
 

  

Hacking Games For Fun And (mostly) Profit - ב חלק' 

 d4dמאת 

 הקדמה

של המאמר הסברנו מה המטרה שאנו רוצים להשיג במחקר והקמנו סביבת עבודה על מנת  'בחלק א

הראינו ריצה ראשונית של סביבת העבודה ועצרנו בדרך שבה משתמשים  שנוכל לבצע את הניתוח.

 .WWPשחק של המ  IRCמתחברים לשרת 

 זה מדבר על הנושאים הבאים: חלקזהו חלק ב' במאמר, 

 סוג ההצפנה שבה נעשה השימוש בפרוטוקול 

  ניתוח של מנגנון האימות המכניס משתמשים לשרתIRC 

 ניתוח ההצפנה של רשימת המשחקים בשרת 

 החלק הבא במאמר ידבר על הנושאים הבאים:

  פקודות נוספות שיש בפרוטוקול שלWWP 

 מולטור ליצירת א-WormNET2 .כך שיוכלו לשחק דרכו 

 

 ניתוח ההצפנה של הפרוטוקול

הצפנה השתמשו במשחק אני אמנה את כולם  ויתן לבצע על מנת להבין באיזפעולות אותן ניש כמה 

 מהפשוט ביותר למורכב ביותר:

 יודעים לחפש קבועים בזיכרון.ר שא IDA PRO/PEID/Ollydbg-בסקריפטים/פלאגינים ל שימוש .1

 פונקציות ספרייה. הנועד לשימוש בעת הצורך בזיהוי (IDA PRO-ב ר הקיים')פיצ FLIRT-ב שימוש .2

 משחקול של הפבעת הקימלקמפל לבד ספריות הצפנה נפוצות עם אותו קומפיילר שהיה בשימוש  .3

 .BinDiff-ולהשתמש ב המקורי

 להבין את האלגוריתם. במשחק המקורי ומתוך כך צפנההלפונקציות ה Reverse Engineeringלעשות  .4

אסביר בפירוט את כל השלבים המוזכרים למעלה, ולאחר מכן את תהליך הניתוח שאנו ביצענו, חלק 

 .ןמהגם למדו ל שתוכלומהבחירות לא היו טובות ואציג גם את הטעויות בכדי 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x32/DW50-5-WWP.pdf
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 פלאגינים / שימוש בסקריפטים

יודע לזהות קבועים של צפנים ידועים ולסמן מה ר שא FindCryptבשם  IDA PRO-פלאגין שנכתב ל נויש

 הקבועים.אותם שם ההצפנה שהשתמשו בה ואיפה בקוד נמצאים 

 הות חתימות של קבצים, למטה ניתן לראות תמונותשיכול גם לז PEID-ניתן להשתמש בפלאגין שנכתב ל

 :על מנת לזהות הצפנות PEIDמתוך 

 

 

 

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://marcoramilli.blogspot.co.il/2011/12/ida-findcrypt.html
http://www.aldeid.com/wiki/PEiD
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 FLIRT-שימוש ב

FLIRT כלי רב עוצמה שיש ב הינו-IDA Pro  בעזרתו ניתן לזהות פונקציות של ספריות סטנדרטיות ככה

 :FLIFT-ות חתימות לר. כך ניתן להעלמיות Reverse Engineeringביצוע שהוא יביא את השמות וימנע 

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
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 .sigרק צריך לשים אותם בתיקיה  FLIRT-להעלות חתימות נוספות ל נוספת והיאאפשרות  קיימת

של הספריות  (lib.)צריך ספריה סטטית לשם כך אך משלנו, גם ליצור חתימות חדשות ובנוסף, ניתן 

 .flair 6.xהצפנה אותם אנו צריכים ואת הכלים של 

 

 BinDiff-שימוש ב

 לשם הדוגמא, נניח כי על מנת לזהות אם יש דמיון בין פונקציות מסוימות. BinDiff-ניתן להשתמש ב

עם הספרייה הסטטית שאנו מנסים  IDA-ב נוכל לפתוח את המשחק ,CRYPTO הספריהקימפלנו את כל 

 .חתימהלה צור ישנבמקום , לבדוק

 :BinDiffעזרת ב כך ניתן לבצע זאת

 

 

 Reverse Engineering-שימוש ב

לפונקציות הצפנה על ידי שימוש בדיבאגר ולראות איך  Reverse Engineering לבצעניתן כאמור, 

 .בשימוש אשרהפונקציה מבצעת את הפענוח ולשלוף משם את המפתחות 

לכל ההצפנה ולבצע משהו שיבצע סימולציה לכל המנגנון הצפנה עם  Reversingאפשר כמובן לבצע 

 המפתחות.

