
                                                                                               

Anti-Disassembly 
 טל בלוםמאת 

 

 הקדמה

תהליך התרגום מקוד מכונה  - Disassembly-במאמר זה אציג בפניכם טכניקות שונות לפגיעה בתהליך ה

 . Reverser-לקוד אסמבלי וקריאתו על ידי ה

-Anti-בעבודתו ולהבין מה מבצע הקוד, בדומה ל Reverser-האלו היא להקשות על המטרת הטכניקות 

Debugging ו-Anti-Virtualization אך בניגוד אליהם אין שינוי במהלך הריצה של הקובץ, אלא רק הסוואה .

 יכול להיות שימוש מכוון Anti - Disassemblyתחת ההגדרה של  של קוד האסמבלי מפניי חקירה סטטית.

 ובכך לגרום לתרגום לא נכון של הקוד.  Disassembly-בקוד שמטרתו להטעות את הכלי שמבצע את ה

שבו  Disassembler-ההגדרה כוללת גם ניסיון הסתרה של חלק מהקוד שמורץ וגם גרימה לכישלון של ה

ר, שלא נתחיל מסקירה של טכניקות פשוטות יות משתמש החוקר לתרגם את הקובץ או לטעון אותו בכלל.

את  Reverser-ונעבור לטכניקות ברמה יותר גבוהה שיכולות להכשיל ל RE-מהוות יותר ממטרד בזמן ה

 החקירה אם הוא לא מכיר אותן.

 .כאןוניתן למצוא אותן   MASMכל הדוגמאות במאמר נכתבו באסמבלי בסינטקס של 

 

Opcodes - סקירה מהירה 

קוד של תוכנה הוא אוסף של הרבה הוראות למעבד. כאשר מעבד מריץ תוכנה, הוא קורא מהזיכרון את 

 ההוראות שלה ומבצע אותן אחת אחריי השנייה.

או  - (256=8^2אפשרויות שונות ) 256סיביות, המכיל  8כל הוראה כזאת מיוצגת על ידי רצף בינארי של 

כלומר, כל בייט שהערך שלו  .(256=2^16מי נוחות מיוצג ע"י שני ערכים הקסהדצימלים )בייט אחד. שמטע

מתורגם  0x90הערך  Intel x86לדוגמא, בארכיטקטורת  מייצג פקודת מעבד שונה. 0xFF-ל 0x00הוא בין 

 .NOPבמעבד לפקודה 

 - Opcodeכל ערך כזה, שמייצג פעולה של המעבד נקרא  .0xB8הוא  mov eaxהערך של הפקודה 

operation code .יש רשימה של כל ה כאן-Opcodes  בארכיטקטורתx86. 

https://github.com/TalBlum/Anti-Disassembly
http://ref.x86asm.net/coder32.html
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. ויש כאלה Operand-בייטים נוספים כ 4 , שמקבלתmov eax, כמו Operandsשמקבלים  Opcodesישנם 

-. ככה שחלק מהפקודות יהיו בגודל של בייט אחד ויהיו גם כאלה יותר גדולות, בהתאם לNOPשלא כמו 

Operand .שהם מצפות לקבל 

 , הפקודה:eaxבתוך  0xCAFEBABEלדוגמא, אם נירצה לשים את הערך 

mov eax, 0xCAFEBABE 

 תתורגם ל:

0xB8 0xBE 0xBA 0xFE 0xCA 

 (Little endian)הערך ניראה "הפוך" בגלל שהוא שמור בזיכרון בפורמט 

הבייטים הבאים בקוד לתוך  4הוא יודע שעליו להכניס את  0xB8כלומר, כאשר המעבד מריץ את הערך 

 ולאחר מכן ממשיך להריץ את מה שנמצא בבייט שאחריהם.  .eaxהאוגר 

קוד המכונה שממנו תוכנה מורכבת ולתרגם  - יםהיא לקרוא את רצף הבייט Disassemblerהמטרה של 

 אותם לפקודות האסמבלי המתאימות.

 

Linear disassembly vs Flow-oriented disassembly 

Linear Disassembly היא שיטה שבה ה-Disassembler  עובר מתחילת הקוד ועד סופו על כל התווים

 ומתרגם אותם לפי הסדר שהם כתובים.

