
                                                                                               

 

The History of ELF Viruses 
 גל ניבמאת 

 

 הקדמה 

הרקע הדרוש להבנת  .ELF אשר מדביקים קבצימאמר זה יעסוק בוירוסים  ת,כפי שניתן להבין מן הכותר

אפנה את הקוראים בלי הרקע, למאמר נפלא אשר , ולשם כך ELFמאמר זה הוא הכרת המבנה של קבצי 

 ". Executable Linkable Format -ELF", 71 -, בגיליון מספר dexr4de נכתב על ידי

)כיום מה ששומעים בדרך כלל  ס"וירו" -שכבר כמעט לא שומעים היום פצחתי בכותרת בשימוש במילה 

 אביא את ההגדרה המילונית של מושג זה:לשם הדיון ו, זה "כופרה", "תולעת מחשבים", "נשק סייבר" וכו'(

וירוס מחשב הוא סוג של קוד זדוני, שמשכפל את עצמו על ידי שינוי קוד של תוכנות 

” את "נגועהמחשב אחרות. אחרי שהשכפול מצליח התוכנה שהקוד שלה השתנתה נקר

 בוירוס. ”( infected“ -)באנגלית 

היוו ועדיין מהווים מקור לפורענות בכל  ELFשאנחנו מבינים מה הוא וירוס, קל לנו להבין למה קבצי לאחר 

קיימים, עקב פשטותו הוא נתמך על ידי יותר ר שאהקשור לוירוסים, מדובר באחד הפורמטים הפשוטים 

-תומכות בו, והיום גם כבר הפצות ה Unixההפעלה מבוססות  )כל מערכות ויותר מערכות הפעלה

Windows אשר תומכות ב-WSL)דאטה שב-גישה כל כך קלה למטא :, וכמובן, המרכיב החשוב ביותר-

header-.במבט חטוף הוא נראה כך: ים ושינויים בקלות כה רבה 

 

 [https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format: מקור]

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
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 מתחילים

. יש הסכמה כללית שהאב הבלתי מעורער של 90-וירוסים בסביבת יוניקס החלו להיות נפוצים בשנות ה

, אשר פרסם לראשונה מאמרים מרובים אודות (Silvio Cesare) הוא סילביו סזאר ELFוירוסים בקבצי 

כבר אז ואת חלקם מימשו אנשים מאוחר יותר,  proof-of-concept, חלקם כללו ELFהזרקת קוד לקבצי 

תחילה  אפשר להגיד שרוב השיטות של סילביו עדיין נמצאות בשימוש גם כיום, בווריאציות כאלה ואחרות.

ים כמובן(, ולאחר מכן אתמקד במגבלות -Shellcode )בפועל, מדובר על בשיטות הזרקה של "קוד" אתמקד

 של אותו קוד ובשיטות נפוצות לקפיצה אליו בזמן ריצה.

. כמובן שעם השנים פותחו אסטרטגיות הרצהיש לציין שבמאמר זה אסקור שיטות להזרקת קוד לקבצי 

)כמו  וכדומה, אך הדבר חורג מגבולות המאמר so (Shared Objects)ושיטות שונות להזרקת קוד לקבצי 

 (.תחום באבטחת מידע, גם זה אינסופי -כל תת

 

 ?רוצים אנחנו בפועל מה, ELF  בקובץ וירוס

 טוב אז לאחר שהתפלספנו נבין מה בפועל אנחנו מעוניינים שיקרה.

המקורי של  flow-מבלי לפגוע ב, ויבוצע ELFבמבט די אבסטרקטי, נרצה שקוד "זדוני" ימצא בקובץ 

 נרצה משהו שלמעשה יראה כך: התוכנית, לרוב תוך שמירה על חשאיות.

 

 ולא לכולו[ ELF-]השרטוט הנ"ל, וכן שאר השרטוטים במסמך מתייחסים רק לאיזורים הספיפיים ב

 ים בשלב זה.-program header-כפי שניתן לראות בתמונה רשמתי שנשנה את ה
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ים הללו שקובעים מה יטען ואיך לזכרון, כך -header-כמובן שמה שמשנה בזמן ריצה אלו ה? מדוע

ים נשפיע על הטעינה של התוכנית לזכרון בעת הרצה, -header-שלמעשה בפועל, אם נשנה את אחד מה

( טקסט program header -)המוגדר על ידי  הקוד המוזרק שלנו כחלק מסגמנט כך שנוכל להגדיר את

י הקומפיילר כבעל ”)הסגמנט היחיד שמוגדר ע למשל, אשר מכיל את הקוד שאמור להתבצע בזמן ריצה

 הרשאות ריצה בעת קימפול(.