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
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 ניתוח של מנגנון האימותתהליך ה

בחלק זה אפרט את תהליך הניתוח שבוצע בפועל על מנת להבין את שיטת ההצפנה שהייתה בשימוש 

 לאימות המשתמש לשרת. 

אחת מחמשת הנ"ל סיימה כ, הצפנה Twofishוזיהינו שמדובר בהצפנה בשם  FindCrypt-אנו השתמשנו ב

, היא איטית יותר עבור מקרים מסוימיםבסופו של דבר, עקב היותה אך  AES-ל ועמדותצפנות המהה

אך בוצעו בה כמה שינויים קלים ולכן לא היה ידוע אילו שינויים  WWP-הצפנה זו הייתה בשימוש בנפסלה. 

לקוד ולבדוק אילו שינויים עשו  Reverse Engineeringלבצע  בחרנובעקבות אותם השינויים שבוצעו,  בוצעו.

 .מאחותה המקוריתה תועד כמה היא שונ

חוט שלנו בשביל לדעת הקצה היה קוד שהוצג בחלק א', זה האותו קטע  ניתן לראות אתבתמונה למטה 

 :מה אנו רוצים לפענח

 

(. IDA-ב ctrl+m) Twofish-לכתובות בהם יש שימוש ב Referencesקיבלנו  FindCrypt-לאחר שימוש ב

 בשימוש בקוד: את מספר הצפנים שנמצאו ניתן לראות הבאהתמונה ב

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://en.wikipedia.org/wiki/Twofish
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לה  -שנדבר עליה בהמשך שזו הפונקציה ) "getHashForPongבשם " הובילה לפונקציה מההצפנותאחת 

 (.IRCהמשחק או סתם קליינט הוא אכן משתמש של אם משתמש הלאמת  על מנתזקוקים אנו 

 התמונה הבאה ממחישה זאת לא רע:

 

 

בהתחלה חשבנו  עובדת. היא לראות איךו getHashForPongלאחר מכן התחלנו להסתכל על הפונקציה 

יצור הדרושים על מנת לבגלל שלא היו לנו את כל הכלים , אך CryptoPPעל ספריית  FLIRT-להשתמש ב

 ממנה. הקוד, מה שהתברר כשגיאה שהיה עדיף להימנע ביצענו ניתוח מלא של - חתימות 

בלי  getHashForPongשיביא אותנו ישירות לפונקציה  DLLכתבנו קובץ על מנת לבצע זאת, ב לציין שחשו

 :הסתכלנו שוב על קטע הקוד שהצגנו לפני להריץ את כל המשחק כפי שהוזכר בחלק א'.

 

 שמכיל את הקלט הבא: buffer-ההוא ראשון הפרמטר ומההסתכלות, ניתן לראות כי ה

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

Hacking Games For Fun And (mostly) Profit - ב חלק' 

www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2014 נובמבר, 55גליון 

 
 
 
 
 

עם שמתחברים לשרת, אז היה לנו קל יותר להבין מה המפתח להצפנה במקרה הפרמטר משתנה כל פ

לאחר של הפרמטר הראשון,  buffer-וניסינו להבין מה עושים ל getHashForPongנכנסנו לפונקציה  הזה.