באמת עובדת ולא משתמשים בה כי הרבה פעמים, גם בקבצים שלא מנסים להטעות השיטה הזאת לא 

-יהיה כתוב לעיתים מידע שהוא לא פקודות. כמו שימוש ב Code section-, בDisassembler-את ה

function pointer table - עליו ארחיב בהמשך, או סתם שמירה של מחרוזת בתוך ה-Code section.  דבר

לפיענוח מוטעה של ערכים שהם בעצם לא מסמלים פקודות ואף פעם  Linear disassembler-כזה יגרום ל

 לא ירוצו ע"י המעבד וגם לטעויות בפיענוח הקוד שמגיע אחריו.

 Disassembler-. בשיטה זו הFlow-orientedים היא -Disassembler-השיטה שבה משתמשים היום ה

וכאשר הוא עובר על הפקודות, הוא לוקח  Entry point-ה - מתחיל לפענח מהפקודה הראשונה שתרוץ

 בחשבון את הקפיצות ועל פי הזרימה של התכנית מרכיב רשימה של אזורים לפענח.

 לא ינסה לפענח מידע שלא מורץ וימנע טעויות. Disassembler-בשיטה זו, ה
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זאת  רוזות כמחרוזות.הצליחה לסווג בהצלחה את הקוד כקוד ואת המח IDAכפי שניתן לראות בדוגמא, 

, הוא המשיך לפענח מהמקום אליו 00401002-ב jmpהגיע לפקודה  Disassembler-הודות לכך שכאשר ה

 , כי הוא לא חלק מהזרימה של התוכנית, היא לא תריץ אותו.00401004ולא את   0040100C - קופצים

 :Linear Disassembler-הייתה עובדת כ IDAכך היה ניראה פיענוח הקוד אם 

 

: כפי שניתן לראות, מעבר לפענוח הלא נכון של המחרוזות כקוד, גם שאר הקוד של התוכנה יצא מסנכרון

IDA  0040100פיענחה אתB כהתחלה של פקודה, כ-Opcode מה שגרם לה לפספס את זה שהפקודה ,

 היא ל"אמצע" של הפקודה.  00401002-. ניתן גם לזהות שהקפיצה ב0040100C-שבאמת תרוץ מתחילה ב

Non-conditional jump 

, הוא חייב לקבל החלטות ולעבוד על פי הנחות מסוימות. Flow-Oriented-עובד כ Disassemblerכאשר 

 אם אנו יודעים מה ההנחות של התוכנה, אנחנו יכולים לדעת איך לנצל את זה כדי להטעות אותה.

קודם תפענח את הקוד שרץ אם הקפיצה לא  jz ,IDAדוגמא אחת היא במקרה שיש קפיצה מותנית כמו 

שתהיה קפיצה או שלא תהיה קפיצה  -השיטה הזאת בדרך כלל עובדת טוב כי שתי האפשרויות  קורית.

 מובילות לקוד לגיטימי. אך אנו יכולים לנצל את זה ולשים קוד שיבלבל את התוכנה.
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 ,xor eaxישר אחריי הפקודה  jzשנראית מותנית אך בפועל תמיד מתרחשת, כמו לדוגמא  נשים קפיצה

eax כדי לגרום לקפיצה שהיא לא באמת מותנית ניתן גם  .0-שמאפסת את האוגר ותמיד תעלה את דגל ה

 קפוץ אם - jbשאחריו  Carry Flag-שמרים את ה - stc, או בצמד הפקודות jnzשמיד אחריו  jz-להשתמש ב

 מורם. Carry Flag-ה

לא מספיק חכמה בשביל לזהות את זה ועדיין  IDAכל אלה יגרמו לכך שהקפיצה תמיד תתרחש. אבל 

, שמייצג את הפקודה 0XE8אחרי הקפיצה נשים את הבייט  תתרגם קודם את האפשרות של "לא לקפוץ".

Call .IDA הבייטים הבאים כ 4-תתרגם קודם כל החל מהבייט הסורר שלנו ותתייחס ל-Operands .לפקודה 

וזה גרם לה  operand-כבר טעתה לסווג כ ida-הקפיצה שלנו בפועל תהיה לבייט אחד אחריו, מה ש

 לפספס את ההוראה שתרוץ בפועל.

    

לכתובת לא הגיונית, שאחריה פונקציה שמקפיצה  Callבקוד אפשר לראות שאחרי הקפיצה יש 

MessageBox  עם ההודעהGoodbye.  בנוסף יש עוד קטע קוד שלפיIDA  אף פעם לא נקרא )לכן הוא

 XRef (=Cross Reference !)בצבע אדום( ואין אליו 

, דבר כזה יכול לגרום לחוקר לפספס קטע קוד שכנראה Subroutines שניבקבצים גדולים בעלי יותר מ

במקום להתחיל לתרגם את  Call-ל 0xE8 -תירגמה את הבייט הסורר שלנו  IDA יהיה הכי חשוב.