 שרירותית. Aעוד דבר שניתן לראות בתמונה הוא שהגדרתי את הנק' 

למשל הרצתו בתחילת התוכנית,  -ר להשתמש בקוד המוזרק למגוון שימושים הסיבה לכך היא שאפש

 בסופה, הוק על פונקציה ספציפית, ריצה בין מקטע ספציפי בקובץ, ביצוע במקום קטע קוד אחר בקובץ

שרירותית אחרת כמובן(, והאפשרויות למעשה  B’ לקוד המוזרק ומשם לנק A’ )במקרה זה נקפוץ מהנק

 ות אך ורק בכותב הוירוס.אינסופיות ותלוי
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Silvio Padding Infection 

 .מאמריוהשיטה הראשונה אותה סילביו הציג לעולם ב

 השיטה הזאת פשוטה ומעולה, אך חסרון מרכזי בה הוא שהקוד שמוזרק הוגבל לגודל מסוים בזכרון.

סגמנט טקסט והלזכרון, בין סגמנט  ELFשיטה זו מנצלת את העובדה שבעת טעינה של קובץ הרצה מסוג 

בין הסגמנטים, על אף  Padding-כהמשמש ” דאטה העוקבים זה לזה במיקומם ובטעינתם, קיים "מרווחה

 שבקובץ עצמו על הדיסק אין "מרווח" כלל.

הזה לטובתינו ומציבים בו קוד "זדוני" שיטען לזכרון  Padding-ה( בעצם מנצלים את  )ואנחנו סילביו

 :1998תרשימים מהמאמר המקורי של סילביו משנת  טקסט.הכחלק מסגמנט 

Typically, the data segment directly proceeds the text segment which 

always starts on a page, but the data segment may not.  The memory 

layout for a process image is thus. 

 

key: 

        [...]   A complete page 

        T       Text 

        D       Data 

        P       Padding 

 

Page Nr 

#1      [TTTTTTTTTTTTTTTT]              <- Part of the text segment 

#2      [TTTTTTTTTTTTTTTT]              <- Part of the text segment 

#3      [TTTTTTTTTTTTPPPP]              <- Part of the text segment 

#4      [PPPPDDDDDDDDDDDD]              <- Part of the data segment 

#5      [DDDDDDDDDDDDDDDD]              <- Part of the data segment 

#6      [DDDDDDDDDDDDPPPP]              <- Part of the data segment 

 

pages 1, 2, 3 constitute the text segment 

pages 4, 5, 6 constitute the data segment 

The resulting segments after parasite insertion into text segment 

padding looks like this. 

key: 

        [...]   A complete page 

        V       Parasite code 

        T       Text 

        D       Data 

        P       Padding 

 

Page Nr 

#1      [TTTTTTTTTTTTVVPP]              <- Text segment 

#2      [PPPPDDDDDDDDPPPP]              <- Data segment 

 המגבלות?הן בעצם אז מה 

מבלי להלאות אתכם  , מה שנכון כמובן.Padding-האז כפי שטען סילביו לראשונה המגבלה היא הגודל של 

-בפרטים, ומשום שלמי שהדבר רלוונטי יוכל לגשת למאמר המקורי, יש ליישם שיטה זו כאשר מדובר ב

Shellcode  באמת  )שום דבר לא משום שזה התחום ש"מובטח" -הקטן מגודל של "דף" בזכרון בלבד

ב ”מ 2-ביט או כ 32-בתים ב 4096הינו   page -מובטח וגם לזה יש מקרי קצה( שיהיה זמין להזרקה )דף 

 ביט(. 64-ב

http://ouah.org/elf-pv.txt
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 הביצוע בפועל:

 "דף" של בגודל section headers-ה של האופסט של השדה את ונגדיל ehdr-ל ניגש( 1) 

 
 :phdrs-ה כל על נעבור( 2) 

 (PF_R | PF_X == r-x) וקריאה הרצה הרשאות בעל היחיד - הטקסט סגמנט את מגדיר אשר phdr-ה את נחפש    
 .כלום נבצע לא, אליו הגענו לא עוד כל    
 :הטקסט סגמנט את שמגדיר phdr-ב    

