
                                                                                               

 
 

 VB6לקובץ  OEPשחזור 

  D4dמאת 

 

 הקדמה

 לו שעשיתי . לאחרPECompact מסוג Packer עם מוגן שהיה EXE קובץ על להסתכל לי לאחרונה יצא

Unpack  70קיבלתי קובץ ששקלMB ,ב שנכתב מדובר בקובץ ונראה שהיה-Visual Basic 6 מה שהפתיע .

 .אותו לפתוח ידע איך לא ים שניסיתי-Decompiler-אותי בעיקר זה שאף אחד מה

 :הבאים הדברים את להציג בא זה מאמר 

 ביצוע unpacking ל-PECompact 

 העירפול עובד איך (Obfuscation) 

 ב להיפתח לקובץ ולגרוםהצלחתי להוריד את העירפול  איך-Decompiler 

 PECompact-ל Unpacking ביצוע

מספר  לו שיש נהדר , כליProtectionId-ב השתמשתי .Packer-ה של הסוג את לזהות היה הראשון השלב

 ידועים: ים-Protector-ים ול-Packer-ל  חתימות רב של

 

 שמוצג כפי קוד הקטע עם מתחילה התוכנית .PECompact של מוכרת ולא מיוחדת נראה שמולנו יש גירסה

 הבאה: בתמונה

 

PECompact יוצרexception  מסוג Access Violation בכתובת שמופיע קוד לקטע קפיצה לבצע כדי 

0x48F5B30 ב שרשום מה לפי-EAX 0 בכתובתx401000.  
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 :הבא הקוד ונראה את קטע הזו לכתובת ניגש

 

 .בקוד לקפוץ צריך שבו למקום exception-ה היה שבה בשורה קפיצה יוצר הזה הקוד קטע

 

 :הבאים הקוד לקטעי מגיעים מכן לאחר

 

לבצע את שלב  PECompact-ל שעוזר המידע כל את לתוכו כותב מכן זיכרון, ולאחר מקצה זה קוד קטע

 :Packer-ה של המנגנון נכתב הזו בפונקציה .הפענוח

 

 .הקובץ כל את שמפענח Decompress-ה בכל שמטפל Packer-ה של הקוד כתיבת הבא הוא השלב

 

  

jmp to here 



 
 

 VB6 לקובץ OEP שחזור

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2018 אפריל, 93גליון 
 

 לזיכרון: הקוד כל את לפענח דואג הבא הקוד קטע

 

 :OEP-ל שמוביל JMP EAX יש בסוף מכן לאחר

 

 :הבא קוד הקטע את נראה OEP-ל שמגיעים לאחר

 

 דבר של שום לא וגם Visual basic 6 של לא תוכנית, תחילת בתור הגיוני כך כל נראה לא הנ"ל קוד הקטע

 Scylla התוכנה את נפעיל .אותו כנראה להריץ נוכל מפה לקוד Dump ניקח אם .ולאחרים ++C-ל הדומה

 :IAT לתיקון טובות היותר התוכנות אחת
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 התוכנית. תתחיל שבה הנקודה את OEP-ב נשים

 VA - הפונקציות כל נמצאים ששם הכתובת זו API על הזו הטבלה את למצוא ניתן לתוכנית השייכות 

 . IAT Autosearch ביצוע ידי

 ע"י הטבלה, נעשה זאת יושבת ידנית היכן לחפש וזה המצב יש צורך עובד. במידה תמיד העניין הנ"ל לא

 :הבאה( לתצוגה Ollydbg את להעביר אפשר עובד וזה לא )במידה "FF 15" או "FF 25" של חיפוש

 

 :באופן הבא הטבלה כל את הכתובות, ולמצוא את לחפש

 

. Get Imports"" הכפתור על נלחץ הטבלה(, גודל את )כולל הנתונים כלל את ששמנו אופן, לאחר בכל

 אחרת נקבל - ידוע לא קוד לקטע מובילות ולא תקינות הפונקציות שכל Show Invalid בעזרת נבדוק

Access Violation. 