, למרות שאנו יודעים  שהתכנית תריץ  Opcode-ולא כ Operand-כ 0xEBוהתייחסה לבייט  00401004

 אותו תמיד.

 Raw Data-שהופך את הקוד ל Dלתרגם את הקוד מאיפה שאנחנו רוצים ע"י לחיצה על  IDA-ניתן לומר ל

 .Data-כ 0xE8לקוד ותשאיר את הבייט כדי שתתרגם אותו חזרה  00401004-ב Cואז לחיצה על 
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    י:כך זה ניראה אחר

 

שיקפוץ  Messagebox-ובעצם ה ואנו מגלים שהקוד שהוסתר הוא קפיצה אל הקוד האמיתי, שירוץ תמיד.

 !Helloלנו יאמר 
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2 or more operations using the same byte 

 Opcode-שהוא יהיה ה -אחת יריצו אותו פעם  בייט אחד יכול לשמש כחלק מכמה פקודות. לדוגמא,

דבר כזה לא אמור לקרות בתוכנה שנכתבה בצורה  לפקודה אחרת. Operand-ובפעם שנייה הוא ישמש כ

סטנדרטית או ע"י קומפיילר, אך לשם ההסוואה והבלבול ניתן לגרום לתכנית לקפוץ לתוך חלק בקוד שכבר 

 עם הקודמת.בפ Operand-ששימש כ Opcodeהורץ ולהריץ ממנו 

מצביע  EIP-למעבד אין בעיה עם זה כל עוד הפקודות לא גורמות לתקלה, הוא פשוט מריץ את הבייט ש

שמראה את זה בתצורה של פעולה אחר פעולה, לא יכול להראות את זה  Disassembler-עליו. אבל ה

 בצורה שתהיה ברורה לחוקר.

 

לא משנה את הדגליםxor eax,eax (nop  .)-מגיע ישר אחריי ה JZ-בקוד זה, הקפיצה היא לא מותנית כי ה

לאמצע פקודה שכבר רצה  - 00401001בייטים אחורה אל  9אך הקפיצה היא למקום מעניין, היא קופצת 

 :00401001-נתרגם את הקוד החל מ .xor alשל  Operand-בתחילת הקוד. ל
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אל הפונקציה  -בייטים קדימה  jmp 0x24 מורצת הפקודה 00401008-ואנו מגלים שלאחר הקפיצה ב

, אך הפעם הוא Opcode - and al-שימש כ 0x24האמיתית. )בהרצה הראשונה, הבייט עם הערך 

Operand  לפקודהjmp) 

 מאפסת בחזרה את האוגר. xor eax, eaxשימו לב, שאין משמעות לפקודות הראשונות כי הפקודה 

Function Pointers 

Function Pointer table היא טבלה הרשומה ב-Code Section  המחזיקה מצביעים לפונקציות שונות

בקוד. היא מאוד נפוצה גם בתוכנות לגיטימיות וקומפיילרים רבים משתמשים בשיטה הזאת, לדוגמא, 

 .++cבקוד  vtable-בשימוש ב

Function Pointer Table :תיראה כך 

 

 אחריי השני בתוך הקוד של התוכנה. רשימה של היסטים של פונקציות שכתובים אחד

 תיראה כך: Function Pointer tableקריאה לפונקציה בעזרת 

 

ייקבע איזה פונקציה  eaxשל הטבלה והמספר שנקבע בתוך  Base Address-ל Pointerיהיה  ecxבתוך 

  בייטים. 4ביט( היא  32-כי אורך של כתובת בזיכרון )לפחות ב 4-מוכפל ב eax-תיקרא. המספר שב

 , כלומר הפונקציה שתיקרא היא השנייה בטבלה.1הערך הוא  eax-בדוגמא הזאת ב

. יהיה XRef-לא לזהות אותו ברשימת ה IDA-לקרוא לפונקציה בעזרת מצביע הנקבע בזמן ריצה יגרום ל

ה של קריאה כי היא הרי כתובה בתוך הטבלה, אך לא נוכל לדעת מיידית מתי או כמ Xrefלפונקציה רק 

של  Base Address-פעמים קראו לכל אחת מהפונקציות בתוך הטבלה, כי הקריאה היא רלטיבית ל

 הטבלה.

