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מספיק בזמן לארוחת  - הצפנה זדוני Driverניתוח 

 צהריים
 מאת ליאור קשת

 הקדמה

זדוני שבו נתקלתי במהלך העבודה שלי כחוקר  Driverאשר ביצעתי על  מחקרהבמאמר הזה אפרט על 

שפעלה נגד בנקים בברזיל  הוא חלק מנוזקה פיננסית הנ"ל Driver-ה. IBM X-Force Research-ב נוזקות

שלקוראים ידע מסוים  הנחתי המאמר בכתיבת .ק של קורבנותיהחשבונות הבנמטרתה לרוקן את ו

 .x86בנוזקות, הנדסה לאחור, וארכיטקטורת 

 בבוקר, איפה מתחילים? 9:99השעה 

 :כאשר רוצים להבין מה עושה תוכנה לא מוכרת, ישנן שתי גישות עקרוניות

 להריץ ולראות מה קורה במערכת באמצעות כלים כגון  - גישה דינמיתSysinternals ו-Debugger. 

 לבחון את הקוד בעזרת דיסאסמבלר או דיקומפיילר - גישה סטטית. 

 קריטי, ולכן ההחלטות שקיבלתי נועדו למזער את הזמן לפתרון הבעיה. היה גורםבמצב המתואר הזמן 

כיוון שההתקן קטן מאד, החלטתי להתחיל מהגישה הסטטית, תחת ההנחה שאוכל במהירות יחסית לבחון 

 קוד ולהבין מה מטרתו.את ה
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 דיסאסמבלי

 )תוכנת ,IDA יש – לי קפה. השני יש – הראשון :הספיקו להתרחשכבר שני דברים משמחים פה 

  פתוחה עם פיסת קוד שמעולם לא ראיתי. ,הדיסאסמבלר הפופולארית ביותר נכון להיום(

 הדבר הראשון שקופץ לעין הוא כמות הפונקציות המזערית:

 

 .מעולה, אולי אספיק לאכול צהריים היום.. ת!ופונקצי 12רק 

( של ההתקן ועל המחרוזות שלו, לרוב Importsבשלב זה כדאי להעיף מבט על הפונקציות המיובאות )

המחרוזות לא נראות מבטיחות. כולן נראות  אפשר למצוא רמזים עבים לגבי מה הוא עושה בצורה זו.

 בערך ככה:

 

 שימושיות: לעומת זאת, אפשר כבר להסיק כמה מסקנותמרשימת הפונקציות המיובאות, 
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. Registry-ל כתיבה –פונקציות יצירה והמרה של מחרוזות, והחלק היותר מעניין מה שמצאתי כאן הוא 

כותבי נוזקות משתמשים בטכניקות שונות על מנת להסתיר את המידע על הפונקציות המיובאות 

 להיות שימוש בפונקציות נוספות שלא נמצאות כאן.מחוקרים, לכן צריך לקחת בחשבון שיכול 

 :DriverEntry-ה –מכיוון שהקוד כל כך קטן, בחרתי להתחיל מתחילתו 

 

ולכן אדלג עליה. הפונקציה  Security Cookieהקריאה לפונקציה הראשונה לא מעניינת, היא מכילה בדיקת 

 הבאה:

 

( מספר פעמים, בכל פעם עם פרמטר sub_4011EAנראה שעיקר הפעולה שלה הוא לקרוא לפונקציה )

 (.5עד  1-אחר )מ
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 מבט מלמעלה

 נבחן את גרף הקריאות החל מפונקציה זו:

 

ננסה לבדוק מה רושמים בדיוק, כעת . Registry-משתמשת בפונקציות הכתיבה ל sub_401160-רואים ש

 .נהירועל הדרך כבר נשנה את השם של הפונקציה הנ"ל למשהו יותר 

, HEX-RAYSהנקרא  IDA-להבנה, אשתמש בתוסף ל הקוד אסמבלי נוטה להיות ארוך ולעתים קשהיות ו

, מה שמקצר משמעותית את מספר שורות הקוד. Cאשר )לפחות מנסה( להציג את הקוד בתחביר של 

 כשעושים זאת, צריך לקחת בחשבון אי דיוקים כאלה ואחרים בתרגום הקוד.
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להיעזר גם אפשר  ,עט( מעולה, ואפשר להבין די בקלות מה קורה כאןעשתה עבודה )כמ IDAבמקרה זה 

המתקבל כפרמטר, ובמידה והמפתח קיים  Registry-. ההתקן ניגש למפתח בMSDN-בתיעוד הפונקציות ב