 לכן.קודם  ששמרנו dump-הקובץ ה את ונבחר "Fix Dump" בגמר פעולה זו נבצע
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 בכלל: ברור לא הזה OEP-ה אך Visual basic 6. נקבל קובץ תרוץ, ואכן התוכנית, הקובץ את שנריץ לאחר

 

 :הבאה השגיאה את נקבל vb decompiler עם אותו לפתוח שננסה ברגע אבל VB קובץ שזה יודעים אנחנו

 

זה לא כיף  באסמבלי VB של קוד לקרוא ככה )גם VB.-ב הקוד את לראות נוכל השתבש! נראה שלא משהו

הוא יותר  האסמבלי שמבחינת ככה - p code זה הזו הספציפית (, ובתוכנהVM CODE כמו עובד מפני שזה

 Patching להם לעשות מסובך יותר ריצה, כך שקצת בזמן לזיכרון מפוענחים הקוד להבנה. קטעי מסובך

 .כך כל VB של VM-ה את מכירים לא אם

 .OEP-ה בתוך שיש העירפול את להבין לנסות הוא הבא השלב
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 העירפול עובד כיצד

 :הבאה בצורה מתחיל בקוד העירפול

 
-ה ערך את יש למטה אך לבלבל, כדי סתם popad-ל ישר וקופצים pushad-ב מתחילים למעלה קוד בקטע

eax עם יחד למחסנית שדוחפים המקורי ecx: 

push eax 

push ecx 
 

כמו  eax-ו  ecx-ב שהיו התוצאות את שמשחזרים נראה הערכים, בסוף את שישנו זבל" "קטעי יופיעו כעת

 בתמונה:

 

 overlay-ו infinite loop-ל התוכנית את אשר מכניסות Anti Tracing פקודות גם בנוסף להכל יש

instructionsבהמשך נראה . אותן. 
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 שהרצנו: שורות כמה אחרי הבא לקטע הגענו

 

מעניין: נהיה זה מעט עוד עירפול, אך עדיין יש הזה . בקטע0x4856754 לכתובת  jmpאומר זה

 
 נופים: 2-ו JMP עם קוד משכתב המערפל הבא קוד בקטע

 

 :הבאה בתמונה שמסומנת הפקודה את יש EBX בתוך

 

 :הבאה לקפיצה מגיעים מכן לאחר, הזבל רוב על מהר לעבור דרך יש השיטה את שמבינים אחרי

 

 בתמונה: שמוצג לזה עכשיו בו שנמצא הקוד והשתנה  שלנו OEP-ה היה זה

 

 קוד לקטע קפיצה הפעם רק קודם שראינו מה-ל דומה עירפול להרבה שוב מגיעים בקוד שממשיכים אחרי

 אחר:

 

 למחסנית: מעניין משהו דוחפת זו פקודה

 

 למחסנית: נדחף משהו עוד
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 למחסנית: נדחף הבא הדבר גם

 

 את שמכיל מיוחד פרמטר עם נקראת VB של main , פונקצייתVisual Basic 6 של main-ה פונקציית זאת

 :main-ה של לפונקציה קפיצה יש זו בתמונה .VB6 של forms-וה הפונקציות עם המבנה כל

 

 :VB של main-ל כפרמטר שמקבלים המבנה על נסתכל כעת,

 

esi 0 בכתובת המבנה את מכילx005079F4 לתוך המעורפל בקוד קודם שנכתבה הכתובת בדיוק זו 

 המבנה: שמכיל ממה חלק זה .המבנה

 

 את מהתחלה נריץ אז, הזה המבנה בהתחלה מכיל מה לבדוק ננסה, הזה הקטע את לנו שיש לאחר עכשיו

 התמונה: לפי מקבלים שאנחנו התוצאה זו .הקוד
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, הקוד את יזהה לא הדיקומפיילר למה הסיבות אחת זו C0 על XOR עם מקודד הזה שהמבנה נראה זה

 קוד הקטע את שמפענחים אחרי dump לקחת נצטרך לקוד דיקומפילציה לבצע שנוכל למצב שנגיע בכדי

 .הזה

 :HW BP on access נשים

 

 בתמונה: שרואים כפי  XOR שמבצעת לולאה יש

 

 בזיכרון: מפוענח נמצא כבר שהמבנה בגלל, לקוד dump לקחת כדאי שבו קוד לקטע מגיעים בסוף

