
- 

-7h3r3 15 n0 5p00n- 

Linux Process Hollowing 

 חדד זיו מאת

 

 הקדמה

 בליLinux -ב. שמריצים התהליך של ההרשאות רמת על נשענת מחשב על כלשהי לוגיקה להריץ היכולת

SELinux ,של הרשאות Root לזהות שמטרתה כלשהי תוכנה רצה אם מה אך. הכל כמעט לעשות מאפשרות 

 ?שגרתיות לא התנהגויות

 על כחריגה הנתפסת פעילות להסתרת מתקדמת טכניקה, Process Hollowing על אסביר זה במאמר

 . המחשב

 במאמר .שבחרתי המימוש אופי את הסובבים בנושאים ופחותProcess Hollowing -ב יהיה שלי המיקוד

 :נושאים מספר אסקור

 תהליך לזיכרון ELF מיפוי על הסבר .1

 C-ב shellcode לכתוב איך .2

 דרכים בכמה Process Hollowing מימוש .3

 

 ?Process Hollowing זה מה

 מנת על לגיטימי תהליך של תוכנו שינוי היא המשמעות". חלול תהליך" - ישיר מתרגום להבין שניתן כפי

 היטב להיטמע - המטרה. שלו הסטנדרטי בתהליך לעשות אמור שהתהליך ממה שונה, ייעודית לוגיקה לבצע

 .ההפעלה מערכת של בממשקים בהן לצפות שניתן חריגות הניתן ככל מעט ולייצר המערכת בתוך

 :עיקריים יתרונות מספר יש זו לטכניקה

 היטמעות היא הטכניקה מהות. אוטומטיות בסריקות אותה לזהות טריוויאלי לא - זיהוי מורכבות .1

 .המערכת בתוך לגיטמית

 ?לעשות ניתן מה, כלשהי חריגה נגלה כאשר גם - התמודדות מורכבות .2

 הסתרה טכניקות לעומת טובה ברמה הטכניקה את לממש מנת על עבודה חודשי נדרשים לא - פשטות .3

 .מורכבות אחרות
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 ?זה של השימושים מה

 יפתח בכלל בו רצים שאנחנו שהתהליך הגיוני לא אבל, מרוחק לשרת חיבור לפתוח רוצים שהיינו נניח

 - האלו הפעולות את שלו Hollowing באמצעות ולבצע, chrome של תהליך להריץ יכולים אנחנו, TCP חיבורי

 שהם 443-ו 08 כמו בהם ידבר chrome-ש שהגיוני בפורטים שנרצה IP כתובת לאיזה חיבור לפתוח

 .בהתאם HTTPS-ו HTTP של הפורטים

 למול השימוש של והתממה כלשהו" רעש" יוצר בהן ששימוש ההפעלה מערכת של מנגנונים המון עוד יש

 אנטי) אוטומטיות(, לדוגמה netstat) ידניות מסריקות להסתתר מנת על יעילה מאוד להיות יכולה המנגנונים

 .ההפעלה במערכת חריגות להצפת כלים שתפעיל פורנזית חקירה למול או( לדוגמה וירוס

 

 ELF - מקדים רקע

 במערכות מאוד נפוץ(, shared library) קוד וספריות הרצה לקבצי סטנדרטי פורמט הוא ELF, מכיר שלא למי

 ליבת שהוא, הקרנל ידי על נתמך ELF פורמט .ועוד FreeBSD ,Android, Linux כגון, POSIX מבוססת הפעלה

 מתוך תוכן שלו לזכרון ולטעון חדש תהליך ליצור מהקרנל לבקש יכולים שאנחנו אומר זה. ההפעלה מערכת

 !ELF קובץ

. libc.so הוא שמה, C של הסטנדרטית בספריה להשתמש היא GCC עם קוד בקמפול המחדל ברירת

 בין - רצים אנו עליה ההפעלה מערכת של מערכת קריאת שעוטפים ומנגנונים פונקציות המון מכילה הספריה

 היא, לווינדוס הסטנדרטית הספריה של התאמה גם קיימת. אחרת הפעלה מערכת או לינוקס היא אם