, אבל שימוש כבד בקריאה כזו לפונקציות Anti-Disassemblyזאת אמנם לא טכניקה שמטרתה היא רק 

 .Reverser-יכולה להקשות על חייו של ה

  



 
 

Anti-Disassembly 

www.DigitalWhisper.co.il 

 8  2017 אוגוסט, 85גליון 
 

Function Calling - סקירה מהירה 

לפניי שאני אסביר על טכניקות יותר חכמות להסוואת קריאה לפונקציה, נעשה ריענון קצר על איך עובדות 

 pushאחת היא  -, בעצם שתי פעולות קורות Callכאשר אנו מבצעים את הפקודה  .Ret-ו Callהפקודות 

eip ראת הנק -, פעולה ששמה במחסנית את הפקודה הבאה שצריכה לרוץ לאחר סיום הפונקציה-Return 

Addressו .-jmp .לכתובת שהגדרנו 

כלומר, לוקחת את הערך העליון במחסנית ושמה  - pop eip -עושה את הפעולה ההפוכה  Retהפקודה 

 לאחר סיום הפונקציה. Return Address-, כך התוכנה ממשיכה לרוץ מהeip-אותו ב

, הפרמטרים שהפונקציה Win32 API , בה משתמשים בקריאה לפונקציותSTDCALLבקונבנציית הקריאה 

 .Call-מקבלת נדחפים למחסנית לפניי פקודת ה

 הפונקציה עצמה מתחילה בפרולוג:

push ebp 

mov ebp, esp 

עכשיו מצביע על ראש המחסנית. וכך בעצם  ebp-של הפונקציה הקוראת ו Base Pointer-ששומרת את ה

 חדש לפונקציה הנוכחית. Stack frame-מפנה מקום ל

 .esp-כדי לפנות מקום למשתנים הלוקאליים, לפי מספרם ייקבע כמה יחוסר מ sub espלאחר מכן, יהיה 

)נדחפו  ebp-המחסנית גדלה לעבר כתובות יותר נמוכות, כך שכדי לגשת אל פרמטרים זה יהיה מעל ה

הפונקציה . )נדחפו למחסנית בתוך ebp-( ומשתנים מקומיים יימצאו מתחת לCall-למחסנית לפני ה

  עצמה(.

 :STDCALLכך תיראה המחסנית בקריאה בקונבנציית 

 

 ונגמרת באפילוג:

Add esp, 8 

Pop ebp 
Ret 
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המקורי של  Base Pointer-כאן הפונקציה מנקה את המחסנית מהמשתנים הלוקאליים ומחזירה את ה

הפונקציה  וממשיכה הריצה של Return address-את ה EIP-הפונקציה הקוראת. ולבסוף מחזירה ל

 .Stack frameהקוראת עם אותו 

זאת רק הדרך "הלגיטימית" שבה הקומפיילרים משתמשים בפקודות האלה וכאשר אנו כותבים קוד 

 באסמבלי אפשר להשתמש בהם בדרכים הרבה פחות קונבנציונליות.

 
Change Return Address 

לפונקציה שאנחנו רוצים לקרוא לה ואז ישר  pushעשות דוגמא אחת לשימוש פחות קונבנציונלי, היא ל

 לכתובת ששמנו במחסנית. jmp-. מה שבעצם גורם לretלעשות 

היא תדע להראות לחוקר  Xref-כן יודעת לזהות ובתצורת הגרף שלה וגם ברשימת ה IDAאת זה דווקא 

 מה הזרימה האמיתית של התוכנית.

 ניראה שיטה קצת יותר מתוחכמת:

 

 Call-לאחר ה במחסנית לכתובת של פונקציה אחרת. Return address-דוגמא של שינוי ה כאן יש

 בהתחלה יש לנו במחסנית את הכתובת של הפקודה הבאה בפונקציה הקוראת.

ושה הוא לשנות את כתובת החזרה שבמחסנית לכתובת של הפונקציה ע 00401018-מה שהקוד ב

 return-" אליה. השימוש שלנו בreturn( ואז עושה "0x5 + 0x18 = 0x1d) 0040101D -הזדונית שלנו

בגלל שכתובת החזרה  .XRefמצליח להסוות את הקפיצה לפונקציה האמיתית. היא באדום ואין אליה 
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לא מזהה את זה  IDA, אך Goodbyeלהקפיץ את  -שונתה, התוכנית אף פעם לא תמשיך לשאר הקוד 

 יחזור. Call-ומראה לנו כאילו היא כן תרוץ אחריי שה

 !בואו נעלה את זה רמה

 

Invoke Win32API call 

 אנחנו רואים מולנו את הקוד הבא:

 

 0040100A-ב Callמה שיש כאן הוא ניצול של הפקודה  כבר קצת יותר קשה להבין מה הקוד הזה עושה.