, המגיע מהפונקציה המסומנת בקוד. אפשר גם ValueNameמנסה לרשום לערך אשר מיוצג בקוד ע"י הוא 

 ".4, הוא "Data, המיוצג ע"י ValueNameתחת הערך לראות כי המידע שירשם 

 

 "כמעט" מעולה?התוצאה הזו רק למה אז 

, אבל בשורה הראשונה של HANDLEשימו לב שהפרמטר שהפונקציה מקבלת מוצג כאובייקט מטיפוס 

. לעין מנוסה, הדבר הזה לא עושה שכל כלל. מבדיקה Unicodeעובר המרה למצביע למחרוזת הוא הקוד 

הוא אכן מסוג מצביע למחרוזת.  ObjectNameמגלים כי  MSDN-ב ObjectAttributesה על אובייקט מהיר

הינו ערך מספרי, ולהמיר אותו למצביע למחרוזת, כאמור, לא נראה הגיוני. אז מה  HANDLEמצד שני, 

רוזת. טעתה בזיהוי הטיפוסים, ובהמשך נראה שהפרמטר לפונקציה הוא אכן מצביע למח IDAקורה כאן? 

 !Hex Rays-המסקנה היא שצריך להיזהר כאשר משתמשים ב
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 מתקדמים לאחור

יצג את המפתח י, אשר מObjectjName-מאיפה מגיע הפרמטר של ה :יש שתי שאלות מרכזיות בנקודה זו

תוך המפתח שאליו נכתוב את בהוא הערך ש, ValueName-ומאיפה מגיע ה ?שאליו הפונקציה ניגשת

 "?4המידע "

 ,ה לשאלה הראשונה, נלך צעד אחורה ונסתכל על הפונקציה שקוראת לפונקציה שכרגע בחנובתשוב

 :Write_To_Registryקראתי לה 

 

. במקרה לחלוטין, זו גם הפונקציה שראינו 4010EA-, ומגיע מUnicodeStringהפרמטר הנ"ל נקרא כאן 

ן מה הפונקציה הנ"ל עושה, אם נבי .. נהדרValueNameבתמונה הקודמת, אשר קובעת את ערכו של 

, וכידוע ישנן שתי קבוצות של אנשים 11:00נענה על שתי השאלות במכה. זה טוב, כי השעה כבר 

 הייטקיסטים, וקיבוצניקים. במקרה אני שייך לשתי הקבוצות. – 12:00-שעהשחייבים לאכול ב

sub_4010EA: 
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צביע למחרוזת, ולפי הקריאות לפונקציה זו . הפרמטר השני הוא מa2-ו a1 :פרמטרים 2הפונקציה מקבלת 

 (.Output parameterשראינו קודם, אנחנו מבינים שהוא למעשה פרמטר פלט )

, שבה ממלאים מערך בערכים ממערך אחר, לאחר 0x1A7החלק הראשון של הפונקציה הוא לולאה באורך 

XOR  0עם הערךx8 פענוח פשוט. הערך .byte_403357 כבר ביצענו את  הםלמקרים ב משמש כסמן

 הזה.יבצע את הפענוח יחזור והפענוח הנ"ל. אם הוא מסומן, הקוד לא 

 Blob-ה

 שלפתי את המערך המוצפן וכתבתי קוד קצר שמפענח אותו. התוצאה היא משהו כזה: 

 

שנראה שני חלק אחד נראה כמו מידע בינארי )מסומן בכחול(, ואחריו חלק  .שני חלקים שיש כאןנראה 

מתחיל באמצע השורה האחרונה של החלק החלק המוצפן מסומן באדום. למעשה וע מוצפן כמו מיד

 הקודם.
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וכן  sub_401000המערך שאנחנו רואים כאן מועבר לפונקציה נבהיר כי   sub_4010EAמבט נוסף בפונקציה

נה , שבתורו יועבר למשתv3במשתנה  sub_4010EA. והתוצאה של פונקציה זו תוחזר אל a1גם הפרמטר 

 .זהו הערך שמעניין אותנו.a2הפלט 

 Kernelלהריץ את ההתקן במכונה ווירטואלית, לחבר אליה . אני יכולבשלב זה מאד מפתה לשנות כיוון

Debugger ולנסות לבחון את ערכי החזרה של ,sub_401000 ,אני לא בטוח איזו דרך מהירה יותר כרגע .