 .mingw נקראת

 :123 שגיאה קוד שתחזיר C-ב קטנה תוכנה ונריץ נקמפל

 

 ולהריץ אותו. C-קרו מספר דברים מאחורי הקלעים, שאפשרו בקלות רבה כל כך לכתוב קוד ב

 הוא הקלעים מאחורי, prog התוכנה את להריץ( אחר אהוב shell כל או) bash-מ ביקשנו כאשר - בקצרה

 וביקשו אותנו מעניינות קריאות המערכת שיצרו בסופו של דבר תהליך חדש. מערכת קריאות מספר ביצע

 המערכת קריאת (.ים-exec-ה ממשפחת דומה או) execv-ו fork באמצעות, אחר ELF אליו למפות מהקרנל

 קובץ לתהליך ממפה, execv - השניה המערכת קריאת. הנוכחי התהליך של העתק יוצרת, fork - הראשונה

 bash-ל מאפשר בעצם המערכת קריאות שתי של שילוב .לתהליך במקור שנטען ELF-ה במקום(, ELF) הרצה

 .כאן C-ב שלו ומימוש התהליך על יותר לקרוא ניתן. תוכנות בקלות להריץ

https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX
https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/kernel
https://gcc.gnu.org/
https://www.mingw-w64.org/
https://opensource.com/resources/what-bash
https://man7.org/linux/man-pages/man2/fork.2.html
https://man7.org/linux/man-pages/man3/exec.3.html
https://www.geeksforgeeks.org/difference-fork-exec/
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 על להעמיק ניתן. interpreter בשם ELF-ב שנמצא שדה קרא הוא, prog ההרצה קובץ את טען הקרנל כאשר

 בצורה לזיכרון אותו לטעון שתעזור תוכנה צריך ELF-שה היא הזה השדה משמעות. כאן ELF קובץ מבנה

 :readelf התוכנה עם הזה השדה את לבחון יכולים אנחנו. הנכונה

 

 אותו שתטען ספריה צריך ELF-שה הסיבה. ld-linuxנטען באמצעות בספריה שנקראת  ELF-ניתן לראות שה

 . libc.so הספריה את רק צריכים אנחנו, הזה במקרה. דינאמיות ספריות טעינת בגלל הוא לקרנל מעבר

 את לטעון מנת על שנדרשת היחידה( Shared Library) הדינמאית שהספריה readelf באמצעות לראות ניתן

 :libc.so.6 היא ELF-ה

 

 . ההפעלה מערכת להבנת חשוב בסיס זהו, לזכרון ELF של הטעינה תהליך על עוד לקרוא מאוד ממליץ אני

dexr4de  של המגזין. 71-בגליון ה בנושא מקיף מאמרפרסם 

  

https://wiki.osdev.org/ELF
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
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 בזיכרון ELF נראה איך

 חזרה שלו והקשר תהליך של הזיכרון מיפוי את נבחן, תוכנה של הרצה של הבסיס על קצת שלמדנו אחרי

 שלה התהליך מזהה את שלה הריצה בתחילת שתדפיס ככה prog.c התוכנה את מעט נשנה. ההרצה לקובץ

 :מיד תחזור ולא( PID-ה)

 

 של הרשומה תחת maps הקובץ באמצעות, procfs באמצעות התהליך של הזיכרון מיפויי את נבחן כעת

 :שלנו התהליך

 

 ההפעלה במערכת שנטענו ים-ELF גם כולל, בתהליך זיכרון אזור כל של המיפויים על פרטים רואים אנחנו

 .לתהליך

 .התהליך של הזיכרון מיפויי את לראות וכיצד לזיכרון תהליך טעינת תהליך את כללי באופן הבנו כאן עד

 .Process Hollowing השמשת בשביל C-ב בסיסי shellcode לכתיבת עוברים עכשיו

https://www.howtogeek.com/devops/what-are-unix-pids-and-how-do-they-work/
https://www.howtogeek.com/devops/what-are-unix-pids-and-how-do-they-work/
https://www.geeksforgeeks.org/proc-file-system-linux/
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Shellcode 