 שנזריק הקוד של בגודל p_filesz את נגדיל        
 שנזריק הקוד של בגודל p_memsz את נגדיל        

 :אחריו phdr כל עבור   
 "דף" של בגודל p_offset את נגדיל        

 
 * חובה אינו - section headers-ה" סידור"ל ביניים: 3 שלב*//

 :shdrs-ה כל על נעבור( 3) 
 הטקסט סגמנט בגבולות שנמצא האחרון shdr-ה את נחפש    
 .כלום נבצע לא, אליו הגענו לא עוד כל    
 :מחפשים שאנו shdr-ב    

 סגמנט לסוף "מתווסף" שהוא משום, המוזרק הקוד ימצא שם) שנזריק הקוד של בגודל sh_size את נגדיל        

 (הזה shdr-ה ידי על מוגדר האחרון חלקו אשר, הטקסט
 :אחריו shdr כל בעבור    

 "דף" של בגודל sh_offset את נגדיל        

 
 המקורי גודלו+  הטקסט סגמנט של באופסט מזריקים שאנו הקוד את נציב( 4) 

 

Data Segment Infection 

 ”.Data Segment Infectionשיטה נוספת אותה הציג סילביו במאמר המשך למאמרו המקורי מכונה "

 .DEPשיטה זו שונתה מאז הצגתה על ידי סילביו בעת המודרנית מטעמי 

הוא יכול להריץ  דאטה בעל הרשאות קריאה וכתיבה בלבד,הסילביו ראה שבמערכת שלו, על אף שסגמנט 

 קוד מהסגמנט הזה.

-, והזזת הסגמנט הדאטהבפועל הוא יכל לייצר שיטה פשוטה למדי שכל מה שהיא דורשת זה להגדיל את 

section  - .bss “ קדימה" במרחב הכתובות משום שאף על פי שאינו תופס מקום על הדיסק, הוא תמיד

ר מקום למשתנים שלא הושם בהם כלום לפני , על מנת לשמסגמנט הדאטהנטען לזכרון כגודלו בסוף 

 ריצת התוכנית.

 section-נדון, כאן אנו מחוייבים בהתעסקות עם ה ןחשוב לשים לב שבשונה משאר השיטות בה

header . שמגדיר אתbss! 
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 .דאטה לסגמנט ריצה הרשאות והוספת ההרשאות של הדגלים שינוי הוא" ימינו"ב הגדול השינוי כל

 

 שיטה זו, מטבע הדברים, קלה מאד לגילוי ואינה מומלצת לשימוש.

 הביצוע שלה בפועל גם קל למדי:

 שנזריק הקוד כגודל  e_shoff את ונגדיל ehdr-ל ניגש( 1) 

 
 :phdrs-ה על נעבור( 2)

 (:…וכתיבה קריאה הרשאות בעל יהיה, טקסט לאחר יימצא)דאטה ה סגמנט את שמגדיר phdr-ה נחפש    
 שנזריק הקוד של בגודל p_filesz את נגדיל        
 שנזריק הקוד של בגודל p_memsz את נגדיל        
 (PF_R | PF_W | PF_X == rwx)הרצה הרשאות phdr-ל נוסיף        

 
 :bss. של section header-ה את נמצא( 3)

 שנזריק הקוד כגודל קדימה שלו האופסט את נזיז    

 
 * חובה אינו - section headers-ה" סידור"-ל ביניים: 4 שלב*//

 את שיכיל" שקר“  section header הקובץ בסוף להוסיף נוכל, הקובץ בסוף נמצאים section headers-שה משום( 4)

 .המוזרק הקוד אודות המידע
 
  הדאטה סגמנט של המקורי גודלו+  דאטהה סגמנט באופסט מזריקים שאנו הקוד את נציב( 5)

 

  

As an executable Segment ! 
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Reverse Text Infection 

 ”.Reverse Text Infectionידי סילביו במאמר ההמשך מכונה "-השיטה האחרונה שהוצגה על

אך מאוחר יותר  proof-of-conceptעל אף שהיה הראשון לפרסם מחשבות אודותיה, הוא לא סיפק 

)בפרויקט שפיתחתי לא מזמן  השיטה הזאת שוכללה ולדעתי הרלוונטית ביותר מבין כל השיטות שקיימות

 השתמשתי בה מבין כל השיטות הנתונות(.

