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Venom - Poisoning Sockets for Fun and Profit 

 ולצמן עידו מאת

 

 הקדמה

 קישורים" )Venom" בשם Github-ב שפרסמתי פרויקט של והפיתוח המחקר תהליך את אציג זה במאמר

  מרוחק שרת מול תקשורת לבצע מנת על דפדפן של גנוב Socket-ב משתמש הפרויקט(. בסוף מצורפים

 .התוקף בשליטת

 איך, הזו בצורה לממש בחרתי מדוע, הכללי הרעיון את אציג, הפרויקט של והמחקר הפיתוח תהליך מלבד

 לזהות ניתן איך: חשוב הכי והחלק שונים נושאים מאוד להרבה אותו וליישם הזה הרעיון את לקחת ניתן

 .הזה מהסוג נוספות שיטות

 :הבאים בנושאים בסיסי בידע צורך יש אבל מעמיק בידע צורך אין מהמאמר להנות בשביל

 C++ 

 Windows API 

 

 אדרת בשינוי גברת אותה

 skelsec של במאמר. 0202-ב pypykatz-ב מסויים commit-ל: דיוק ליתר או, העבר אל קצר במסע אתחיל

 חברות של והחסימה הזיהוי מנגנוני את לעקוף בשביל חדשה דרך על מסביר הוא( pypykatz של היוצר)

 או במודע) בסיס יהווה שלימים המאמר את צירפתי, למעוניינים LSASS.1-ל dump לבצע מנת על וירוס האנטי

 ים-Handle-ב שימוש של לרעיון - מזה חשוב ויותר( HandleKatz כגון) כלים מעט לא של ליצירה( לא

 .משוכפלים

-ב להשתמש רע מה? משוכפל Handle-ב להשתמש בכלל צריך למה - מתבקשת שאלה על בלענות אתחיל

OpenProcess נדבר שלא) וירוס אנטי חברת שכל היא מאליה הברורה התשובה ?ומכירים אוהבים שכולם 

 היא LSASS-ל dump שלעשות כיוון, LSASS-ל גישות על ותסתכל תנטר עצמה את שמכבדת( ים-EDR על

 .שקיים "המתחיל Red Teamer-ה" של קורס בכל שמלמדים בנאליות הכי הדרכים אחת



 
 

Venom - Poisoning Sockets for Fun and Profit 
www.DigitalWhisper.co.il 

 2  2023מרץ  ,144גליון 
 

 וברוטלית ישירה גישה או OpenProcess-ב שימוש שאין הוא משוכפל Handle-ב שימוש של המובהק היתרון

 פתוח handle לו שיש אחר לתהליך גישה באמצעות נעשת הגישה אלא, לגשת רוצים שאליו היעד לתהליך

 :הבא התרשים את לראות אפשר, ההסבר את לפשט כדי. אותו" לגנוב"ו יעד תהליך לאותו

 

 שצריך דרישות שתי יש מוצלח יהיה ים-Handle שכפול של בשיטה ששימוש בשביל, לראות שניתן כמו

 :עליהן לענות

 של הרשאה להיות חייבת DebugPrivilege לתהליך Evil.exe תהליך על Process.exe לשכפל ויכולת 

Handle-ים (כלומר PROCESS_DUP_HANDLE.) 
  

 ל-Process.exe להיות חייב Handle הפעולה ביצוע לצורך מספיקות הרשאות עם היעד לתהליך פתוח 

 (.PROCESS_TERMINATE של הרשאות לו שיהיו צריך התהליך את להרוג נרצה אם, למשל)

 

 :ומכירים אוהבים שכולנו פונקציות 3-ב להשתמש נצטרך, לתהליך Handle לשכפל בכדי

 NtQuerySystemInformation - הפרמטר עם יחד זו בפונקציה נשתמש SystemHandleInformation 

 .ים-Handle-ה טבלת את לקבל מנת על (תרצו אם 12 הערך או)
  

 NtDuplicateObject - ה את לשכפל מנת על זו בפונקציה נשתמש-Handle ה טבלת מתוך-Handle-ים 

