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64bit Reverse Engineering 

 טום עובדיה מאת

 

 הקדמה

Reverse Engineering -  .תחום ההנדסה לאחור הפך לאחד החלקים הכי מרכזיים בעולם המחשבים

ממחקר חולשות ועד מחקר לצורכי הגנה, מתחום ההייטק ועד תחום הצבא. במאמר זה אתייחס להבדלים 

. חשוב להדגיש כי 64bitלעומת הנדסה לאחור של תוכניות   32bitהעיקריים בין הנדסה לאחור של תוכניות

בצורה שונה ומיוחדת,  64bitמאמר זה מתייחס להבדלים בין השניים ומדגיש כיצד יש להתייחס לתוכניות 

על מנת להבין את התוכן  32bit -לכן מאמר זה דורש הבנה בסיסית של הנדסה לאחור עבור תוכנות 

 .25המאמר המצוין על הנדסה לאחור של דוד א. שנכתב בגליון ממליץ לקרוא את במלואו. במידת הצורך 

 

 בכלל מייצגים? 32-ו 64אז מה המספרים 

המספרים עצמם מייצגים את ארכיטקטורת המעבד, לכל מעבד יש גודל קבוע עבור יחידת הזיכרון 

-מדובר ב 32bit, ובמקרה של bits -שמהווה גם את גודלם של מרבית האוגרים. אותו גודל נמדד בסיביות 

רון באותה סיביות. כלומר, זהו הגודל הקבוע עבור יחידת זיכ 46מדובר על  64bit-סיביות ואילו ב 25

הופכת לפופולרית יותר ויותר, שכן היא נועדה  64bit-ארכיטקטורת מעבד. נכון להיות ארכיטקטורת ה

לשפר את ביצועי מערכת ההפעלה והמחשב. היא מאפשרת למחשב להשתמש בטווח הרבה יותר גדול 

ות. חשוב להדגיש כי של כתובות זיכרון, וירטואליות ופיזיות, וכן מייעלת את ביצועי המחשב בדרכים נוספ

, אך 46bit -יכולה לרוץ על מערכת הפעלה  25bit -ישנה תאימות לאחור בין מערכות ההפעלה, כל תוכנית 

 .32bit -לא יכולה לרוץ על מערכת הפעלה  46bit -תוכנית 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x34/DW52-2-Reversing.pdf
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 למה שנתייחס לכך בהנדסה לאחור?

 האסמבלי. בסופו של דבר האסמבלימתעסקים בהנדסה לאחור יורדים הכי נמוך שאפשר, לרמת  כאשר

מייצג את פקודות המעבד הפשוטות ומן הסתם כאשר מדובר בארכיטקטורות מעבד שונות, דרך הפעולה 

לכתובות באורך  32bitמ -של המעבד משתנה גם היא. לא מדובר רק על כך שהכתובות נהיו ארוכות יותר 

64bit ,קריאה, לאוגרים הגישה, המעבד של הפעולה דרך, זה במאמר לראות ניתן שיהיה כמו אלא 

. כדי שנוכל להבין לעומק כיצד תוכנית עובדת, נצטרך היא גם משתנה התוכנה הרצת וכל, לפונקציות

 שנראה. האסמבלילדעת עבור איזה ארכיטקטורה היא נכתבה ובכך נדע כיצד להתייחס לפקודות 

 

 יוכל לרוץ בכל מערכת הפעלה? 32bit -אם בכל מקרה  64bit-למה שמתכנת יכתוב תוכנית ב

במרחב זיכרון של  32bit -, לא ניתן להזריק ולהריץ פקודות 64bit -מדובר על מערכת הפעלה  כאשר

ירצה לבצע הזרקת קוד הוא יהיה חייב לכתוב את הקוד שלו  פוגען, לדוגמא אם 64bit-תהליכים שרצים ב