 למדובר במעין שפה שהמפתחים שאולי שחשבנו אך , base64שמדובר בסוג של  הגענו למסקנהחיפושים 

WWP  הנה קטע מימוש של  .היה קצת לא שגרתי ל שהמימושבגלפיתחוbase64  מתוך ספרייה של

CryptoPP: 

 

 [בתוך הפרויקט שלהם base64.h-ו base64.cppהסתכל על יכול ל CryptoPP-ב base64מי שמעוניין לראות את כל המימוש של ]

והמשתנה  base64-שמורים בתוך הקובץ בינארי ומקודדים ב WWPהמפתחות של ההצפנה במשחק 

 256) בתים 32של תחילת המפתח, גודל המפתחות הינו  offset-מכיל את ה keysOffsetsהגלובאלי 

 .ביטים(

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.cryptopp.com/
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 :base64קטע מהבלוק שמכיל את המפתחות עם קידוד של הבאה ניתן לראות בתמונה 

 

 מקום הבא:הנכון נמצא ב offset-קטע הקוד לחישוב ה

 

חלק מהדברים לא  ++C-בגלל שמדובר ב .צריך לעקוב אחרי כל הפונקציותהיה בכדי למצוא את המפתח, 

יתר ברורים וצריך לעקוב אחרי כל המשתנים שמעבירים את המפתח עם דיבאגר בשביל להבין את זה ב

 קלות.

 :היההמפתח שקיבלנו  משתמש,האימות שלב לאחר שימוש בדיבאגר שלפנו את המפתח הנכון שצריך ל

\xD5\x2D\x31\x08\xFB\x0F\x54\x9E\x6D\x7A\x0F\xFD\xEE\xDC\x21\x9A\xD4\xA6\x84\x2

4\x6D\x61\xFA\x8A\xAE\x98\x96\xA1\xF1\x63\x1A\x8D 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
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לפי הסדר שמופיע ), המרנו בשלבים חלקים של ההצפנה (ידנית) Cקוד אסמבלי לההמרנו את כל קוד 

 הפונקציה המוצגת בגרף:ואחת הפונקציות שנאלצנו לנתח זה  (getHashForPongבפונקציה 

 

הפונקציה המוזכרת למעלה היא פונקציה שמבצעת הרבה חישובים מתמטיים שקשורים להצפנה של 

Twofish  זו אחת הפונקציות הכי חשובות להצפנה, והיה הכי קשה לבצע לו סימולטור  ,ייסטלפהנקראים

 שיבצע את אותה פעולה בדיוק.

פייסטל מה שיצר קוד מאוד ארוך, אנחנו לא מתמטיקאים וקריפטוגרפים מבני  16קיימים  Twofish-ב

אלצנו לשחזר את הכל שיכולים להבין למה החישובים האלה מצליחים לייצר הצפנה מספיק טובה, אז נ

והצלחנו להחליף את הקוד המגעיל שלנו  twofishמצאנו ספרייה סטנדרטית של  . לאחר מכןבצורה ידנית

 .להבקוד ש

הוסיפו.  WWPלא השתנו אך נוספה עוד פונקציה שהמפתחים של  CryptoPPשמנו לב שהפונקציות 

 הוסיפו את הפונקציה הבאה: WWPהמפתחים של 

 

מסתבר שהם מורידים  למה? .מהגודל של הבאפר 16ו מורידה יה, ניתן לראות כי זצפונקמהסתכלות על ה

בתים הראשונים בכל ההצפנה   16-זה אומר שה ,בתים ראשונים של כל באפר שהם מפענחים 16-את ה

 בבאפר. 16הפענוח בפונקציה מתחיל רק ממיקום . שמגיעה בפרוטוקול לא מעניינים אותנו

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9C
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 קוד שמראה את מה שניסיתי להסביר:הקטע  ראות אתלבתמונה הבאה ניתן 

 

 הגענו לתוצאה הבאה:ולאחר מכן, 

שיודע לדמות את אותה פעולה בדיוק, )מימשנו את ההצפנה בדיוק כמו שעשו  ++C-יצרנו אמולטור ב

זו הייתה אחת . את האמולטורעל מנת כתוב ימים שלמים  לנו מספרלקח שחשוב לציין . (Team17חברת 

 במקום לנסות לקמפל מחדש את הקוד באותו קומפיילר כמו שקומפל במשחק. :יות שלנוהטעו

ההצפנה, לא ממש ידענו לומר באיזה מוד היה תהליך  לביצוע מספר דרכיםיש  Twofish-עת השימוש בב

הסבר נוסף  .ECB-ו OFB, CFB, CBC: שימוש בשיטה שלנו, בהצפנה של בלוקים קיימים המודים הבאים

 .כאןצוא תן למני

הצפנה של התוכן ולנסות על /שיכול לבצע פענוחכגון כל דפדפן שהוא, הדרך הנכונה הייתה לקחת תוכנה 

ר שא .tools.com-domain-onlineאת האתר:  יותר מאוחר מצאנו ידי ניסוי וטעייה לקבל את אותו אפקט.