 התחלתי.שבה  בגישה הסטטיתבשלב זה החלטתי להמשיך אז 

( מורכבת יותר מהקודמת. ראשית, נביט בקריאה אליה )בפרט, sub_401000הפונקציה הבאה )

 בפרמטרים שהיא מקבלת(: 

 

 )במקרה זה(. 1 -מקודם, את המערך לאחר שעבר שלב פענוח ראשון, וקבוע  a1כלומר היא מקבלת את 

sub_401000: 
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( בתוך לולאה, שמתקדמת a2 -קודם )כאן בחלק המסומן, רואים שמתבצע חיפוש של הפרמטר מ

. בשלב זה אני לא רוצה להיכנס לתהליך הפירסור )הבנה של המידע הבינארי(, 7בקפיצות קבועות של 

 כיוון שזה יארך זמן שכרגע אין לי.

ערך שבו מצאנו את ערך הפרמטר. כמו מסמן את המיקום במ v9 -אז מה כן? בלולאה הראשונה, רואים ש 

כן, אנחנו רואים בסוף הפונקציה שתי קריאות לפונקציות נוספות, כאשר הקריאה השנייה מקבלת מידע 

 . v9מהמערך שתלוי באותו מיקום, 

 מושכל ניחוש

 אני מנחש שאלו פונקציות הצפנה. נביט בראשונה:

 

בתים, כאשר כל איבר במערך מקבל את ערך  256 החלק העליון )המסומן( הוא איתחול של מערך באורך

(. עובדה זו, בשילוב העובדה שההצפנה מורכבת a[i] = iהמיקום שלו במערך )או במילים יותר פשוטות, 

 .4RCפונקציות אחת אחרי השניה, ובחינת הפרמטרים שלהן, מצביעות על אלגוריתם  2-מ

, ייקח לא מעט זמן להבין בדיוק מה קורה כאן. שוב RC4. אם אני טועה וזה לא 11:30עוד מבט בשעון, 

נניח . עולה המחשבה לשנות כיוון ולהריץ את ההתקן בסביבה וירטואלית. החלטתי לתת לזה ניסיון אחד

 צעות איזה מפתח. במטרה להבין מה בדיוק מפענחים, ובאמ sub_401000, ונבחן שוב את RC4 אכן שזה

https://en.wikipedia.org/wiki/RC4


 
 

 צהריים לארוחת בזמן מספיק - זדוני הצפנה Driver ניתוח

www.DigitalWhisper.co.il 

 09  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

 :RC4למבנה של ובהתאם  שיניתי את שמות המשתנים בהתאם להנחות שליבצעד הבא 

 

. עקבתי אחרי המשתנים המייצגים את המפתח, ומצאתי את תווים 8 של באורךכאן הוא נראה שהמפתח 

 החלק שבו מייצרים אותו:

 

. 8x0של כל בית עם הקבוע  XORע"י  ,הקוד עובר על תחילת המערך המוצפן וגוזר ממנו את המפתח שוב

 למה שמצאנו קודם. מתאים – 8שימו לב גם שאורך המפתח הוא 

, נשארנו עם השאלה מה מפענחים. שוב שאלה שתשובה מדויקת עליה תארך זמן. מה שאנחנו כן יודעים

 RC4-ליתר דיוק מנחשים, זה שמפענחים חלקים כלשהם מתוך המערך שהצגתי קודם, שמשתמשים ב או

 ושאנחנו יודעים מה המפתח.

 קיצור דרך אחרון

מפענחים, ופשוט לנסות לפענח בדיוק כדי לקצר את זמן המחקר, החלטתי לא להתעכב על השאלה מה 

(, כלומר פענוח של כל תו תלוי ב"מצב" שבו המערכת נמצאת Stream cipherהוא צופן שטף ) RC4הכל. 

לכל היותר  ,טרך לנסות לפענח את המערך החל מכל תו במערך, כדי לנסות לפענח "הכל", נצהיינוכרגע. 

