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 Ramnitהמקרה המוזר של הקונפיגורציה הנעלמת של 
  מאת אנה דורפמן

  הקדמה
כחוקרת מלוואר במסגרת העבודה , Ramnitשל  javascriptבמהלך המחקר השגרתי של תהליך ההזרקות 

  נחשפתי לתופעה שמנעה ממני להמשיך בסדר הרגיל של המחקר., F5 Networks- ב

Ramnit מתוחכם ומתעדכן טכנולוגית בצורה מבריקה, בחר  כוירוס, שמוכיח את עצמו לאורך השנים
 -ה. כתוצאה מהמחיקה, C&Cלמחוק את הקונפיגורציה כעבור כמה דקות לאחר שהוריד אותה מהשרת 

javascript  .הזדוני הפסיק להיות מוזרק לתוך הדפים והקונפיגורציה נעלמה מהזיכרון של התהליך 
 sample-להייתה מפתיעה מכיוון שהאתגר למחקר מסוג זה הוא בדרך כלל למצוא דרך לגרום זו התנהגות 

. התסריט הטיפוסי הוא שלאחר שליחת הקונפיגורציה היא C&Cלהוריד את הקונפיגורציה מהשרת 
נשמרת על המכונה המודבקת עד שהגירסא היותר מעודכנת תגיע. יחד עם זאת, על סמך הנתונים של 

יכול להחליט לא לשלוח את הקונפיגורציה  C&Cהמשתמש שנאספו ושנשלחים על ידי המלוואר, השרת 
רץ במכונה וירטואלית). הסיטואציה שבה הקונפיגורציה  sample-שעקב מגוון סיבות (למשל, במידה וזיהה 

 נשלחת ורק אחר כך נמחקת היא פחות נפוצה.
 ramnit-התקרית העלתה מספר שאלות: האם ההתנהגות של מחיקת הקונפיגורציה משמעותה היא ש

 ואר?הוסיף עוד מורכבות להקשות על המחקר? או האם זה נגרם בגלל באג בפונקציונלית של המלו
כל סיבה שלא תהייה, המטרה הנוכחית היא למצוא דרך לשמר את הקונפיגורציה בקליינט על מנת 
להמשיך את המחקר. ולכן עליי להבין לעומק את כל המסלול שהקונפיגורציה עוברת בין התהליכים 

 שאחראי למחיקתה. התהליךולמצוא את  ramnitוהמודולים של 
  

 ramnitשל  התהליכים -החשודים העיקריים 
 יוצר ומזריק את המודולים שלו לתהליכים הבאים: ramnitבזמן הריצה שלו, 

● Svchost.exe #1 
● Svchost.exe #2 
● Explorer.exe 
● Browser processes 
 :הדפדפןתחיל מלבחון את נ

 התחלתי לחקור איך הקונפיגורציה מוצאת את הדרך שלה לתוך הזיכרון של הבראוזר.
  .hooker.dllהוא  הדפדפןלתוך העמודים  webinjectsלבצע  ramnitהמודול שאחראי על היכולת של 
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וכאשר הדפדפן נפתח הוא מתפשט לתוך הזיכרון של  explorer.exeקודם כל המודול הזה מוזרק לתוך 
 .explorer.exeהדפדפן על ידי כך שהוא מעתיק את עצמו מהזיכרון של 

 
 משכפל את עצמו:  hooker.dllהשיטה שבה

) נקרא לאחר שרשרת של פונקציות, על מנת Zw/Nt)ResumeThread APIכל פעם שנוצר תהליך חדש  .1
 הראשון. thread - להריץ את ה

2. Hooker.dll   בתוךexplorer.exe  שםhook  עלZwResumeThread API  על מנת לתפוס את הקריאה
 ולהזריק את הקוד לתהליכים החדשים שנוצרים.