 וזו התוצאה שקיבלנו:ביצענו זאת,  .Twofishדרכו ניתן לפענח ולהצפין חזרה את צופן 

 
 זה מה שקורה במשחק בפועל בקלט מסוים. שחורבצבע , למעלה 

 0כפי שאנו יכולים לראות רק במיקום , למטהx10  מלא של אותו באפר.יש לנו תיאום 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation
http://twofish.online-domain-tools.com/
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 בשם: גם גילינו שהשתמשו במודבאתר עצמו יש אפשרות לבחור באילו מודים נרצה להצפין ולפענח, וכך 

CFB כתבנו קוד ב. לאחר מכן-PHP קישור לקוד מופיע פה לקבל. שאפשר לשלוח לו את מה שהשרת מצ(

 .(המאמר בסוף

והוסיפו שלהם  IRC-השרת את שינו  Team17חברת ש כךדיברנו על  'בחלק אכי אני מעוניין להזכיר כעת, 

על השרת  להגנהפקודות אלו נוספו ככה שבנוסף  .AUTHPONG-ו AUTHPINGלו פקודות נוספות, בהן היו 

 :AUTHPINGראשית, בעת החיבור, נשלח  .sponseeR-hallengeC בעצם תהליך יהיה ,עם סיסמא

 

 באופן הבא: AUTHPONGקליינט של המשחק היה שולח לאחר מכן הו

 

 .תפקיד הבקשה הזו הוא ליצור קלט שאותו רק השרת והקליינט של המשחק יודעים

 :שכזה דוגמא לקלט", ANSWER>: ">מפתח הקליינט קרא לפקודה זו

 

וכמובן  .getHashForPongהוא מפעיל את הפונקציה  אתהיובעת מצו, המשחק מפרסר את הפקודה הז

 אנו מקבלים תשובה אחרת. הנ"ל, כל פעם שאנחנו מנסים לגשת לדףב

הם יוצרים אותנו ראשונים לא מעניינים הבתים ה 16-אך בגלל ש ,זו אותה תשובהכאן, לא לטעות חשוב 

כעת  .Reply Attacksלכל האפשרויות ולמנוע  לעשות ברוטפורסיותר ככה שיהיה קשה , אקראיות לקלט

בשביל  שעלינו לבצע שלביםמספר יש עוד . אך mIRC/xchat-ישירות מה IRC-הלהתחבר לשרת  ניתן

 :StepSניתן להסתכל על מה שכתב  לערוציםלהצליח להיכנס 

 

 .C++  -וגם ב PHP-לא רלוונטי לנו בגלל שיש לנו אמולטור שעובד ב 8סעיף 

 חלק ג'.בפקודות מיוחדות שהמשחק מפרסר אבל הם מעבר לחלק ב' של המאמר ויוסברו  עוד נןיש

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://en.wikipedia.org/wiki/Challenge%E2%80%93response_authentication
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 WWP-ניתוח רשימת המשחקים ב

להבין איזה נתונים נשמרים על כל משחק ואיך  על מנתבחלק זה אפרט את תהליך הניתוח שבוצע 

חקים לרשימת המשמשחק, מתווסף  רחר משתמש מאשאכ מתבצעת ההצפנה של רשימת המשחקים.

, לכל אליו הצטרףלאם בחור ויכולים לותו נמצאים מחוץ לערוץ רואים אאשר משחק שכל המשתמשים 

 .נפרדתערוץ יש רשימת משחקים 

 לדוגמא: משחקיםהבתמונה למטה ניתן לראות את רשימת 

 

 אלו משחקים עליהם אי אפשר ללחוץ ונועדו לציין שיש בעיה במשחק ספציפי. אדוםמשחקים שצבועים ב

 הבאה:  HTTPכל דקה מתבצע רענון אוטומטי של הרשימה על ידי שליחת בקשת

 

 לאחר בקשה זו אנו מקבלים את רשימת כל המשחקים בצורה מוצפנת כמו שנראה פה:

 

אלה פקודות מיוחדות של המשחק המציינות התחלה  <GAMELISTEND>-ו <GAMELISTSTART>הפקודות 

זו פקודה שמציגה את הנתונים של כל משחק אותן  < … GAME>הפקודה  .רשימת המשחקיםוסוף של 

 נפרט בקרוב.