0x1A7 .)ניסיונות )כאורך המערך 

 הקוד נראה בערך ככה:

 

הלולאה . ועד לסוף המערך ,שנמצא בתחילת המערך, הלולאה החיצונית רצה החל מסוף המפתח

 הפנימית מבצעת את הפענוח.
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 חה היא מכילה גם מידע משמעותי:כצפוי, התוצאה מכילה הרבה מאד זבל, אבל למרבה השמ

 

למעשה חמש מחרוזות כאלו, המתאימות לאנטי וירוסים שונים. הנתיב במחרוזת מה שקיבלנו כאן הוא 

, וזאת כמובן על מנת להימנע מהן או מייצג את המקום שבו מוגדרים ההתקנים עבור תוכנות האנטי וירוס

 .לשתק אותן

 צעד אחד אחורה, שני צעדים קדימה

 :5-ל 1בהתחלה חמש פעמים, בכל פעם עם פרמטר אחר בין  הנחזור להסתכל על הפונקציה שנקראו בוא

 

 get_stringהפונקציה מקבלת ארגומנט, מפענחת את המחרוזת המתאימה מהמערך המוצפן ע"י 

-של התקן השייך לתוכנת אנטי וירוס(, ומשתמשת ב registry-)מחרוזת זו מהווה נתיב ב

set_registry_value .שהוצגה קודם על מנת לרשום מידע לתוך הנתיב שפוענח 
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 לצרף את החלקים

עכשיו כשאנחנו יודעים מה עושות הפונקציות השונות בהתקן, אנחנו יכולים להסתכל שוב על גרף 

 הקריאות:

 

. עבור כל פרמטר, 5עד  1פעמים, עם הפרמטרים  5, כזכור, נקראת main_funcהפונקציה הראשונה, 

מפענחת את אחד מהנתיבים להתקני תוכנות האנטי וירוס. לאחר מכן, הפונקציה  get_stringנקציה הפו

set_registry_value_if_key_exists  דורסת את נתיב ההתקן של אותה תוכנת אנטי וירוס, ומונעת

 טען אל מערכת ההפעלה.ימההתקן הנ"ל לה

שתמשת בהתקן זה גורמת לאיתחול המערכת לב כי התוכנה הזדונית אשר מ תישמ :פיסת מידע נוספת

והנוזקה תוכל לפעול ללא  ,מחדש לאחר הפעלת ההתקן, מה שגורם לכך שהאנטי וירוסים לא יטענו

 הפרעה.

( לא user modeשימו לב שהסיבה שפעולה זו נעשית ע"י התקן דווקא, היא שרכיבי סביבת משתמש )

ון שאלו מגינים על עצמם באמצעות התקנים משלהם. אבל יוכלו לדרוס את הנתיבים של האנטי וירוסים, כיו

 כאשר אתה התקן בעצמך, קשה מאד למנוע ממך לבצע פעולה כלשהי.

 הבנו מה עושה ההתקן הזדוני, ואפילו יש זמן לארוחת צהריים!מסקנה: 



 
 

 צהריים לארוחת בזמן מספיק - זדוני הצפנה Driver ניתוח

www.DigitalWhisper.co.il 

 03  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

 הערות

 כאשר התלבטתי בין גישה דינמית לסטטית, היה גורם נוסף שלא ציינתי. הגישה הסטטית אפשרה (1

להבין יותר לעומק איך הדברים קורים. אם בגישה דינמית הייתי מבין שמפוענחות מחרוזות ומה 

 תוכנן, בגישה הסטטית גם הבנתי מהו אלגוריתם ההצפנה והמפתח.

בשל אי דיוקים של התוסף הנ"ל. למרות זאת  Hex Rays-חלק ניכר מהמחקר נעשה בלי שימוש ב (2

 שט את המאמר.כדי לפ Hex Raysהוצגו תמונות מתוך 

הסיטואציה המתוארת במאמר לא מייצגת את המציאות בצורה אבסולוטית. אני יכול לאכול צהריים גם  (3

 בבוקר )חס וחלילה!(. 9אם לא סיימתי משימה מסוימת, ואני לא בהכרח מגיע כל יום למשרד בשעה 

 

 על הכותב

. עובד IBM X-Forceקר הנוזקות של ליאור קשת, בוגר מדעי המחשב בטכניון, כיום מוביל טכני בצוות מח

 , ונהנה מאד.IBMשנים, עוד לפני שנרכשה ע"י  4-מזה כבתל אביב  Trusteerקבוצת המחקר ב

 

 לשאלות הערות או הארות לגבי המאמר, או סתם בשביל לדבר, אתם מוזמנים לפנות בכתובת:

 tech.kesh [at] gmail [dot] com 

 אחרונהפרסומים נוספים של ליאור מהשנה ה

 https://securityintelligence.com/tricks-of-the-trade-a-deeper-look-into-trickbots-

machinations 

 https://securityintelligence.com/fighting-fire-with-windbg-breaking-urlzones-anti-vm-armor 

 https://securityintelligence.com/two-heads-are-better-than-one-going-under-the-hood-to-

analyze-goznym 
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