)ומכאן גם השם "רברס"(, מטעמי  טקסט מתחילתוהבשיטה זו בעצם מה שנעשה זה נגדיל את סגמנט 

alignment  נגדיל אותו בגדלים של "דף" בזכרון. הכתובת הוירטואלית הקטנה ביותר המורשת במערכות

משחק לטובתינו כאשר אשר דבר  0x1000היא  )/mmap_min_addr)/proc/sys/vmלינוקס מודרניות 

ביט היא -32טקסט במערכות ההכתובת הוירטואלית שממנה לרוב "מתחילה" הטעינה של סגמנט 

0x8048000 ביט -64ובת הוירטואלית שממנה לרוב "מתחילה" הטעינה של סגמנט טקסט במערכות והכת

 .0x400000היא 

פחות  0x1000כך שלמעשה הקוד הגדול ביותר שנוכל להזריק הוא כגודל הכתובת ההתחלתית פחות 

זו אף על פי שקיימת הגבלת גודל, היא עצומה ולכן השיטה ה ביט(. 32/64) הרלוונטי ehdr-גודלו של ה

 מעצם כך שאיננו משנים הרשאות ריצה.הדאטה מביסה את השיטה של הגדלת סגמנט 
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 הביצוע בפועל:

 "דף" של לגודל alignment לאחר הקוד כגודל שנזריק הקוד לגודל נתייחס: הערה*//

 
 שנזריק הקוד כגודל e_shoff את ונגדיל ehdr-ל ניגש( 1)

 
 שנזריק הקוד כגודל e_phoff את גם ונגדיל ehdr-ל ניגש( 2)

 
 :phdrs-ה על נעבור( 3)

 (:PF_R | PF_X == r-x) וקריאה הרצה הרשאות בעל היחיד - הטקסט סגמנט את מגדיר אשר phdr-ה את נחפש    
 שנזריק הקוד של בגודל p_filesz את נגדיל        
 שנזריק הקוד של בגודל p_memsz את נגדיל        
 שנזריק הקוד גודל את p_vaddr-מ נחסר        
 שנזריק הקוד גודל את p_paddr-מ נחסר        

 .שנזריק הקוד בגודל p_offset את נגדיל, טקסט אחרי שנמצא phdr כל בעבור     
 * חובה אינו - section headers-ה" סידור"ל ביניים: 4+5 שלבים*//
 

 :shdrsה על נעבור( 4)
 הרלוונטים השדות את נגדיל( טקסט של ההתחלה אחרי)המוזרק הקוד אחרי שלו שהמיקום shdr כל בעבור    

 שנזריק הקוד בגודל
 
 המוזרק הקוד אודות דאטה שיכיל" שקר“ shdr נוסיף( 5)

 
 הטקסט סגמנט בתחילת מזריקים שאנו הקוד את נציב( 6)

 

PT_NOTE Infection 

, היא הזרקת קוד (בע"מ הדבקותהפעם לא מבית סילביו ) שיטה מוכרת נוספת ואחרונה שנדון בה

 .ELFאשר קיים בכל קובץ  PT_NOTEלסגמנט מסוג 

 programשדה של סוג, המתאר את סוגו. הקומפיילר יוצר עבורנו program headerכפי שידוע לכם, לכל 

header  אחד מסוגPT_NOTE "אודות סוג המערכת, גרסאות וכועל . בסגמנט הזה נמצא מידע "עזר' .

ינו רלוונטי לריצת התוכנית ומשום שהתוכנית תרוץ מבלי הסגמנט הזה, נוכל להסב אותו מידע זה א

)נוסיף הרשאת ריצה(  , כלומר סגמנט הנטען לזכרון, נשנה לו את ההרשאותPT_LOADלסגמנט מסוג 

 ובפועל נקבל עוד סגמנט הנטען לזכרון, שאפשר להריץ ממנו קוד.