 
 ]ZwResumeThreadשל  hookשאחראית על   hooker.dllנקציה של הפו[

 
בתוך הזיכרון של הדפדפן, הוא מנסה למפות את  unpacking-סיים את השלב של ה hooker.dll-שברגע 

  . shared memoryהקונפיגורציה מתוך סקציה של 
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 ייחודי: worker threadדי י- זה נעשה על

 
 על מיפוי הזיכרון מהזיכרון המשותף] שאחראי  hooker.dllת'רד של [

 
  מורכבת משלושה חלקים: ramnit. הקונפיגורציה של 3
● DNSChanger:  ראמניט ממקםhook על DnsQuery API  ומחליף כתובותIP  מתורגמת של הדומיינים

 חדשות. IPהמעניינים אותו עם כתובות 
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● WebFilters:  רשימה של תבניות שלURL ש- ramnit  מתערב בתעבורה שלהם. כל בקשתPOST 
 .C&Cים שמתאים לתבנית תיתפס והמידע יועבר לשרת -URL -הלאחד 

 
 

● Webinjects הזרקות :javascript במבנה הדומה ל-Zeus. 
 לכל חלק של קונפיגורציה יש סקציה נפרדת בתוך הזיכרון המשותף, שהשם שלה בפורמט הבא:

 
הת'רד שממפה את הזיכרון המשותף ממשיך את הריצה שלו באותו המסלול בלי אבחנה בין המצב שבו 

 הנתונים של הקונפיגורציה באמת נמצאים בזיכרון, למצב שהמידע כבר לא מופיע. 
התקשורת היחידה של המודול בתוך הדפדפן עם הקונפיגורציה בתוך הזיכרון המשותף היא פעולה של 

הזאת מובילה אותי למסקנה שהתהליך של דפדפן הוא לא זה שאחראי למחיקת  קריאה. העובדה
 הקונפיגורציה. לכן, המשכתי את החיפוש לאחר התהליך האשם.

 
Explorer.exe? 

הוא החשוד המיידי, בדיקה מהירה חשפה שהוא אינו מבצע פניות  explorer.exe-שלמרות העובדה 
 לזיכרון המשותף, מה שמוביל למסקנה שגם זה לא התהליך שאנחנו מחפשים.

 
Svchost.exe #1 and svchsot.exe #2? 

 :svchost.exeבזמן הריצה של ראמניט הוא יוצר שני תהליכים של 
● Svchost.exe #1 מארח בתוכו את rmnsoft.dll  המודול שאחראי על התקשורת הישירה עם השרת

C&C .ומקבל ממנו מודולים נוספים וכמו כן קונפיגורציה ופקודות 
● Svchost.exe #2 מארח בתוכו אתmodules.dll  .שמיועד לטעינת מודולים נוספים וביצוע הפקודות 
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-ל C&Cעל מנת להעביר את הפקודות שקיבל מהשרת  pipeמשתמש בתקשורת   rmnsoft.dllהמודול
modules.dll: 

 
  ]modules.dllועם  C&Cלתקשורת עם השרת   rmnsoft.dll: הפונקציה בתוך 5תמונה [

, מגלים את הפעולות pipeמקבל דרך תקשורת  modules.dll-כאשר חוקרים את תהליך עיבוד הנתונים ש
 קבלת הנתונים של הקונפיגורציה:הספציפיות שהמודול נוקט בהם לאחר 

1. modules.dll% :שומר את הקונפיגורציה המוצפנת בדיסק ב :localappdata% .כקובץ טקסט 

 
 : הקונפיגורציה שמורה על דיסק.]6[תמונה 
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2. modules.dll  מצפין(crc32+XOR)   את הקונפיגורציה לתוך הזכירון המשותף. המבנה של וכותב
 המשותף מכיל את השדות הבאים:הקונפיגורציה בזיכרון 

 .מצביע לקונפיגורציה ●
 .גודל ●
 .מפתח ●

 
 .] javascript: השדות של הקונפיגורציה של הזרקות 7תמונה [

בשלב הזה גלוי שמיפוי הנתונים של הקונפיגורציה לתוך הזיכרון המשותף מתרחש בצורה סדירה בעקבות 
תלוי באירוע חיצוני אחר (כמו למשל פתיחת ולא  rmnsoft.dll -ל  modules.dllבין pipeהתקשורת 

 .C&Cלעדכן באופן שותף את הקונפיגורציה מהשרת  ramnit -לדפדפן). הרוטינה הזאת מאפשרת 
, כאשר modules.dll -ה אבל, למרות העובדה שפעולת הכתיבה לתוך הזיכרון המשותף מתרחשת בתוך

מצאתי שאף אחד מהם אינו מוחק את כל פעולות הכתיבה שהמודול הזה מעורב בהם, את בחנתי 
 הקונפיגורציה.
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 ?hooker.dllעוד הפעם 
 ,וכאןלאור כל זה, מה שנותר לי זה לבחון את המודולים הנוספים ואת הגישות שלהם לזיכרון המשותף. 