שמנו לב שמדובר באותה פונקציה שמפענחת את המידע  ,כאשר הבנו שרשימת המשחקים מוצפנת

 מה שעשינו על מנת לאמת זאת, היה לשים, Challenge-Response-שצריך בשביל לפתור את ה

Breakpoint  לראות את הפרטים  כךעל אותה פונקציה שמבצעת את הפענוח של ההצפנה וניסינו על ידי
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, זו Ollydbg-ב breakpointהתמונה הבאה מציגה את הפונקציה עליה שמנו  משחק.עבור כל שנשמרים 

 :IDA PRO-ב לכן קודם אינורשאותה פונקציה 

 

לא הייתה הצפנה, אז היה יותר קל לבצע בגלל ששם  WA-ידענו איזה פרטים נשמרים על כל משחק ב

 :WA-כך נראית רשימת המשחקים בבאופן הזה.  השוואה

 

של כל הנתונים כדי לבדוק אם לא שונה  Checksum-הוסיפו שדה שמחשב את ה WWP-שמנו לב שב

 לא נכון, המידע לא יוצג ברשימת משחקים. Checksum-במידה וה". בדרך מסתורית"המידע באמצע 

 בקטע הבא: Cל כל משחק מוצג בשפת מבנה ש

struct WWPhost 

{ 

   BYTE checksum[20]; 

   BYTE hostname[20]; 

   BYTE username[20]; 

   DWORD ipInDecimal; 

   DWORD gameId; 

   DWORD countryFlag; 

   BOOL serverUsage; 

   BOOL isPasswordGame; 

   timer_t timestamp[2]; 

} 
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 ופירוט:

 תיאור גודל שדה בבתים שם שדה

checksum 20  שדה זה מכילchecksum  של כל השדות האחרים על ידי חישוב האש

 RIPEMD160מסוג 

hostname 20 שדה זה מכיל את שם המשחק 

username 20 שדה זה מכיל מחרוזת של השם משתמש 

ipInDecimal 4 שדה זה מכיל את כתובת ה-IP כמספר רגיל 

gameId 4 שדה זה מכיל את ה-ID של המשחק 

countryFlag 4  52-ל 0שדה זה מכיל את מספר הדגל, ערכים בין 

serverUsage 4 אם המשחק תקין, אם המשחק לא תקין הוא שווה  0-שדה זה שווה ל

 ויוצג ברשימת משחקים בצבע אדום 1-ל

isPasswordGame 4 0אם המשחק עם סיסמא, אם לא אז  1-שדה זה שווה ל 

timestamp 8  0שדה זה מכיל את מספר השניות שעברו באינדקס 

שניות)שעתיים(  3600שדה זה מכיל את מספר השניות שעברו + 

 1באינדקס 

-ב .WWP-ל WA-מי ששם לב יוכל לראות שיש די הרבה שינויים בין הפרטים שנשמרים לכל משחק ב

WWP השגנו את כל המידע הזה  ל השרת.נשמרים הרבה יותר פרטים על מנת לשפר את האבטחה ש

 .להצפנה של רשימת המשחקים Reverse Engineeringעוד לפני שהתחלנו לבצע 

להצפנה של המשחק קיבלנו תמונה ברורה יותר על מה כל שדה במבנה מייצג,  Reversingאחרי שביצענו 

 תהליך הניתוח של הצפנת המשחקים יוסבר בקטע הבא.

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

Hacking Games For Fun And (mostly) Profit - ב חלק' 

www.DigitalWhisper.co.il 

 05  2014 נובמבר, 55גליון 

 
 
 
 
 

 WWP-משחקים בניתוח ההצפנה של רשימת ה

ברשימת  בחלק זה נביא את תהליך הניתוח שבוצע על מנת להבין את ההצפנה של רשימת המשחקים.