 לתהליך Handle (Process.exe)-ה את שמחזיק מהתהליך NtQuerySystemInformation-מ שקיבלנו

 (.Evil.exe) שלנו התהליך אל( Target.exe) היעד
  

 NtQueryObject - ה שאכן לוודא מנת על זו בפונקציה נשתמש-Handle ה סוג הוא שקיבלנו-Handle 

 (.Socket-ל Handle, הזה במקרה) שנרצה
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 Windows-ב ים-Socket על העמקה

 לזהות מנת על, בקלות לפתור נוכל הזו הבעיה את? Socket לזהות נוכל איך :קלה בבעיה נתקלים אנו, כאן

Socket ה האם לבדוק זה לעשות שנצטרך מה כל-Handle הנתיב עם מתחיל הוא שקיבלנו "\\Device\Afd." 

 עם מעט להתעסק שיצא למי. שלו המשמעות מה נבין, הזה המדויק הנתיב את למצוא צריך למה להבין כדי

-ל למעשה מתכוונת \\Device והתחילית קרנלי דרייבר הוא Afd-ש מובן זה, בווינדוס קרנליים דרייברים

DeviceObject על מעט שמסברים שונים במאמרים ניתקל, בגוגל קצר חיפוש לאחר ואכן. הדרייבר אותו של 

 . המכונה של Winsock0 על שמבוססת התקשורת את לבצע אחראי הדרייבר :בקצרה, הדרייבר

 .Process Explorer באמצעות במהירות למסקנה להגיע ניתן, Afd זה מה של הכרה ללא גם

 של ים-Handle על להסתכל שיכול כלי כל או) Process Explorer לפתוח אפשר, למסקנה להגיע מנת על

 בתהליך השתמשתי, ההדגמה לצורך. הרצוי לתהליך שמשוייכים ים-Handle-ה על ולהסתכל (תהליכים

msedge.exe: 

 

-ה של האלימינציה שיטת פי על ללכת או אותו ולחפש הזה Handle-ה בסוג "להיתקל" או אפשר, מכאן

Handle-לתהליך שפתוחים השונים ים. 

 קצרה תוכנה כתיבת באמצעות היא Socket-ל Handle-כ "Device\Afd\\" את לשייך שאפשר נוספת דרך

 .אותה ולבחון ים-Socket-ב שמשתמשת

 הפונקציות לשלושת רביעית נקודה להוסיף אפשר Socket שמייצג Handle-ה את שזהינו לאחר, עכשיו

 : WSADuplicateSocket בפונקציה שימוש והיא קודם שהוצגו

 

 כל את ומחזירה Socket-ה את לשכפל רוצים שאליו התהליך של PID-ו Socket-ל Handle מקבלת הפונקציה

 על, כן לפני שכתבתי כמו .שקיבלנו Socket-ה עבור חדש Socket descriptor ליצור מנת על הדרוש המידע

 . WSADuplicateSocket בפונקציה להשתמש צריך, אחר לתהליך אחד מתהליך Socket-ה את לשכפל מנת

file://Device
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 Socket-ל Socket-ה את להפוך מנת על PID-וב לה שנתנו Socket-ב משתמשת הקלעים מאחורי הפונקציה

 או IPv4 מסוג היא האם, Socket-ה סוג) הנחוץ המידע כל את שמכיל אובייקט להחזיר מכן ולאחר 3שיתופית

IPv6 ,ליצור בשביל '(וכו Socket descriptor ה לאותה נוסף-Socket. 