Shellcode לצורך בו להשתמש נהוג. מטרה ממוקדת פונקציונליות המכיל, כלל בדרך קצר קוד קטע הוא 

 שמגיע לתוכנה shellcode בין משמעותיים הבדלים מספר קיימים. ועוד ים-backdoor, חולשות של השמשה

 .ELF כקובץ

 (metadata) הקוד רק שאינו התוכנה על מידע המון מכיל ELF-ה .1

 על ספריות של דינאמית טעינה, הקרנל י"ע RAM-ל מיפוי - שלבים במספר מתבצעת ELF-ה של הטעינה .2

 ועוד ld-linux ידי

 לבין בלבד לקריאה שהוא הזיכרון בין swapping לבצע מנת על בזכרון במיפויים משתמש הקרנל .3

 במחשב התהליכים של הכוללת RAM-ה צריכת את לצמצם יכול הוא כך, הקובץ

 שידפיס, ומוכן פשוט shellcode לנו שיהיה נרצה, הבאות בדוגמאות Process Hollowing להשמיש בשביל

-x06 עבור) שלו והקוד הקמפול שורת הנה. חלקים מכמה מורכב שלנו shellcode-ה. למסך כלשהי הודעה

64:) 

 

 הסטנדרטית הספריה ללא מקמפל אני. הקוד שמאל ובצד ldscript-ה ימין בצד, הקמפול שורת העליון בחלון

 .קטן יהיה shellcode-שה בשביל

 .מכאן הקוד את להוריד ניתן

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing
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 צף בזיכרון shellcode - ראשון שלב

 המחסנית כמו לגיטימיים סטנדרטיים מיפויים מספר קיימים. מקובץ נטען שאינו בתהליך זיכרון - צף זיכרון

 בשביל JIT בטכנולוגיית משתמשות Javascript-ו Java כמו תכנות שפות, בנוסף. התהליך של heap-וה

 .התוכנה של ריצה זמני להאיץ

 כאלו פעולות בשביל. שניצור חדש תהליך בתוך shellcode-ה את להריץ פשוט להצליח נרצה תחילה

 :יות-POSIX הפעלה מערכות עבור נפוץ Debugger שהוא, DB נשתמש

 

 [hollowing/blob/main/level1.bash-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 

 [hollowing/blob/main/level1.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

. שלנו DB  תהליך ידי על מדובג כשהוא sleep של חדש תהליך יוצרים אנחנו, level1.bash הסקריפט בהרצת

 .לרוץ ימשיך sleep-ה ותהליך Hello Shellcode לטרמינל שהודפס נראה, בסופו

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level1.bash
https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level1.gdb
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 של התיקיה בתוך maps הקובץ על נסתכל? הזו כדוגמה hollowing בו שבוצע תהליך שרץ לזהות ניתן איך

 :procfs-ב התהליך

 

 ממופה ולא ריצה הרשאות עם בתהליך היחיד המיפוי שהוא נראה. שנוצר בזיכרון המיפוי את בצהוב סימנתי

 עם זיכרון עם תהליכים מספר שיש נראה. למצוא פשוט שדי אנומליה זו(. anonymous map) כלשהו לקובץ

 של התוכן את לקרוא מידה באותה די נוכל בנוסף. chrome כמו תהליכים, ממופה שאינו הרצה הרשאות

 :שלי shellcode-ה את לראות הזיכרון

 
 [processes.py-jit-hollowing/blob/main/discover-process-https://github.com/cyshrk/linux ]מקור:

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/discover-jit-processes.py
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 קיים זיכרון במיפוי shellcode - שני שלב

, בתהליך חדשים מיפויים מהוספת להימנע נרצה אז, שהצגתי כפי בקלות לתפוס ניתן 1 בשלב השיטה את

 :בתהליך השינוי את לאתר קלות באותה אפשר יהיה לא הזה השינוי עם. קיים מיפוי של קוד לדרוס אלא

 

 [hollowing/blob/main/level2.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 smaps הקובץ באמצעות זאת לראות נוכל. שכן כמובן זאת ניתן להבחין באנומליה כלשהי?האם בכל 