קודם צנזרנו את הקריאות  שיש. references-הסתכלנו שוב על כמות ה twofish-משחקים יש גם שימוש ב

 למטה: ההתמונה הלא מצונזרת מופיע לפונקציות אחרות על מנת למנוע בלבול.

 

לפענח את פרטי המשחק הוא שתפקידה  getHostDecryptionאנחנו מסתכלים על הפונקציה  כעת

ושמנו לב שיש פעמיים קריאה  getHostDecryptionהסתכלנו על הפונקציה  .twofishהמוצפנים עם 

 שנועד כנראהלרשימת משחקים  נוסף מכך הסקנו שיש חלק לפונקציה שדרכה נבחר המפתח הנכון.

בהם יש פעמיים  getHostDecryptionהפונקציה את לראות  ". בתמונה הבאה ניתןהענייניםלסבך את "

 :קריאה לבחירת מפתחות
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על הפונקציה החדשה, היא הייתה ארוכה מאוד וגם רקורסיבית, מה  Reversingלעשות  תחילה ניסינוב

שהגענו למספרים של  מהפונקציות עד יחסית התחלנו לדמות חלק קטן .המשימה לקשה מאודשהופך את 

 .C-בעת ההמרה לבלתי נסבל גובל בביט שזה  64

 :ביט והרבה 64מונה הבאה ניתן לראות חישובים על מספרים של תב

 

 [זו דוגמא לפקודה שמשתמשים בה בד"כ לחישוב מספרים גדולים sbbהפקודה ]

לוקח עוד כמה חודשים  היה התהליךאך  הנ"לולטור לפונקציות לבנות אמהיינו מצליחים ש כנראה בסוף

ניסינו לחרוש את כל  :ניסינו גישה אחרת...(, ולכן רק בסופי שבוע שהמחקר בוצע במיוחד)טובים 

 מספר גרסאות. tuts4you.com-מצאנו ב. CryptoPPהאינטרנט ולחפש חתימות לספרייה 

 והגענו לתוצאה הבאה: CryptoPPהכנסנו את כל החתימות האפשריות שהיו על 

 

 CryptoPP את הורדנו .PositiveDivideו שהפונקציה שניסינו לדמות היא פנימית יותר לפונקציה גילינ

 והגענו לתוצאה הבאה:ואחרות וחיפשנו בתוך הפרויקט שימוש בפונקציה זו 

 

 .inline asmאלה הערות שהיו בקוד, והפונקציות היו כתובות עם 
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 :++VCלפונקציה שב  IDA-בתמונה זו רואים את הדמיון בין הפונקציה שב

 

 Reverse Engineeringלאחר מכן החלטנו שאנחנו לא הולכים לעשות . RSA-הגענו למסקנה שמשתמשים ב

 על מנתוהתחלנו לבצע שלבים אחרים שיעזרו לנו  CryptoPP-כפי שמומשו ב RSA-של ה internals-ל

 ם את העבודה.שנוכל להשלי

משחק  הינו WWP-בגלל ש על מנת ליצור את החתימות בעצמנו. CryptoPPהחלטנו לקמפל בעצמנו את 

קיבלנו יותר מדי התאמות ואז מפול, לא י. לאחר הקVC++ 6היינו צריכים להשיג קומפיילר של יחסית ישן 

קיימים  Releaseסת או לגר Debugהגענו למסקנה שבגלל שיש אפשרות לקמפל את הפרויקט לגרסת 

 הבדלים.

שאמורה להיות פחות כבדה עם פחות  Releaseבדרך כלל כשמוציאים משחק לשוק משתמשים בגרסת 

יש אפשרות ) lib-קימפלנו את הספריות כ CryptoPPשל  Releaseאז יצרנו חתימות לגרסת  בדיקות בקוד.