, רק שהפעם אל המופע הנוסף שלו בתוך תהליך hooker.dllהעקבות מובילות אותנו שוב אל מודול 
svchost.exe אותו אחד שמארח את ,modules.dll   יחד עם מודולים נוספים שלramnit . 

 modules.dll-מקבל מודולים נוספים ומעביר אותם ל rmnsoft.dll-, הC&Cבמהלך התקשורת עם השרת 
 .svchost.exeלתוך הזיכרון של  ממפה את המודולים שקיבל  modules.dll. לאחר מכן,pipeדרך 

שלו מיש תחום אחריות  )vncinstall.dll, bond.dll, cookie.dll, hooker.dll, etc (לכל אחד מהמודולים
 .exportedשמופעל בעזרת פונקציות 

 
 ]svchost: מודולים בתוך 8תמונה [
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modules.dll מקבל פקודות דרך ה-pipe  וקורא לפונקציותexported :במודול הנדרש בהתאמה 

 
 ]pipeקורא לפונקציה בעקבות זה שקיבל פקודה דרך  modules.dll: 9תמונה [
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, מנסה hooker.dll, שמהווה אחת מהפונקציות המיוצאות של CommandRoutine-לאחר סריקה, מצאתי ש
 לגשת לאזור הזיכרון המשותף בו נמצאת הקונפיגורציה.

 
 ]hooker.dllשל  exported-: הפונקציות ה10תמונה [

 
 

 CommandRoutineהלוגיקה של 
. במסלול הביצוע pipe -ל handle-מקבלת מבנה עם פרטים של הפקודה ו CommandRoutineהפונקציה 
 נקראת ארבעה פעמים: CommandRoutineשחקרתי 

 .מתרחשת pipeפעם ראשונה: אין שינויי קונפיגורציה, רק תקשורת  ●
 .נחמקת dnschangerפעם שניה: הקונפיגורציה של  ●
 .נמחקת webinjectsפעם שלישית: הקונפיגורציה של  ●
 .נחמקת webfiltersפעם רביעית: הקונפיגורציה של  ●
 

 סוף סוף נמצאה הפונקציה ה"אשמה"!
 

 :CommandRoutine-השלבים של מחיקת הקונפיגורציה ב
בטים מוצפנים של מידע חסר  2דורס את התוכן של הקונפיגורציה בתוך הזיכרון המשותף עם  .1

 עות.משמ
 .0x2 דורס את שדה הגודל של הקונפיגורציה בתוך המבנה עם הערך .2
 .מוחק את הקובץ של הקונפיגורציה מהדיסק .3
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 :webinjectsדוגמא של קטע פונקציה שמבצע מחיקת הקונפיגורציה של 

 
 ]CommandRoutineבתוך  webinjects: מחיקת 11תמונה [

 
מנסה למפות עותק של הזיכרון המשותף לזיכרון המקומי שלו, הוא מקבל  browser-וכך, בפעם הבאה שה

בייט בשדה גודל ולא את הגודל  2את המבנה של הקונפיגורציה בעל שדות במבנה תקין, אך עם ערך 
 בלי התוכן של קונפיגורציה עצמה. ,המקורי של הקונפיגורציה וכמו כן

 
 .]חר מחיקתה: שדות של מבנה של קונפיגורציה, לא12תמונה [

 
 לא יתרחשו יותר. ramnitההזרקות בדפים שעניינו עד כה את  ,כתוצאה מהתהליך הזה
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 סיכום
 

 :ramnitסיכום של תהליך העברת הקונפיגורציה בין המודולים של 

 
כדי להמשיך  ramnitהמטרה העיקרית של המחקר הזה הייתה למצוא דרך לשמר את הקונפיגורציה של 

. לאחר השחזור של התהליך המלא והמחקר של מסלולי העברת המידע בין webinjects - הלחקור את 
 , הרווחתי את האפשרות לעקוף את רצף הריצה הזה ולשמר את הקונפיגורציה.ramnitהתהליכים של 

ולא על ידי הלוגיקה  C&Cלמחוק את הקונפיגורציה מתבצעת בצד השרת מדוע עושה רושם שההחלטה 
ולא באג  י בוודאות החלטה מושכלת שנועדה כנראה להקשות על תהליך חקירת המלווארבצד קליינט. זוה

  במימוש של הפונקציונלית.
  

   