 כדי לשלוח מחרוזת במחסנית במקום של כתובת החזרה.
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, כשאנחנו Ascii, כל התווים בקוד הם גם תווי 0040101Aעד  0040100F-יוכלו לזהות שמ קוראים חדי עין

 אנחנו מקבלים את הקוד הבא: Data-לתרגם אותם ל IDA-אומרים ל

 

 

לכן כאשר כתובת החזרה נכנסת למחסנית, נכנס בעצם מצביע  Call-המחרוזת כתובה ישר אחרי ה

 למחרוזת שכותב הקוד רצה להסתיר.

ושהפונקציה אליה הוא קרא תעשה  Call-שהפונקציה הקוראת לא תחזור לרוץ אחרי האפשר להניח מזה 

 שימוש לא קונבנציונלי בכתובת החזרה.

IDA  כמובן לא ידעה שזה מה שנעשה והמשיכה לתרגם את המחרוזת כקוד. חוץ מזה שזה הסווה את

-הפקודה שמתחילה בהמחרוזת, זה גם גרם לטעות בשאר פיענוח הקוד. לדוגמא, במקום לפענח את 

440101B40101-, איפה שמתחילה הפונקציה, היא התחילה לתרגם מA ויותר מזה, אל חלק גדול מהקוד .

 כי היא לא זיהתה שהוא ירוץ או שהוא בכלל קוד. Data-היא בכלל לא התייחסה. השאירה אותו כ

מאוד מבלבלת ואז  בדרך MessageBoxAאת השם  GetProcAddressהקוד הזה בעצם מעביר לפונקציה 

 . כמו שניתן לראות, שימוש בטכניקה הזאת גורם לקוד להיות מאוד קשה להבנה.401031-קורא לה ב
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Structured Exception Handlers 

 Exceptions. Exception-לטיפול ב Windows( הוא מנגנון של SEH)Structured Exception Handler -ה

Handler  היא פונקציה שרצה במקרה שלException .ומטפלת בו 

יכול להיות מוגדר ע"י מערכת  Exception Handlers .Exception Handlerלכל תוכנה יש רשימה של כמה 

++ שמתורגמים C-ב try/_except_ההפעלה וגם ע"י האפליקציה עצמה. לדוגמא, דרך ההגדרה של 

 .SEH-לערכים ב

 SEHיש  Thread. לכל Threadשל  Exception handlers-מקושרת של כל ההוא בעצם רשימה  SEH-ה

 משלו.

הראשון ברשימה. כל פונקציה ברשימה יכולה או  Exception handler-, הוא מגיע לExceptionכאשר קורה 

האחרון ברשימה הוא הקוד  Handler-או להעביר אותו לפונקציה הבאה ברשימה. ה Exception-לטפל ב

 וגורם לתהליך לקרוס. ”An unhandled exception has occurred“ל הקפצת ההודעה המוכרת שאחראי ע

 :SEH-כדי למצוא את שרשרת ה

 TIBהוא המבנה  TEBהשדה הראשון במבנה , Thread environment block(TEB)-מכיל מצביע ל fsהאוגר 

 EXCEPTION_REGISTRATIONשהשדה הראשון בו הוא מבנה בשם 

[https://www.microsoft.com/msj/0197/exception/exception.aspx] 

 

 שנראה ככה:,  EXCEPTION_REGISTRATIONמצביע למבנה fs:[0]-כלומר, הכתובת שב

_EXCEPTION_REGISTRATION struc 

     prev    dd      ? 
     handler dd      ? 

 _ EXCEPTION_REGISTRATION ends 

EXCEPTION_REGISTRATION  ל הערך הראשון הוא מצביע -הוא מבנה שמכיל שני ערכים-

EXCEPTION_REGISTRATION הבא, הערך השני הוא מצביע לפונקציית ה-Handler . 
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כדי להסוות את הקוד שלנו, נרצה להוסיף את הפונקציה אותה אנו רוצים להסתיר  SEH-נוכל להשתמש ב

 הראשון ברשימה. Exception handler-כ

 

כמו מקודם,  addביחד עם  pushנעשה -שלנו Exception handler-תחילה, נשים במחסנית את המצביע ל

של הפונקציה הזדונית שלנו, גם לא לקריאה. אך החלק הזה  offset-לא תזהה שהשתמשנו ב ida-כדי ש

 לא הכרחי.