 (.קימפלו אותם בצורה סטטית WWP-אך ב DLL-לקמפל גם כ

 

 FLIRT-חתימות ליצירת 

  lib.ולקובץ  flare 6.xאנו זקוקים לכלים של  IDA Pro-ליצור חתימה ל על מנת

  בהתחלה אנו יוצרים קובץpat :על ידי שימוש בפקודה הבאה 
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  לאחר מכן אנחנו יוצרים קובץsig :על ידי השימוש בפקודה הבאה 

 

  שגיאהאת הבמידה ומקבלים ""Bad Pattern  ,להיכנס לקובץ  הצורךישנו כפי שמוצגpat  ולמחוק את

 .sigברגע שסיימנו למחוק את כל השורות שמביאות שגיאה היווצר קובץ  .המופיעות במספרהשורות 

  במידה ויש כמה פונקציות עם התנגשות לאותו שם היווצר לנו קובץ מסוג.ext  שבו נצטרך להגיד

 לאיזה פונקציה להתייחס, ניתן להתעלם מכל הפונקציות.

 חר מכן נריץ שוב את הפקודה על לאsigmake  והיווצר קובץ מסוג.sig 

-וכפי שהצגנו בתחילת המאמר נעלה את החתימה ל IDA PRO-שיש ב sigאת הקובץ שנוצר נכניס לתיקיה 

IDA. 

הסתכלנו  ואילו גרסאות יתאימו לנו. WWPניסינו לחשוב מתי יצא . CryptoPPניסינו כמה גרסאות של 

מצאנו את התאריכים של  שהיו מועמדות לתקופת התאריך בהם קומפל המשחק. 4.2עד  3.1מגרסה 

 וניתן לראות בתמונה הבאה את התאריכים: CryptoPP-ספריות ה

 

 .CryptoPPשל  4.0השתמשו בגרסה  WWPאז הגענו למסקנה שכנראה  ,2001יצא במאי עצמו המשחק 

FLIRT  לא עזר לנו למצוא את כל הפונקציותCryptoPP הוא עזר למצוא את חלקן, כנראה קימפלו את  אך

 הסופי. אסמבליהלשנות את קוד  שעלולמה  -המשחק עם כל מיני דגלים שיש לקומפיילר 

והצלחנו למצוא עוד כמה פונקציות כמו  CryptoPPשל  Releaseעל גרסת  BinDiff-לאחר מכן השתמשנו ב

 RSAכשהבנו שאכן מדובר בהצפנת  .RSA-רות לופונקציות שקשו Twofish-שהיה בו שימוש ל CFB-המוד 

ניסינו להבין מה המפתחות אשר משתמשים ו CryptoPP-ב RSAחיפשנו חומר באינטרנט על איך עובד 

 בהם לרשימת משחקים.
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 מציאת מפתחות ההצפנה לרשימת משחקים

ו תמונה ז. תהליך מציאת המפתחות מאוד דומה למה שהיה קודם לגבי המפתחות לאימות משתמש

 .RSA-מציגה את הפונקציה בה אנו חושפים את המפתח ל

 

. על מנת לגלות איך RSAבתחילה לא ידענו מה גודל המפתח, לא ידענו איך נראה הפורמט של מפתח 

. base64-בדקנו מה קורה אחרי שאנו מקבלים את המפתח אחרי שמוציאים את הקידוד של ה RSAעובד 

אנו למעשה מקבלים רצף של בינארי שיותר גדול  ,של המפתח offsetאנו מקבלים ר שאכששוב לציין ח

 גודל המפתח שצריך לקחת.את פונקציה אחרת שדרכה נבחר  לאחר מכן מופעלת עליומהמפתח ו

CryptoPP  0מחלקת לבלוקים שלx100 את הבינארי אחרי שמוציאים את הקידוד של ה-base64 ככה ,

  הבא ישלימו את המפתח. אז הבתים שבבלוק 0x100-שאם המפתח גדול מ

 :ראשונים של המפתחהבתים ה 0x100כך נראים 

 

וכל מיני פורמטים של מפתחות  RSAחיפשנו חומר על  לא ידענו מה גודל המפתח. כאמור, בהתחלה

כדי לציין אם  RSAשמנו לב שיש כמה קבועים שמופיעים במפתחות  .CryptoPP-הנמצאים בשימוש ב
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המפתח במקרה  ?? ?? 82 30-מתחילים באמת ב RSAמצאנו שמפתחות  .privateאו   publicהמפתח הוא 

 .ASNנעשה שימוש בקידוד  RSAבמפתחות  .PEMשלנו השתמש בפורמט 

 .MSDNהנה תמונה מתוך 

 

למפתח שקיבלנו מקבלים התאמה מלאה שמדובר באותו  MSDN-אם מבצעים השוואה בין התמונה שב

-המפתח שקיבלנו ב .bits 2048בגודל  RSAאחר עוד קצת חיפוש, הבנו שמדובר גם במפתח ל פורמט.

