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مقدمة
أشهر أساليب حقن عمليات الحوسبة ( )Process Injectionيعتمد على نمط شائع وهو:
VirtualAllocEx > WriteProcessMemory > (Change to RX if needed) > Trigger execution.

لحسن الحظ في األعوام األخيرة تم إكتشاف أساليب جديدة لكتابة البايلود داخل عمليات الحوسبة عن بعد
( )Remote Processمثل:
Atom Bombing, Shared-Memory Reuse, NtMapViewOfSection, etc.

باإلضافة ألساليب أخرى لبدأ التنفيذ ( )Trigger Executionمثل:
SetWindowLong, PROPagate, WNF callbacks, etc.

لذا فالمجال في إتساع مستمر.
بعد البحث عن  Kernel32 exportsوجدت هذه القائمة والتي تحتوي على الدالة موضوع البحث.

GetEnvironmentVariable
هذه الدالة تحتوي على كل ما نحتاجه.

كما نرى أنها في التعريف تأخذ  ٣حدود ( )Parametersوهم:
 :lpNameمؤشر إلسم متغير البيئة (.)Environment Variable
 :IpBufferمخزن بيانات مؤقت يتم فيه تخزين قيمة متغير البيئة.
 :nSizeحجم مخزن البيانات المؤقت.
من عملية الحوسبة المستهدفة نستطيع إنشاء عملية حوسبة مؤقتة باستخدام متغيرات مخصصة عن طريق:
SetEnvironmentVariable and CreateProcess.

ويمكننا أيضا ً قراءة هذه المتغيرات وكتابة المحتوى في مخزن بيانات مؤقت كما في المثال:

المشكلة الوحيدة التي تقابلنا هي معرفة عنوان  CustomVarحتى نقوم بإستخدامه مكان الحد .lpName
بالفعل نحن نعرف الحد  lpNameألن عنوان  VirtualAllocExو  nSizeالمحجوز في الذاكرة المؤقتة
معروف أيضا ً للسبب ذاته ،الحد الوحيد الغير معروف هو مؤشر المتغير الذي نتحكم نحن في محتواه ،لذا ماذا
من الممكن أن نفعل لنحل تلك المشكلة؟

String Reuse
ال يمكننا أن نعثر على مؤشر ل  CustomVarبديهياً ،لكن يمكننا إعادة استخدام أي نص موجود في عنوان
معروف في الذاكرة المؤقتة ،كما ذكرنا في البداية ،العناوين االفتراضية في  kernel32.dllيتم مشاركتها
بين عمليات الحوسبة ،لذا يمكننا إنشاء متغير بإستخدام نفس اإلسم الموجود في هذه الوحدة ) ،(Moduleكل
ما علينا معرفته هو العنوان المقابل ) (Offsetللنص المراد استخدامه ومن ثم حسابه ديناميكياً.
على سبيل المثال:

ثم إستدعاء  SetEnvironmentVariableبالقيمة التي حصلنا عليها وإنشاء عملية :CreateProcess

أخيراً ،نحتاج فقط أن نضع جميع الحدود التي حصلنا عليها في :GetEnvironmentVariable
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خاتمة
هذه الطريقة ما هي إال إضافة إلى أدواتنا وطرقنا المستخدمة ،بالطبع إستخدام GetEnvironmentVariable
له عوائقه ،مثل إستخدام  ASCII shellcodesلتجنب المشاكل.

كما قلت سابقاً ،أنا أعتقد أن هذه الطريقة موجودة في مكان ما لكني لم أستطع أن أعثر عليها ،إذا تمكنت من
العثور على أي طريقة لتجنب  ،WriteProcessMemoryأو لديك معلومات مشوقة أخرى في هذا
الموضوع ،أو ترغب في تصحيح خطأ قد رأيته ،قم بالتواصل معي على تويتر@TheXC3LL :
الرابط األصلي للورقة البحثية:
https://vxug.fakedoma.in/papers/VXUG/Mirrors/GetEnvironmentVariableasan
alternativetoWriteProcessMemoryinprocessinjections.pdf
هذه الترجمة إجتهاد شخصي ،إذا رأيت أن هناك أي أخطاء أو لديك اقتراحات تواصل معي@0x1411 :