ברשימה. מה  הראשוןEXCEPTION_REGISTRATION -שזה כאמור ה fs:[0]לאחר מכן נשים במחסנית את 

)מה שמקודם היה  הבא ברשימה struct-המכיל מצביע ל -שלנו  Struct-שעשינו כרגע זה לבנות את ה

 ראשון( ומצביע לפונקציה שלנו.

 0-לאחר מכן ננסה לחלק ב .fs:[0]-שמכיל את המבנה שלנו ב espכדי לשנות את ראש הרשימה, נשים את 

 .exception-ונגרום ל

הוא קוד מעניין ועוברת  Exception-ובטוח אין לה מושג שהקוד שיטפל ב Exceptionאין מושג שיש  IDA-ל

 .Xref. בנוסף גם אין Exception-כמובן ישר לפיענוח הפקודה הבאה לאחר ה

יהיה  exceptionומה שיקרה זה שבפועל הפונקציה הזדונית שלנו תרוץ ולחוקר שלא שם לב שיש כאן 

 .retואפילו לא  jmpולא  callמאוד קשה לזהות את הרצת הפונקציה כאשר אין בקטע קוד לא 

. המנגנון מבטל את האפשרות SafeSEHהנקרא  SEH-יש מנגנון להגנה מפניי שימוש לרעה ב Windows-ל

 להוספת פונקציות צד שלישי לרשימה.

. כך אפשר להשתמש Linker-לSAFESEH:NO/ניתן לבטל את האפשרות הזאת באמצעות הוספת הפרמטר 

 בשיטה הזאת, אך זה לא מומלץ אבטחתית.

  



 
 

Anti-Disassembly 

www.DigitalWhisper.co.il 

 04  2017 אוגוסט, 85גליון 
 

Junk code 

טכניקה שבה מכניסים לתוך הקוד של התכנית הרבה קוד "זבל" שלא רלוונטי לפונקציונליות התכנית 

ים וגורם לקוד להיות הרבה יותר קשה לקריאה, מבלבל את החוקר וגורם לו התמקד בקטעי קוד שלא עוש

 כלום במקום בקוד המעניין.

כשהקוד הזבל שמוכנס ניראה משכנע ומצליח לבלבל את החוקר, הטכניקה יכולה להיות מאוד אפקטיבית, 

 יותר פקודות אומר שייקח יותר זמן למעבד להריץ את הפונקציה. -אך יש בה פגיעה בביצועים 

ים רלוונטיים במחסנית או בזיכרון ולכן, או , כי הוא יכול לשנות ערכjunk codeצריך להיזהר כאשר כותבים 

שלא נוגעים בכלל בערכים אלו או שנוקטים משנה זהירות, מה שיכול להוות אתגר כשמנסים להכניס קטע 

הרבה פעמים, קוד כזה ינסה לפגוע בזרימת התכנית ולהכניס הרבה פיתולים לא הכרחיים  גדול של קוד.

 . spaghetti code-ולהפוך אותה לסיוט, מה שידוע כ

 לדוגמא:

 

[http://www.pctools.com/security-news/page/15] 
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 דרכים לזהות קוד זבל: מספר ןישנ

אם יש בלוקים שלמים של קוד שלא נוגעים במחסנית או במקומות בזיכרון אלא רק משחקים באוגרים, 

 כנראה מדובר בקוד זבל.

. מה שהפקודות האלה עושות, הן לשים את כל הערכים popad-וייגמרו ב pushad-לעיתים הם יתחילו ב

 של האוגרים במחסנית ולהוציא אותם. כנראה שכל מה שקורה בין שתי הפקודות האלה מטרתו לבלבל.