עשיתי בעבר זכור לי שמדובר שצר עבורנו קטן מאד. מנסיונות שקומפיילר מודרני יו PT_NOTE-סגמנט ה

. נפתור זאת בקלות, על ידי כך שנשנה את האופסט Shellcodeבתים, גודל קטן מאד לכתוב אליו  44-על כ

 ונכתוב שם את הסגמנט החדש. הדאטה אליו מצביע הסגמנט לסוף סגמנט

 entryכלל, ולא יוצרים  PT_NOTE-למה אנו נוגעים בסגמנט ה ,המחשבה הראשונה בנוגע לשיטה זו היא

 חדש של סגמנט נוסף בקובץ.
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הדבר אפשרי אך משום שהקובץ ירוץ גם ללא הסגמנט המדובר, הרבה יותר "קל" פשוט לשנות את הקיים 

 ."תוספת"-נוסף שיאלץ אותנו להזיח את רוב הדברים בקובץ בעבור ה entryולא ליצור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביצוע בפועל:

 :phdrs-ה על נעבור( 1) 

 
 :סגמנט הדאטה את נאתר( 2)   

 - הבאים הדברים את נשמר סגמנט הדאטה מן        
 (p_vaddr + p_memsz) סגמנט הדאטה מסתיים בה הכתובת*             
 (p_offset + p_filesz) סדמנט הדאטה מסתיים בו האופסט*             
 (p_align) לזכרון הנטענים לסגמנטים המדובר בקובץ alignment-ל הדרוש הגודל את נשמר*             

 
 :PT_NOTE-כ המוגדר phdr-ה את נאתר( 3)   

 PT_LOAD-ל  p_type את נשנה        
 סגמנט הדאטה מסתיים בו לאופסט  p_offest את נשנה        
 סגמנט הדאטהמ p_align+  הדאטה סגמנט מסתיים בה לכתובת  p_vaddr את נשנה        
 (PF_R | PF_X == r*x) זה לסגמנט ריצה הרשאות נוסיף        

 
 *חובה אינו - section headers-ה" סידור"ל ביניים: 4+5 שלבים*//

 שנזריק הקוד גודל את e_shoff-ל ונוסיף ehdr-ל ניגש( 4)
 
 :shdrs-ה על נעבור( 5)

 שנזריק הקוד כגודל הרלוונטים בערכים כולם את נקדם    

 
 שנזריק הקוד את המכיל החדש הקטע את המייצג חדש section נוסיף( 6)

 
 הדאטה סגמנט מסתיים בו באופסט מזריקים שאנחנו הקוד את נציב( 7)
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 ההזרקה שיטות סיכום

טיפ  בודדות מהן.אז כפי שכבר ניתן להבין, קיימות שיטות הזרקה שונות ומרובות, ובחלק זה סיקרנו כמה 

נוסף שאוכל להעניק לכם מהניסיון שלי הוא שכל דבר מתאים למקרה שונה, וגם השיטות שהוצגו כאן 

 אינם "תורה מסיני" וניתן להסתמך על שיטה אחת אך לשנות אותה בהתאם לצורך במקרה ספציפי.

תבינו בערך איך , אך נראה לי שבשלב זה כבר מספר טכניקותיכולתי להמשיך ולכתוב כאן על עוד 

הדברים מתבצעים בפועל, ותוכלו לחקור שיטות נוספות באינטרנט ואף לפתח שיטות משלכם שיתאימו 

זה  לכם. במקום זאת, בחרתי להמשיך ולהתמקד בעוד חלק מרכזי שהרבה מאמרים "בנאלים" בנושא

 !שיוזרק כוירוס, ושיטות לקפיצה אליו Shellcode-הפיתוח  :והוא מדלגים עליו

 

 הוירוסים כתיבת

 כתיבת הוירוס הוא שלב מאד מאתגר, יש אפילו שיגידו שהוא אמנות בפני עצמו.

, גם כאן מדובר בקוד ללא ספסיפיקציה אשר הולך "לחיות" כישות נפרדת בתוך Shellcodeאז כמו בכל 

סטנדרטיות, ומחוייב קוד אחר, ולכן איננו זוכה לפריווילגיות של קוד רגיל, הוא לא יכול להשתמש בספריות 

 לעבוד ישירות מול סיסקולים בכל הקשור לחיים מחוצה לו.

 -נוסף על כך, וירוס "איכותי" יתמוך בכל קובץ אליו יוזרק, מבלי לפגוע באותו קובץ, ולכן נרצה לפתחו כ

position-independent codeכלומר קוד שלא משנה להיכן יטען, יעבוד חופשי ולא יהיה תלוי בכלום ,. 

הקוד שלנו לא יוכל להציב דברים בסטרינג טייבל ולגשת אליהם בתור ישות נפרדת, הוא יצטרך להשתמש 

 ים כמו:-Shellcodeבשיטות קלאסיות של 

jmp ender 

starter: 

 ; at this point we hold a pointer to the string as the first argument 

on the stack 

 

 

ender: 

call starter 

db "ELF viruses are awesome!" 