 

 

 

 

  



 
 

 VB6 לקובץ OEP שחזור

www.DigitalWhisper.co.il 

 01  2018 אפריל, 93גליון 
 

 Decompiler-ב הקובץ פתיחת

סתם תוכנה שנכתבה  נפתח VisualBasic 6-ב תוכנית של OEP להיראות צריך באמת איך לדעת בשביל

-ב OEP להיראות צריך בדיוק ככה התמונה לפי .שלה OEP-ה נראה איך ונסתכל באותה השפה

VisualBasic 6: 

 

אותו כך  לסדר ולנסות התוכנה של הקוד את במקור, אנחנו צריכים לקחת OEP-לאחר שראינו איך נראה ה

 :הבאה בנקודה לקובץ Dump ניקח זה את לעשות שיראה באופן דומה. בכדי

 

 שיש היא NOP-ל הסיבה .קודמת פעם כבר תוקן הוא - IAT-ל fix שוב לבצע צריך לא שפה dump-ב

overlay שביצענו  משהו: ברגע חסר כי יעבוד לא הוא הקוד את שנריץ ברגע .אחרת פקודה עם Dumpלא 

 !Access Violation כך שנקבל - VB-ה של המבנה וחסר נשמרו, במחסנית שהיו הדברים כל

 

 

  



 
 

 VB6 לקובץ OEP שחזור

www.DigitalWhisper.co.il 

 00  2018 אפריל, 93גליון 
 

 המבנה: את למחסנית נדחוף את המצב, עלינו לתקן על מנת

 

 במחסנית:

 

 קובץ שזהו יזהה לא הדיקומפיילר עדיין אך .תרוץ והתוכנה הכל יהיה במקומו - הקוד את כעת, מכשנריץ

VB שה בגללOEP- ה של מהקוד חלק מחדש נכתוב שצריך כמו את הכל לסדר על מנת, מעורפל עדיין-

OEP. פה: שמוצג כמו 

 

 את חדש לקובץ יהיה לשמור הבא דפקנו כלום. והשלב שלא רק לוודא, שוב התוכנה את להריץ ננסה כעת

 :הבא למצב ולהגיע שעשינו השינויים
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 :Decompiler-ב הקובץ את לפתוח ננסה כעת

 

 העירפול מפני שהורדת מעורפל, וזה יהיה עדיין פה מהמידע חלק ונראה שהוא נפתח כמו שצריך!

 .הקוד כל לאורך ההגנה נשארה עדיין אך, Decompiler-ב לפתוח האופציה את לנו אפשרה בהתחלה רק

 

 סיכום

 .הקוד כל את ומערפל כראוי לעבוד לא VB6 של לדיקומפיילר שגורם Protector הוצג זה במאמר

 התוכנה לכותבי מאוד שחשוב נראה היה, עירפול דחפו ולאחריו PECompact עם הוגן שהקובץ לזה בנוסף

 .בו שטמונים הסודות על לשמור

 רצה לא זו )תוכנה Anti VM-ו Anti Debugging ,Anti Tracingכללה הגנות מסוגים שונים, כגון:  ההגנה

 הקוד את מערפלים שבו שהכרתי היחיד המקום .ים(-VM של אחרים סוגים נוסו ולא VMWare על בכלל

 לעשות שצריך במאמר זהה לגישה שבוצע . מהTheMida זה Dump ולקחת OEP-ה את לתקן קשה שיהיה

 .TheMida-ב כאשר מדובר

 המחבר על

 D4D: ה בתחום עוסק-Reverse Engineering 

  CEOבחברת KCB Labs  ה בתחום מידע אבטחת ייעוץ שירותי נותנתאשר-Reverse Engineering 

 ועוד המוצר של אלגוריתמים ,סודות גניבת מפני תוכנות על להגן וכיצד

 דרך אלי לפנות ניתן מעניין לפרויקט הצעה או ייעוץ, שאלה לכל, והגנות מחשב משחקי לחקור אוהב: 

o ה שרתIRC- של Nix בערוץ :#reversing 

o באתר :www.cheats4gamer.com 

o האימייל בכתובת :llcashall@gmail.com. 

http://www.cheats4gamer.com/
mailto:llcashall@gmail.com