 בלבד. 32bit -כדי שלא יוגבל לתהליכי  64bit-ב

בלבד, זאת  64bit -תומכות בכתובות  64bit -מערכות הפעלה  kernel mode-ב מדובר כאשר בנוסף

 משתמש במרחב זיכרון משותף. לכן במידה ונרצה לכתוב קוד שירוץ  kernel-מכיוון שכל ה

 .64bit -הקוד שלנו יהיה חייב להיות  64bit -במערכת הפעלה  kernel-ב

רבים אשר במהלך ריצתם בודקים את ארכיטקטורת מערכת ההפעלה  פוגעניםלהדגיש כי ישנם  חשוב

ובודק האם  32bit-הקוד עצמו נכתב ב -עליה הם רצים, ובהתאם משנים את אופי פעולתם. לדוגמא 

 64bit. במידה וכן הוא רץ כרגיל. במידה ולא הוא מחלץ קוד 32bitמערכת ההפעלה עליה הוא רץ היא 

שירצה ליצור עם מערכת  ובאינטרקציהאת עצמו בפעולות שיוכל לעשות ומריץ אותו, ובכך לא מגביל 

 ההפעלה.

 

 האוגרים

. בנוגע לאוגרים 64bitהם באורך  64bitראשית חשוב להדגיש שכל הכתובות והמצביעים בארכיטקטורת 

והוגדלו  Rוכו', מתחילים כעת באות  EAX ,ESP ,EBP, כגון: 32bit-כל האוגרים הידועים מ -הכלליים 

ומשמש עבור אותם שימושים. כמובן שעדיין  EAXשל  64bit-הוא גרסאת ה RAX. לדוגמא 64bit-באורכם ל

 ניתן לפנות לחלקים קטנים יותר באוגר:

 תחילית E  לדוגמא- EAX -  בעצם את גודל האוגר הישן, כך שעדיין  -הביטים האחרונים  25מסמל את

 .32bit -ים באורך ניתן להשתמש בוא על מנת לשמור נתונ
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 לדגומאללא תחילית  שימוש - AX -  הביטים האחרונים. 64מסמל את 

 ללא תחילית ועם סיומת  שימושL  לדוגמא- AL -  הביטים האחרונים. 8מסמל את 

 

 64 -בנוסף האוגרים המיוחדים גם כן הורחבו לbit  ושמם שונה גם כן בעזרת תחיליתR לדוגמא .EIP 

 RIP.נקרא כעת 

 אוגרים כלליים חדשים שנקראים  8האוגרים ששמם רק שונה ישנם גם  מלבדR8  עדR15 .מטרתם 

יפורט בהמשך. מטעמי נוחות גם במקרה של אוגרים אלו ניתן  -משתנים ופרמטרים  להחזיק היא

 אלא גם לכתובות קצרות יותר: 64bit -לפנות לא רק ל 

 הסיומת  בעזרתD -  לדוגמאR8D -  הביטים הנמוכים ביותר. 25ניתן לפנות אל 

 הסיומת  בעזרתW -  לדוגמאR8W -  הביטים הנמוכים ביותר. 64ניתן לפנות אל 

 הסיומת  בעזרתL - לודגמא R8L -  הביטים הנמוכים ביותר. 8ניתן לפנות אל 
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 גישה למידע

לתת . או ebp+8היסט, לאוגר, לדוגמא  - offsetכאשר נרצה לגשת למידע, חייבים לפנות עם  32bit-ב

 -ניתן לגשת למידע עם היסט לפקודה הנוכחית  64bit-כתובת זיכרון מלאה של אותו מידע. לעומת זאת ב

 (.64bit -של  EIP-מדובר ב -)תזכורת  RIPכלומר עם היסט לערך הנוכחי של 

-, יכול לאפשר לפוגען לכתוב קוד עצמאי RIP-relative addressing -המונח המקצועי לפעולה זו הוא 

הכוונה קוד שמסתמך על המיקום עצמו של הקוד ולא מסתמך על כתובות ידועות מראש, מה שמגביל את 

אופן פעולתו של פוגען שחייב להסתמך על כך שהוא יודע במדויק את הכתובות בזיכרון אליהן הוא רוצה 

להיות ורסטילי ודינאמי ולהיות מוזרק בכל מקום בזיכרון מאפשר לקוד  RIP-relative addressingלגשת. 