אתה מדבר על דברים שרלוונטים לכל … יא חופר… בטח אתם אומרים לעצמכם כרגע: "אבל רק רגע

Shellcode “ .… והתשובה היא שאתם צודקים. אבל תחשבו על זה, שכאשר ניגשים לפרויקט כזה, שבו

שמנסה להתפשט לקבצים אחרים, שמנסה למחוק קבצים אולי, שמנסה תוך כדי  Shellcodeתרצו לכתוב 

 insmodלדוגמא, שמנסה להוריד ולעשות  etc/shadow/-ולהזין את התוקף בדאטה שב Socketלפתוח 

, תבינו שמדובר ()execveבעזרת  shellלקרנל מודול, ועוד אלף ואחת דברים מורכבים יותר מלזמן 

 ת לא פשוטות בכלל.בסיטואציות פיתוחיו
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המקורי  flow-ים, הוא שכאן לא נרצה בשום צורה לפגוע ב-Shellcode-רלוונטי למרבית השאינו דבר נוסף 

)אשר דוחפים למחסנית את כל  popa-וב pusha-של התוכנית. זה אומר החל משימושים בסיסיים ביותר ב

סיבוכים שאני בעצמי התקשתי להאמין  הרגיסטרים, ומוציאים אותם לרגיסטרים הרלוונטים בהתאמה( ועד

לראשונה. חלק משיטות הקפיצה לקוד ה"זדוני" דורסות קוד מקורי בתוך הקובץ, לשמר את הקוד הזה זו 

-positionשלנו כאחד שמחוייב להיות  Shellcode-מטלה לא פשוטה בכלל, במיוחד כשהגדרנו את ה

independent code  .ברוב המקרים 

 ...ו לדון בשיטות קפיצהאם כבר הגענ ...אז

 

 באסמבלי" טרמפולינות"

. שיטה זו אמנם ים-Opcodeשרירותי בכמה שפחות  למצביעטרמפולינות הוא הכינוי לשיטות קפיצה 

, היא למצביע, הדרך הקצרה ביותר לקפיצה x86-למשל ב למימוש בפועל. אינה פשוטהפשוטה להבנה אך 

 :push + retבעזרת 

push $<addr> ; pushing an arbitrary address to the stack 

ret ; popping the arbitrary address from the stack and jumping to it 

encoding is \x68\x78\x56\x34\x12\xc3 (when addr is 0x12345678 for the 

sake of the example) 

קורה כאשר אנחנו רוצים לקפוץ לקוד מה , אך לכתוב טרמפולינה בסוף הוירוס שלנו זה הרי שטויות

 ה"זדוני"?

 הפשוט ביותר יהיה פשוט להגיד לכם להשתמש בשיטה אחרת לכניסה לקוד המוזרק workaround-ה

)הרי שלרוב לא תהיה לנו בעיה שהקוד שהזרקנו ירוץ בתחילת התוכנית, מה שרוב השיטות האחרות 

 .מאפשרות לנו(

פשרות "לתקוע" טרמפולינה בכל קטע נתון, היכן שרק נרצה, מה שהשיטה הזו נותנת לנו זה את הא

על קטע קוד  Hookולקפוץ לקוד שהזרקנו מתי שנרצה. הדבר שימושי במקרים בהם נרצה למשל לבצע 

 ספציפי.

יופי אז השגנו קפיצה לקוד המוזרק אבל דרסנו קטע קוד אחר. נצטרך לתקן את העוול שעשינו לקטע הקוד 

עשה הרצת הפקודות שדרסנו. מה שמסבך כאן את העניינים זה שכל פקודה היא שדרסנו בשחזורו, למ

 ואסור לנו לקטוע פקודה באמצע. ים-Opcodeמספר שונה של 

דרך אלגנטית למציאת המיקום בו נגמרות הפקודות הוא כתיבת סקריפט פייתון, אשר מתשמש באחת 

 מהספריות הרבות שקיימות לביצוע דיסאסמבלי.