WWP הוא ה-Public key! 

WWP ם בהצפנת משתמשיRSA  כדי לאמת את המקור של המשחק, הסיבה לכך היא כדי שלא יוכלו ליצור

 משחקים בשרת אחר.
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 מוצג בקטע הבא: WWPשל  PEMהמפתח בפורמט 

 

בקטע קוד  .twofish, שלפנו את המפתח שבשימוש להצפנה של RSA-לאחר שהשגנו את המפתח של ה

 :מתאים המפתח offsetהבא ניתן לראות שמתבצע חישוב לאיזה 

 

קיבלנו את המפתח הבא לאחר שימוש בדיבאגר כפי שעשינו קודם לאימות משתמש ולכן לא נפרט את כל 

 :התהליך שוב

\x6C\x91\xA8\xEC\x79\x38\x35\xF4\x7E\x58\x26\x18\x23\x10\x19\x24\x65\x93\x90\x0F\xFE\xCA\x63\x

E2\x63\x2E\xB8\x95\xB6\xF3\xAC\x4C 

 PHP-השולחים לדף וכעת, כאשר אנו  .PHPשיודע לפענח את רשימת המשחקים בשפת  כתבנו סקריפט

 )קישור לקוד מופיע בסוף הוא יודע להחזיר את המידע לאחר ההצפנה., של המשחק base64-את ה

 .(המאמר

 :editor 010-בקטע הבא ניתן לראות תמונת זיכרון של משחק אחרי הפענוח ב
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 checksum-ה .checksum-עובדת ההצפנה ניסינו להבין איך בדיוק מחושב האחרי שהצלחנו להבין איך 

עם כמה אלגוריתמים שונים  hashשמנסה לעשות  PHP-כתבנו סקריפט ב. 0x14-0x5Bמחושב בטווח 

 ועוד אך הם לא תאמו את התוצאה המתבקשת, לבסוף, האלגוריתם SHA1ניסינו  בתים. 20המכילים 

RIPEMD160 .בהתחלה חשבנו ש היה זה שהתאים-SHA1 היה האחד שהתאים בגלל ש-flirt  טען

 אך התברר שזה לא היה נכון. SHA1-שמשתמשים ב

פקודה ל נמצאת בשימוש: הפונקציה עליה לא דיברנו twofish-שיש בה שימוש ב קיימת פונקציה נוספת

או לא על ידי  זו פקודה שנמצאת בשימוש בשביל לבדוק אם הדיסק של המשחק מקורי <… CHECK>בשם 

, לא ממש נכנסנו לזה כי זה לא מעניין וניתן להסתדר בלי זה ליצירת אמולטור לשרת checksumחישוב 

 משחק.

 סיכום

 על מנת להגן על הפרוטוקול של המשחק. Team17בחלק זה פירטנו באיזה הצפנה השתמשו חברת 

  הסברנו איך עובד אימות המשתמשים לשרתIRC. 

 נה של כל משחק שיוצרים בהסברנו איך נראה מב-C. 

 .הסברנו איך עובדת ההצפנה של רשימת המשחקים 

  הסברנו איך ליצור חתימות עםFLIRT 

שדרכו ניתן לשחק אחד עם השני ונפרט על עוד פקודות  WWP-בחלק הבא אנו נפרט איך יצרנו אמולטור ל

 הקיימות בפרוטוקול.

 קישור לקטעי הקוד המוסברים במאמר:

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x37/PHP_Scripts.rar 

 (d4d)על מחבר המאמר 

ואוהב לחקור משחקי מחשב והגנות, לכל שאלה שיש או  Reverse Engineering-מחבר המאמר עוסק ב

 :בערוץ NIXשל   IRCבשרת ואליייעוץ ניתן לפנות 

#reversing 

 :בכתובת האימייל

llcashall@gmail.com 

 :אתראו דרך ה

http://www.cheats4gamer.com 
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