 :הבאה הפקודה באמצעות procfs תחת התהליך של בתיקיה

 

 

 שינויים שהיו? אומר זה מה". מלוכלכים" ים-page יש הרצה הרשאות עם libc.so של המיפוי שתחת נראה

 לא אך, התהליך בזיכרון התערבות על להצביע העלולה אנומליה זו. הקובץ תוכן את תואמים שלא בזיכרון

 לעשות צריך התהליך של בטעינה כאשר, לדוגמה. מקרים במספר לגיטימי להיות יכול הזה המצב. בהכרח

 . לרוץ מתחיל שהוא לפני בזיכרון שינויים

 את ערך loader-ה כי, Dirty Pages ויש readonly הוא התהליך של בזיכרון שהמיפוי נראה כזה במקרה

 הם( התוכנה של הקוד) text-segment-ה בשילוב כאלו מקרים. בפועל לרוץ החלה שהתוכנה לפני הזיכרון

 .ההפעלה שבמערכת loader-בו בקומפיילר תלוי, לקרות יכולים אך, יותר נדירים

 באמצעות התהליך של הזיכרון את לקרוא נוכל? בזיכרון התערבות הייתה האם לבדוק נוכל זאת בכל איך

 שנראה מה. הקובץ של המקורי לתוכן אותו ולהשוות procfs-ב התהליך של התיקיה תחת mem הקובץ

 :שלנו הם חריגים שהם שבוצעו היחידים שהשינויים, בפועל

 

 [diff.py-memory-hollowing/blob/main/libc-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 .מהזיכרוןshellcode -ה את לחלץ וגם השינויים מה בדיוק לראות בקלות כמובן אפשר

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level2.gdb
https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/libc-memory-diff.py
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 המיפוי סוף של ברווח shellcode - שלישי שלב

 .הקודמת הסריקה בשיטת לקפוץ לא לנו שיאפשר אחרון תכסיס יש האם נוכל להיעלם מהסריקה הקודמת?

ELF של התוכן כל כשנטען -מ כתוצאה, רווחים להיווצר עלולים, תהליך של זיכרון אל  Segment  מיושר שאינו 

-ה גודל עם page -ה שגודל נניח. בזיכרון  page 1888 הוא במחשב  0x -ה של והגודל(, מאוד נפוץ)  Segment -ב 

ELF 10088 הוא הרצה הרשאות עם  0x -המ שחצי אומר זה.   Page -ב האחרון Segment :בשימוש יהיה לא 

 

 [hollowing/blob/main/level3.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level3.gdb
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 מוצא לא שהוא נראה, level3.bash הסקריפט את מריצים שאנחנו לאחר הקודמת הסריקה את שוב נריץ אם

 :אנומליה שום

 

 התהליכים כל ביןSegment -ה בסוף התוכן בין להשוות נוכל ?הזו השיטה את למצוא נוכל זאת בכל איך

 :במערכת

 

 [hash.py-memory-hollowing/blob/main/libc-process-https://github.com/cyshrk/linux: ור]מק

 ההרצה הרשאות עם הזיכרון מיפוי עבור זהה hash עם תהליכים 110 שיש נראה, הסקריפט הרצת כדי תוך

 .Shellcode-שהוא כמובן התהליך שאליו הזרקנו את ה, שונה hash עם אחד ותהליך libc של

 

 סיכום

 ופחות Windows-ב מוכרת, יעילה טכניקה זו Process Hollowing. זדונית פעילות להסתיר טכניקות המון יש

 של ודאי לזיהוי עד, כזו חשודה פעילות של בגילוי רבה מורכבות יש. למימוש פשוטה היא כ"ובסה בלינוקס

 .ההפעלה במערכת אותה שהפעיל לתהליך וקישורה זדונית פעילות

 

 אני מי

 .ואמבדד לינוקס, תכנות, טכנולוגיים אתגרים אוהב מאוד. אבטחה חוקר אני, חדד זיו לי קוראים

  לינקדאיןב או יילאימב איתי לדבר מוזמנים

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/libc-memory-hash.py
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