שנועדו לשנות מיקומים של משתנים ופונקציות  ASLR -ללא לפגוע בפעולתו, בכך שהגנות שונות דוגמאת 

אלא  , hard codedבזיכרון, לא משפיעות במקרה זה, מכיוון שהפנייה למשתנים היא לא על פי כתובת

 (.RIPית )הערך אותו מחזיק פנייה יחסית מהפקודה הנוכח

 לדוגמא מופיעה הקטע קוד הבא:

 

 :little endianבשיטת  06226777 -במדויק  opcode-ניתן לראות כי הכתובת כתובה ב 32bit-ב

 

ניתן לראות כי אומנם נראה את אותו קוד אסמבלי, אך ניתן לראות כי הכתובת לא נשמרת  64bit-ואילו ב

 מייצגת את ההיסט בלבד מהפקודה הנוכחית:, אלא opcode -במדויק ב 

 

 

Calling Conventions 

בכך שהם כולם נדחפים  32bit-הרוב המקרים הסטנדרטים פרמטרים עוברית לפונקציות ב -תזכורת 

העברת הפרמטרים לפונקציות מתבצעת בצורה שונה. ארבעת הפרמטרים הראשונים  64bit-למחסנית. ב

 ופרמטרים נוספים נדחפים למחסנית.  RCX ,RDX ,R8 ,R9עוברים בעזרת האוגרים 

כל פונקציה משתמשת במחסנית כמרחב בזיכרון למשתנים לוקאלים לאותה פונקציה,  32bit-בנוסף ב

גודל המחסנית לא משתנה לאורך כל ריצת הפונקציה, כל  64bit-אין אפשרות כזאת. ב -64bitב
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 6מחסנית לפני הקריאה לפונקציה, או בעזרת הפרמטרים וכל המשתנים הלוקאלים חייבים לעבור ל

 6משתנים לוקאלים,  65-פרמטרים וב 2-האוגרים שהוזכרו קודם. כלומר אם פונקציה משתמשת ב

המשתנים  65הפרמטרים הראשונים יכנסו אל האוגרים שהוזכרו, פרמטר נוסף ידחף למחסנית, 

נקציה, כאשר בזמן ריצתה גודל הלוקאלים גם הם ידחפו למחסנית ורק לאחר מכן תחל ריצת הפו

מתנהלת אך כמובן שניתן לכתוב קוד  windowsהמחסנית לא ישתנה. חשוב להדגיש שזוהי הדרך בה 

 ישירות באסמבלי ולהתנהל בצורה שונה, מכיוון שאין אכיפה של המעבד על כך.

 

 למה שזה יקשה על הנדסה לאחור?

פרמטר עבור פונקציה, או משתנה לוקאלי, או מידע לא ניתן תמיד לדעת האם אוגר מחזיק מידע שהוא 

רגע לפני קריאה לפונקציה.  RCX- שכלל לא קשור לפונקציה הבאה שלה יקראו. לדוגמא הוכנס ערך לאוגר

יכול להיות שמדובר בפרמטר לפונקציה, יכול להיות שמדובר במשתנה לוקאלי של הפונקציה ויכול להיות 

 ל לאחר הפונקציה תסיים את פעולה, כלומר להמשך התוכנית.מדובר בערך שיעשה בו שימוש בכל

 לדוגמא:

 פרמטרים שעוברים לפונקציה: 2ניתן להבין בקלות שבקטע קוד הבא מדובר על  32bit-ב

 

