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BEZPIECZEŃSTWO

DLL INJECTION
Wstrzykiwanie DLL można uznać za standard branżowy w dziedzi
nie komercyjnego tworzenia złośliwego oprogramowania. Każda 
popularna rodzina złośliwego oprogramowania kiedyś wykorzy
stywała lub dalej wykorzystuje ten mechanizm. Prostota operacji 
oraz długa obecność „na rynku” powoduje, że jego wykrywalność 
stoi na wysokim poziomie wśród rozwiązań zabezpieczających sta
cje klienckie i serwery.

Klasyczne wstrzyknięcie biblioteki Windows rozpoczyna się od 
poszukiwania procesu celu – najczęściej następuje to za pomocą 
funkcji CreateToolhelp32Snapshot()2, Process32First()3 
i Process32Next()4. Funkcje te, odpowiednio, są odpowiedzial
ne za zrzucenie informacji o procesach działających w systemie, 
wybór pierwszego procesu oraz iterację po liście działających pro
gramów. Po znalezieniu interesującego procesu następuje otwar
cie uchwytu do niego za pomocą OpenProcess()5.

Alokacja miejsca na złośliwy kod to zadanie VirtualAllocEx()6 
– w tym miejscu zwracam uwagę, aby nie pomylić VirtualAlloc-
Ex() z VirtualAlloc()7. VirtualAlloc() nie jest w stanie alo
kować pamięci w zdalnych procesach. Po rezerwacji miejsca wpisanie 
biblioteki do pamięci zostaje przeprowadzone za pomocą wywoła
nia funkcji o bardzo wymownej nazwie WriteProcessMemory()8. 
Po przeprowadzeniu wszystkich operacji uruchomienie złośliwego 
wątku następuje poprzez CreateRemoteThread()9.

Poniżej znajduje się kod implementujący klasyczne DLL 
Injection:

2. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms682489(v=vs.85).aspx
3. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms684834(v=vs.85).aspx
4. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms684836(v=vs.85).aspx
5. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms684320(v=vs.85).aspx
6. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/aa366890(v=vs.85).aspx
7. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/aa366887(v=vs.85).aspx
8. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms681674(v=vs.85).aspx
9. https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms682437(v=vs.85).aspx

Listing 1. Minimalna implementacja DLL Injection

#include <windows.h>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int pid = 1337
LPCSTR DllPath = "C:\\library.dll";
HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, pid);

LPVOID pDllPath = VirtualAllocEx(hProcess, 0, strlen(DllPath) + 1,
MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

WriteProcessMemory(hProcess, pDllPath, (LPVOID)DllPath,
strlen(DllPath) + 1, 0);

HANDLE hLoadThread = CreateRemoteThread(hProcess, 0, 0, 
(LPTHREAD_START_ROUTINE)GetProcAddress(GetModuleHandleA("Kern
el32.dll"), "LoadLibraryA"), pDllPath, 0, 0);

WaitForSingleObject(hLoadThread, INFINITE);
VirtualFreeEx(hProcess, pDllPath, strlen(DllPath) + 1, 
MEM_RELEASE);

return 0;
}

Techniki wstrzykiwania kodu do 
procesów Windows
Umieszczanie złośliwego kodu w nieszkodliwych procesach jest szeroko wyko-
rzystywaną funkcjonalnością złośliwego oprogramowania w celu obchodzenia 
systemów AV/HIPS. Pierwsze techniki tego typu pojawiły się ponad 15 lat temu 
i „z marszu” zdobyły uznanie wśród osób skupionych wokół tematyki tworzenia 
malware’u. Przez ostatnie dwa lata pojawiły się dwie nowe techniki, wykorzystu-
jące zapomniane mechanizmy Windows, które pozwalają na uruchomienie kodu 
tylko z pamięci operacyjnej. Umieszczenie pliku wykonywalnego w systemie pli-
ków ofiary nie jest wymagane – jest to tzw. „fileless malware”1. Nietrudno się 
domyślić, że wszystkie mechanizmy heurystyczne silników antywirusowych nie 
miały żadnych szans w starciu z nimi. W tym artykule omówię najpopularniejsze 
oraz najnowsze mechanizmy służące do ukrywania kodu pośród nieszkodliwych 
procesów wraz z przykładowymi implementacjami.
1. http://blog.trendmicro.com/filelessmalwareahiddenthreat/

Advanced Persistent Threat (APT)
Ogólna nazwa na złośliwe oprogramowanie mające na celu paraliż in-
frastruktury, krytycznej z punktu widzenia zachowania podstawowych 
funkcji państwa, lub pozyskania informacji istotnych z punktu widzenia 
wywiadu zagranicznego. Najczęściej wykorzystuje nieznane podatności 
(0-day) lub specyficzne metody ukrywania się w systemach operacyjnych. 
Najbardziej znanymi grupami APT są: działająca w strukturach amerykań-
skiej NSA, Equation Group1, rosyjskie APT282 i APT293 oraz północnoko-
reański Lazarus Group4. Według firmy Kaspersky Lab ostatnia grupa jest 
odpowiedzialna za atak na polski sektor finansowy w lutym 2017 roku5.

1. https://goo.gl/cqbfo4
2. https://www2.fireeye.com/rs/fireye/images/rptapt28.pdf
3. https://attack.mitre.org/wiki/Group/G0016
4. https://goo.gl/EVmHmj
5. https://securelist.com/files/2017/04/Lazarus_Under_The_Hood_PDF_final.pdf
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