 כםהייתי ממליץ לכם ללמוד איך דיסאסמבלרים עובדים ולכתוב משהו קטן שיהיה רלוונטי עבור)בתיאוריה, 

תוך כדי  יםולהרגיש מסופק כםבכדי לממש את הכל בעצמ recursive traversalאו  linear sweepבשיטת 
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ם בקבצי אנו נתעסק בדברים יותר פרקטים ורלוונטים לוירוסי אך כם,עקיצת ידע נוסף שלעולם לא יזיק ל

ELF)ולכן בשורה הבאה תגיעה הפרקטיקה מבלי ללמוד את כל התורה , 

שלה במקורות ותוכלו לראות  git-לספריה פשוטה למדי, אכליל קישור ”, pymsasid3למשל הספריה "

-בעצמכם. כמובן שכאשר הקוד שדרסנו לא תואם את האורך של פקודות המקור "נרפד" את ההמשך ב

nop- רוך יותר מה"טרמפולינה" עצמה, על מנת לא לקטוע פקודה באמצע. כמובן שגם ונעתיק קטע אים

וכדומה. במצב כזה אוכל להגיד שכל  PICשלנו  Shellcode-לזה יש מקרי קצה, שעלולים לפגוע בהיות ה

 .מקרה לגופו ותסמכו על ההיגיון הבריא שלכם שתדעו לטפל בבעיה 

 

  e_entry-ה שינוי

 .ehdr-ב e_entry-לקפיצה לקטע הקוד המוזרק היא שינוי ההשיטה הקלה ביותר 

מטבע  ים בעת הריצה.-Opcodeהרי ששדה זה מגדיר את הכתובת הוירטואלית ממנה יתחילו להתבצע 

הדברים, שיטה זו קלה לביצוע וקלה גם לגילוי באותה מידה. יש סטנדרט של מיקומים התחלתיים שמהם 

 אחרות מיד יגרמו לכל מי שיבדוק את הקובץ לגלות את הוירוס.לרוב מתחילה הרצת קוד וכתובות 

 

PLT Infection 

הקריאות מתבצעות על  הרי שבכל קובץ שאינו מקומפל סטאטית, יש קריאות לפונקציות בספריות השונות.

 (.Procedure Linkage Table)קיצור של  PLT-ידי קריאה לקטע ב

עת בזמן ריצה לכל פונקציה בעת השימוש בה, עקב זה קפיצה לכתובת אשר נקב PLT-ב המה שקור

 יראה כך בדיסאסמבלי פשוט: PLT-קטע ב המיקום המשתנה שלה בזכרון בכל הרצה.

 (gdb) disas puts 
Dump of assembler code for function puts@plt: 

   0x08048340 <+0>: jmp    *0x804a010 

   0x08048346 <+6>: push   $0x8 

   0x0804834b <+11>:jmp    0x8048320 

End of assembler dump. 

? , בעזרת "טרמפולינה"qword-ל jmp-ז מה יקרה אם בפועל נדרוס כאן את הקפיצה הראשונה, הא

 התשובה פשוטה, בעת קריאה לפונקציה הרלוונטית, נגיע ישר לוירוס שלנו 
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 סיכום

 .ELFבמאמר זה סקרתי בקצרה שיטות שונות ליצירת וירוסים לקבצי 

מדובר בתחום ענק, ומאד מעניין, וכל מי שפתחתי לו את ה"צ'אקרות" מוזמן לגשת לקישורים בהמשך 

 ים. -ELFנפשו על  אוותולקרוא כ

עם זאת, וירוסים בעת המודרנית אמנם זוכים לפחות חשיפה מכך שאינם רלוונטים ברוב המקרים. יחד 

הכלים שמוענקים לנו מלמידה עליהם, יכולים תמיד לקדם אותנו בפרויקטים שונים במערכות יוניקס, 

רים ’דווקא כווקטור תקיפה אלא כמשהו שיכול מאד לקדם אותנו, למשל להוספת פיצ אוולשמש לנו ל

 לתוכנה שאין לנו את הסורסים שלה.

 

 :חומרים

 "ELF - Executable Linkable Format "dexr4de ,71-מספר גיליון: 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf 

 "Unix ELF Parasites and Virus ,"1998 אוקטובר, סזאר סילביו: 

http://ouah.org/elf-pv.txt 

 "Unix Viruses ,"[ :2]-ל ישיר המשך, סזאר סילביו 

https://www.win.tue.nl/~aeb/linux/hh/virus/unix-viruses.txt 

 "Learning Linux Binary Analysis ,"ריאן "elfmaster ”2016 פברואר, אוניל: 

http://index-of.es/Miscellanous/Learning%20Linux%20Binary%20Analysis.pdf 

 "Pymsasid3, pfalcon, git:" 

https://github.com/pfalcon/pymsasid3 
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