-)במקרה זה בחלקי ה -RCX,RDX,R8,R9ניתן לראות את הפרמטרים נשמרים ב 64bit-אך יש לשים לב שב

ולאחר מכן אל המחסנית. לא ניתן לדעת  EAXביטים שלהם(. וניתן גם לראות משתנה נוסף מועבר אל  25

בוודאות אם מדובר במשתנה לוקאלי של הפונקציה או בפרמטר. במקרה של פונקציה מתועדת שווה 

 על התיעוד של הפונקציה ולראות את כמות הפרמטרים שלה: MSDN-להסתכל ב
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WOW64 

נועדה להנגיש לתוכנות שדורשות  subsystem. בקצרה WOW64מיוחד בשם  subsystemש י 64bitעבור 

. כאשר תוכנה רוצה לעבוד עם מערכת ההפעלה, היא עובדת דרך windowsתמיכה מיוחדת לעבוד עם 

subsystem  שמפנה אותה בסופו של דבר אל הפונקציות הנמוכות של מערכת ההפעלה. במידה ולדוגמא

. אך אם מדובר windowsשל  subsytem-היא תעבוד ישירות עם ה windowsת מיועדת מדובר בתוכני

 subsytem - wow64-שונה. ה subsystemלדוגמא במערכות שדורשות תמיכה מיוחדת הם יעברו דרך 

. 64bit -תמיכה ותאימות גם במערכות של  32bitנועדה לספק תמיכה לתוכנות שנועדו לעבוד עם מערכות 

 .32bitמבחינה כללית היא מריצה פקודות במצב מעבד של  .subsystemישנם כמה מאפיינים לאותה 

 

 עבודה עם מערכת הקבצים

 syswow64, ישנה תיקייה בשם system32הרגילים של מערכת ההפעלה תחת תיקיית  dlls-בנוסף ל

. התיקייה 64bitו עבור שנועד dlls-שהרי הם לא יכולות להשתמש ב .32bitשמשמשת עבור תוכנות 

syswow64 מכילה את קבצי ה-dlls 32-בגרסאת הbit .שלהם ומספקות תמיכה עבור אותם תוכנות 

. system32כאשר היא מנסה לגשת אל  syswow64מופנית אוטומטית אל  32bitכל תוכנה שנכתבה עבור 

מנסה לגשת אל  64bitעל מערכת  32bitלדוגמא במידה ובמהלך הנדסה לאחור רואים שתוכנה 

system32 יש לדעת שהיא בעצם מופנית אוטומטית אל ,syswow64 כלומר אם התוכנית תנסה לכתוב .

 .syswow64הקובץ יכתב אל התיקייה  system32קובץ אל התיקייה 

 registryעבודה עם 

 היא מופנה אוטומטית HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREמנסה לפנות אל הערך  32bitכאשר תוכנה 

. אותו ערך syswow64בדומה להפנייה אל  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Nodeאל 

registry  32בעצם משפיע רק על תוכנותbit. 

 עקיפת המנגנון

, אך יש כמה אופציות syswow64ומופנות אל  64bitלא בהכרח מודעות שהם רצות על  32bitתוכנות 

בודקת אם  IsWow64Process. לדוגמא הפונקציה syswow64-לבדוק זאת ואף לגשת אל מחוץ לסביבת ה

בעזרת הנתיב  system32בנוסף תוכנות יכולות לגשת בכל מקרה אל  .WOW64התהליך רץ תחת 

c:\windows\sysnative  32גם אם הם תוכנותbit  ומופנות אוטומטית שלsyswow64 . 

 syswow64-שמפסיקה את ההפנייה ל WowDisableWow64FsRedirectionאופציה נוספת היא הפונקציה 

 נבחר. threadלגמרי עבור 
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 flagיש  registry :RegOpenKeyEx, RegDeletKeyEx,RegCreateKeyEx-לפונקציות ההתעסקות עם ה

ישפיע על  flag-, ה64bitאו עבור  32bitעבור  -registryשמשמש כאינדקציה אם תוכנה רוצה שיוצג לה ה

-. לדוגמא כך תוכנה יכולה להשפיע על ה32bitאו  64bitהתוכנה היא  פלט הפונקציה לא משנה אם

registry  64של תוכנותbit  32למרות שהיא בעצמהbit. 