 זה שנשאר מה כל, שיתופית Socket-ל הפכה התהליך של Socket-וה הנחוץ המידע כל את שקיבלנו לאחר

 !שלנו Socket-ב להשתמש להתחיל בשביל WSASocket בפונקציה להשתמש

 :הבא התרשים על להסתכל אפשר, הדברים את להבהיר בשביל

 

 נוכל ואיך Socket-ה באותה נשתמש איך :הבאות השאלות על נענה, הזה הקריטי החלק את שהבנו לאחר

 ?לי נותן זה ומה? שלנו היעד בתהליך בה להשתמש שנוכל Socket שתהיה להבטיח

 

 Socket-ה בשינוי גברת אותה

 הזהירות לצורך אבל, התקשורת אמינות על Socket-ה שכפול של כלל השפעה אין, שלי ההפתעה למרבה

 :עיקריים אמצעים בשני נקטתי

 ב שימוש-sendto: הסטנדרטית הפוקנציה מלבד (send )בפונקציה להשתמש ניתן sendto ,תדעו כך 

-ב גם להשתמש ורצוי ניתן. כלשהי התנגשות הייתה ולא שלכם ליעד הגיעה שההודעה בוודאות

Recvfrom (ה שלצורך למרות-POC הזו בפונקציה השתמשתי לא.) 
 

 לוודא וצריך המטרה לתהליך יחסית גבוהות הרשאות צריך, כן לפני שרשמתי כמו :חדש תהליך יצירת 

 בוודאות לגיטימי תהליך שזהו בגלל MSEdge-ב להשתמש בחרתי, לכן. Socket-ב משתמש הוא שאכן

-כ נפתח התהליך חשד לעורר לא בשביל, כמובן. Windows 10 מכונת כל על שנמצא Socket יוצר

Detached לראות יוכל שהמשתמש חלון ובלי. 

 כבר אתם לכאן עד שקראתם לאחר, עכשיו ?כתוקף לי נותן זה מה, השלישית השאלה רק נותרה כעת

 חדש Socket Descriptor נותן רק זה אבל חדש Socket Descriptor עוד לנו נותנת Socket ששכפול יודעים

 .אלינו Socket-ה את משייך ולא



 
 

Venom - Poisoning Sockets for Fun and Profit 
www.DigitalWhisper.co.il 

 5  2023מרץ  ,144גליון 
 

-ה תהליך של הוא Netstat כמו בפקודה משתמשים כאשר שנראה Connection-ה, פשוטות במילים

Browser זה שלנו לתהליך שמקשר שנראה היחיד הדבר, בלבד ושלו Handle ל פתוח-Socket אבל, כלשהי 

 Browser-ה של היעד לתהליך אלא שלנו לתהליך שיוך נראה לא פעילים חיבורים על להסתכל ננסה אם

 .Socket אליו שפתחנו

 

 ? הסוף

 - אחרונה אחת שאלה נשארת ים-Socket על יותר מעט למדנו, WinAPI-ה עם ושיחקנו שלמדנו לאחר

 את להגביל צריך שלא להראות מנת על יצרתי הזה הפרויקט את, לא לחלוטין היא בעיניי התשובה ?הסוף

, קבצים, ים-Socket כמו נוספים לדברים להרחיב אפשר אלא, תהליכים של ים-Handle-ל רק המחשבה

Named Pipes ,Mutex-מפתחות, ים Registry של אובייקט כל - בקיצור או Windows ולנצל לשכפל אפשר. 

 כמו, זאת מלבד. גנובים ים-Handle-ב שמשתמשת אחרת שיטה כל של זיהוי כמו הוא השיטה של הזיהוי

 .Florian Roth ידי ועל ידי על שנכתב 4YARA חוק קיים, מפרסם שאני פרויקטים עבור עושה תמיד שאני

 

 הסוף

 לפנות מאוד מוזמנים. והארות הערות לשמוע אשמח תמיד כמו, המאמר של( האמיתי) לסיום עכשיו הגענו

 מהפרויקט נהנתם אם Github-ב נוספים פרויקטים על מבט ולהעיף מייל או LinkedIn ,Twitter-ב אליי

 .הזה והמאמר

 

   ביבליוגרפיה

 :skelsec של לבלוג קישור 1

 https://skelsec.medium.com/duping-av-with-handles-537ef985eb03 

 :Winsock על קצר הסבר 0

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/getting-started-with-winsock 

 :שיתופית Socket על קצר הסבר 3

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/shared-sockets-2 

 :YARA חוקי על הסבר 4

https://yara.readthedocs.io/en/stable/gettingstarted.html 

 :לפרויקט קישור 5

https://github.com/Idov31/Venom 
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