 אין שיטה אחת שנכונה תמיד, הדרך הכי טובה לזהות אותו היא ניסיון. junk code-בל כשמדובר בא

 

(Almost) invalid PE header 

-ו IDAחת הטכניקות האחרונה שאני אסקור במאמר זה, מטרתן היא לנצל את העובדה שתוכנות כמו משפ

Ollydbg לא יכולות להעתיק במדויק את הפעולות שה-Windows loader  עושה וע"י השמת ערכים לא

ייגרמו לכך שהתוכנות האלה לא יוכלו לטעון בכלל את הקבצים בטענה שהם לא  PE Header-הגיוניים ב

כן יכול להתמודד עם הערכים  Windows loader-תקניים או שהם יתנהגו באופן משונה, בזמן שה PEקבצי 

 ויריץ אותם כהלכה.  header-הלא קונבנציונליים ב

יותר מקרי קיצון כאלה, לכן הטכניקות  , היא מצליחה להתמודד עםIDAככל שמתקדמות הגרסאות של 

בזמן כתיבת המאמר. אך הם כן יעבדו על  IDA - 6.9שאני אראה לא יעבדו על הגרסא הכי חדשה של 

בנוסף, ע"י ידיעת השיטות שעבדו בעבר נוכל בקלות רבה יותר  .5.0 -מפרסמת בחינם  ida-הגרסא ש

 ד איתה. או אפילו למצוא את הטכניקה הבאה.לזהות טכניקה חדשה כאשר ניתקל בה ונדע איך להתמוד

 

Invalid NumberOfRvaAndSizes 

 :לא לטעון את הקובץ ollydbg-נתחיל מציון שתי שיטות שיגרמו ל

שמייצג את מספר הערכים  NumberOfRvaAndSizesיש ערך בשם  IMAGE_OPTIONAL_HEADERתחת 

לא יכול להיות  DataDirectory-מספר ה שמגיע אחריו ומכיל עוד מידע על הקובץ. DataDirectoryבמערך 

מתעלם מזה, אך  NumberOfRvaAndSizes ,Windows-ב 0x10-. כאשר יש ערך גדול יותר מ0x10מעל 

ollydbg :יקפיץ את ההודעה הבאה 

 

זה אפשר כמובן לתקן ולא יטען אותה בכלל, אפילו שהתוכנה רצה בלי בעיה על מערכת ההפעלה. את 

 למספר האמיתי. pe header-בקלות ע"י שינוי הערך ב
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 :cff explorerהיא  pe header-תוכנה מעולה לצפייה ושינוי של ה

 

 

big SizeOfRawData 

 

הנמצא במבנה  Section-של אחד מהSizeOfRawData -עוד טכניקה דומה, היא לשים ערך גבוה מדי ב

IMAGE_SECTION_HEADER. 

 

המכיל את הערכים שניתן לראות  IMAGE_SECTION_HEADERמבנה בשם  pe Header-יש ב Sectionלכל 

מכיל את הגודל  Raw Size-כשהוא נטען לזיכרון ו Section-מכיל את גודל ה Virtual Size בתמונה למעלה.

 של המידע על הדיסק.
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-משתמש רק ב ollydbgיקצה בזיכרון מיקום בגודל הערך הקטן מביניהם, אך  Windows Loader-ה

SizeOfRawData וכאשר נשים שם ערך גבוה מדי, לא נצליח לטעון אותו לתוך .ollydbg  ונקבל את הודעת

 השגיאה:

 

 

יודע להתמודד עם שני המצבים  Ollydbg2 וכמובן שאותו הקובץ ירוץ בלי בעיה על מערכת ההפעלה.

לא חף מבעיות וגם הוא לא מצליח  IDAאך הפעם גם  אלה והטכניקות האלה כבר לא יעבדו בגרסה הזו.ה

 שלו לא הגיוני. Raw Size-להתמודד עם קובץ שה

 עדיין סובלת מהבעיה הזאת., 5.0 - מפיצה IDA-החדש זה לא עובד, אבל הגירסא החינמית ש IDA-ב

IDA יקצה הרבה זיכרון ל-Section את המחשב או שפשוט ייתן את השגיאה הבאה: ויתקע לך 

 

 ולא יהיה מסוגל לטעון את הקובץ.

לגודל המקורי שלו. הגודל המקורי שלו  SizeOfRawData-כדי לתקן את הבעיה הזאת, נירצה להחזיר את ה

-הבא. בדוגמא הזו ה Section-של ה Raw Address-שלו ל Raw Address-יהיה ההבדל בין ה

SizeOfRawData  0המקורי יהיהx600-0x400=0x200. 