 

 השפעות שונות על ניתוח קוד

שיכולות לרמז על פעולות שונות של קוד. אותם תכונות הם כמובן  64bitישנן אינדקציות ותכונות עבור קוד 

 קונבנציאליות וקיימות רק עבור קוד שעבר קימפול, ולא עבור קוד שנכתב ישירות באסמבלי.

, אז 32bitהוא  intהגודל הקבוע של  -יותר קל להבחין בין מצביעים, לערכים של מידע. לדוגמא  64bit-ב

עבור אותו משתנה ולא  32bitרוב המתכנתים יבחרו בגדול  intאשר יש להגדיר זוהי לא חובה. ועדיין כ

 32bitלעומת תוכנות  - 32bitוכתובות בזיכרון יהיו בגודל  32bitמספרים בדרך כלל יהיו  64bit-יותר. ב

 .64bit. כך ניתן להבדיל בקלות ביניהם בקוד 32bitשבהם מספרים וכתובות זיכרון שניהם בגודל 

 :לדוגמא

פרמטרים שמועברים לפונקציה, אין עליהם שום מידע נוסף  5ניתן לדעת שמדובר ב 32bit-עבור קוד זה ב

 :32bitמלבד העובדה שהם בגודל 

 

הראשונה ממקת  mov-פרמטרים, אך ישנו גם מידע נוסף. הוראת ה 5ניתן לראות  64bit-עבור קוד זה ב

. ואילו 64bitכתובת בגודל  -ניתן לנחש שזהו מצביע  - 64bitשגודלו  RDX-את הפרמטר הראשון ב

לא יכולים להיכנס  64bitמכיוון שמצביעים בגודל  - 32bitשגודלו  - ECXהפרמטר השני מועבר אל האוגר 

 .ניתן לדעת בוודאות שלא מדובר במצביע אלא ככל הנראה במידע )מספר או מחרוזת( 32bitבאוגר בגודל 

עת בוודאות מה סוג המשתנה, אך יש לנו כבר אינדקציה ראשונית עבור סוגי כמובן שלא ניתן עדיין לד

 :32bit-המשתנים שעוברים כפרמטר אל הפונקציה, שלא יכולנו לקבל בקוד ה

 

 יכולים להקל מאד ולתת רמזים רבים בניתוח הקוד. 64bit-התייחסות לתכונות אלו של קוד אסמבלי ב
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 סיכום

. חלקם קריטיים יותר, וחלקם 64bitלתוכנות  32bitלראות כי ישנם מספר הבדלים לא קטן בין תוכנות  ניתן

, לאחור בהנדסה לנו שעוזרים רמזים לו נותניםפחות. חלקם מקשים על ניתוח הקוד, חלקם  קריטים

של בהנדסה לאחור  ולהנתסות. חושב מאד להבין את ההבדלים Malwaresוחלקם מקלים על כותבי 

זה מהווה ידע  מאמר. ודואךהולך  32bitצובר תאוצה ואילו  64bit, כאשר ככל שהזמן עובר 64bitתוכנות 

וניתן להמשיך ולהרחיב הרבה יותר, לדוגמא  64bitבסיסי להתחלת התנסות עם הנדסה לאחור של 

 אך, non-leaf-ו leafועל פונקציות  excptions מתנהלים כיצד על, prologue-ו epilogueלהמשיך לקרוא על 

 .מעשית התנסות התחלתלצורך  זה במסמך הדרוש המידע כל ישנו

 מהקריאה! שנהנתם מקווה
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