 

Reduced SizeOfRawData 

 .SizeOfRawData-כאשר מקטינים את הערך שכתוב ב IDA-דבר באמת משוגע קורה ב

מערכת ההפעלה לא בדיוק טוענת לזיכרון את הגודל שכתוב בערכים האלה, אלא עושה לגודל הזה 

Alignment  עם הערךFileAlignment שב- IMAGE_OPTIONAL_HEADERכלומר אם ה .-SizeOfRawData 
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 0x200חייב להיטען בכפולות של  Section-, ה0x200 כתוב  FileAlignment, אך תחת הערך 0x300הוא 

 בייטים בזיכרון.  Section 0x400-ולכן מערכת ההפעלה תקצה ל

 .SizeOfRawData-משתמשת רק ב IDAלעומת זאת, 

ונקטין אותו למרות שכתוב בו עוד קוד, כל עוד זה בטווח כפולה  SizeOfRawData-לכן אם נשנה את ה

של הקובץ, מערכת ההפעלה תעגל כלפיי מעלה את המקום שיוקצה ולא  FileAlignment-אחת של ה

 היא תפספס את כל הבייטים שהם ההפרש. לעומת זאת, IDA-נפספס מידע. ב

מתחת לכפולה אחת, כי אז גם מערכת ההפעלה לא תקצה  SizeOfRawData-יש לשים לב שלא יורדים ב

 והתוכנה לא תעבוד.-Section-מספיק זיכרון ל

 עדיין סובלת מהבעיה הזאת. 5.0מפיצה,  IDA-החדש זה לא עובד, אבל הגירסא החינמית ש IDA-ב

 אבל מה זה אומר בדיוק שהתוכנה "מפספסת" בייטים? 

 -, ה 0x200הוא text.-של הSizeOfRawData -שה Non-conditional jumpלקחתי את הקובץ מהדוגמא 

FileAlignment 0הואx200ושיניתי את ה ,-SizeOfRawData 0-לx1B.  כך הקובץ ניראה בגירסא הכי חדשה

 :IDAבתשלום של 

 

 רגיל.
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 :5.0וכך הוא ניראה בגירסא החינמית, 

 

. זה לא סתם מידע שהיא לא פיענחה כקוד, אלא 0040101B-מפסיקה את הקריאה ב IDA-ניתן לראות ש

שמה שם סימני שאלה ואין דרך לראות את המידע  IDAבכלל לא מיפתה.  IDA-חלק שלם של הקוד, ש

 שכתוב שם.

השיטה הזאת  להבין את זה. IDA-אפילו כשיש קריאה לפונקציה בתוך האזור הלא ממופה, זה לא גרם ל

 ולא רק הקוד. Sections-עובדת כמובן על כל ה

entry point 0 

-אבל היא בעיקר מגניבה, היא תכנית שה Anti-Disassemblyשיטה שהיא לא בדיוק 

AddressOfEntryPoint  כאן הוא לא יחסי, אלא הוא  0-. ה0שלה הואoffset כלומר ממש תחילת הקובץ ,- 

 .MZ-ה

הם גם מייצגים  Ascii-" בMZלא נחוצים והתווים " dos header-ב MZ-בגלל שרוב השדות שבאים אחרי ה

האמיתי.  entry point-, יש פוגענים שכותבים שם קוד שקופץ לdec ebp, pop edx-פקודות ליגטימיות

 (לקריאה נוספת)

 

  

https://www.malwaretech.com/2014/12/phase-bot-fileless-rootki.html
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 סיכום

הוא לא תהליך פשוט. למרות שהתוכנות שקיימות היום בשוק עושות עבודה  Disassembly-תהליך ה

 שלא ניתן לפתור לחלוטין. Disassembly-מצויינת, ישנן שיטות שמנצלות את הבעיות הכי בסיסיות ב

לכן, חשוב להכיר את התהליך לעומק. כך נדע להתמודד בעצמנו עם המקרים שבהם התוכנות שאנו 

 א מצליחות להתמודד. משתמשים ל

מטרת הטכניקות האלה היא להקשות על החוקר ולייאש אותו, בדרך כלל הטכניקות האלה יבואו ביחד 

שמשתמשים  ה חשוב להכיר את הטכניקות השונותובמסה גדולה, ככה הן הכי אפקטיביות. במיוחד בגלל ז

 בהם היום. הכרה שלהן תחסוך זמן רב בעת חקירה.

 blum.tal2@gmail.comלכל שאלה או הערה ניתן ליצור קשר בכתובת 

 שלי. Git-את קוד המקור של כל הטכניקות ניתן למצוא ב

mailto:blum.tal2@gmail.com
https://github.com/TalBlum/Anti-Disassembly

