
- 

 

Importless Malware 
 מסע אל כתיבת פוגען בעל פרופיל סטטי אפסי

 יואב לוי מאת

 

 הקדמה

כלפי המשתמש, מערכת ההפעלה  -אחת התכונות החשובות ביותר של פוגען היא )חוסר( הנראות שלו 

( גדלים סיכוייו להשאר שמור על מערכת Stealthyלמיניהן. ככל שהפוגען יהיה יותר חמקמק ) AVותוכנות 

(, לקבל הרשאות נוספות, ולהצליח Persistencyהקבצים, לרוץ על מערכת ההפעלה, לשמר עליה שרידות )

 לבצע את משימתו.

הפוגען על סמך המאפיינים  חקירה של -לכן, חלק גדול מתהליך הזיהוי של פוגען מוקדש לאנליזה סטטית 

 הפנימיים שלו מבלי לבחון את התנהגותו בפועל. אנליזה סטטית יכולה להתבצע בכמה שכבות:

 ( זיהוי מבוסס חתימהhash) -  חישוב פונקציית גיבוב על כל הקובץ והשוואת התוצאה למאגר של

חד בקובץ, זהו הזיהוי הכי חתימות זדוניות מוכרות. מכיוון שניתן לעקוף זיהוי זה ע"י שינוי בית א

 פחות אמין. 

  זיהוי מבוססimports - ( התבוננות בפונקציות מערכת מוכרות שקובץ ההרצה מייבא בשמןname )

על הפונקציונליות של הקובץ אבל ניתן לעקוף את  המון(. בשיטה זו ניתן ללמוד ordinalאו בסדרן )

 הזיהוי באופן חלקי ע"י שימוש בטעינת זמן ריצה של פונקציות )הרחבה בהמשך(.

  זיהוי מבוססpatterns -  חיפוש מחרוזות/תבניות חשודות ידועות בתוך הקובץ. למשל באמצעות חוקי

yaraניתן לעקוף זיהוי זה ע"י שימוש ב .-packers הצפנת מחרוזות. או ע"י 

כרצוננו, רבות במאמר הזה נציג שיטות לא סטנדרטיות למזעור הפרופיל הסטטי של פוגען בעל יכולות 

כאשר המטרה הסופית היא לקבל פוגען שלא מסגיר אף חלק בפונקציונליות שלו. את הפוגען לדוגמה 

 Windows ובסביבתביט  23, בארכיטקטורת Visual Studio 2019הנפוץ  SDK-טהורה ב Cנכתוב בשפת 

 . Windows API-וקונבנציות שימוש ב PEעל הדרך נלמד גם על פורמט  .10

. המאמר עלול להיות Malware Analysis-וב C, בשפת Windows-המאמר מניח שהקורא בעל ידע בסיסי ב

סיס טוב קצת הרפתקני למי שאין לו ניסיון בכתיבת קוד אבל לאורכו יהיו קישורים למקורות שיספקו ב

של הקוד שהשתמשנו בו עבור מי שירצה לכתוב נוזקה  github-להעמקה. בסוף המאמר יצורף קישור ל

 כזאת בעצמו.
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 אנליזה סטטית לתוכנית שלא עושה כלום

בלי לעשות כלום. נכון, זה עדיין לא ממש פוגען אבל  -ננסה בתור התחלה לקמפל תוכנית שפשוט חוזרת 

 זאת נקודת התחלה טובה לבחון את הפרופיל הסטטי הראשוני של הפוגען שננסה לכתוב.

 קוד המקור פשוט למדי:

 

על מנת לחקור סטטית את קבצי ההרצה שנקבל במהלך כתיבת הפוגען נשתמש בכלי המצוין והחינמי 

Detect It Easy1  שלhorsicq. 

 :DIE-נקמפל את התוכנית ונבדוק איך נראה קובץ ההרצה שלנו ב

 

DIE  מראה לנו שמדובר בקובץ מסוגPE  ביט, שקומפל בחודש ינואר השנה וחתימת  23בארכיטקטורה

. בנוסף מצוין שהכתובת היחסית Microsoft Linkerהלינקר )המודול שאחראי על יצירת הקובץ( היא של 

 (. עד כאן הכל יחסית סטנדרטי.Entry Point) 44011432בקובץ ממנה התוכנית תתחיל לרוץ היא 

                                                           
 

1
 horsicq/Detect-It-Easy: Program for determining types of files for Windows, Linux and MacOS. 

(github.com) 

https://github.com/horsicq/Detect-It-Easy
https://github.com/horsicq/Detect-It-Easy
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 ונראה אותה: Importאינה ריקה. נלחץ על  imports-שרשימת ה נשים לב

 

 שונות dllספריות  2-מה קורה פה? התוכנית שלנו לא עושה כלום ובכל זאת מייבאת עשרות פונקציות מ

 למרות שלא השתמשנו באף פונקציה בקוד המקור.

 ונתבונן שוב: Debugבמקום  Releaseננסה לשפר את המצב ע"י קימפול הקוד בגרסת 
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 :imports-. נתבונן שוב ב++Microsoft Visual C/Cנשים לב שנוספה חתימת קומפיילר 

 

. api-ms-win-crtים מסוג -DLL! נוספו עוד הרבה Debugת מאשר בגרס importsעכשיו קיבלנו אפילו יותר 

( dependenciesכלומר התלויות )Visual C++ Redistributable Packages -מדובר בספריות שהן חלק מ

 .Visual Studio-הטבעיות של אפליקציות שנוצרו ב

כל כך הרבה פונקציות לא טוב, אנחנו רוצים שהפוגען שלנו לא יהיה תלוי באף ספריה ובטח לא שייבא 

 מחשידות ומסגירות )לכאורה(.

 נגלה שהתוכנית נראית ככה: IDA-אם נסתכל על הקובץ ב
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 ( הוא:DIEע"פ  - b4404130) entry point-והקוד שנמצא ב

 

וזאת שגרה מוזרה שבכלל לא דומה לקוד התוכנית שכתבנו. השגרה מכילה כל מיני קריאות לפונקציות 

מבין הקוראים בטח כבר  RE-קראנו להן בקוד המקור )לפחות לא במודע(. למיודעי סודות השמעולם לא 

הטיפוסית  entry point-כתובת ה -המוזרה של הקובץ  entry point-נדלקה נורה אדומה למשמע כתובת ה

. נשים לב שלקראת mainושם אמור להיות ממוקם הקוד של פונקציית  44041444של קבצי הרצה היא 

 )מסומנת בצהוב(: 44041444ף השגרה אכן יש קריאה לכתובת סו

 

 ואם נקפוץ לכתובת הזו נמצא את זה: 
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שלנו. חדי העין מביניכם ישימו לב  main-זה כבר יותר מסתדר ונראה כמו משהו שמזכיר את פונקציית ה

, למרות שלא כתבנו ”return 0“פקודות אסמבלי שתרגומן לשפה עילית הוא  3שהקוד מכיל בדיוק 

במפורש את הפקודה הזאת בקוד שלנו. זה קורה כי הקומפיילר מוסיף את הפקודות האלה אוטומטית אם 

 אבל לא כתבנו במפורש בקוד איזה ערך להחזיר. intהגדרנו שהפונקציה תחזיר ערך מטיפוס 

מי הזריק לתוכנית שלנו את השגרה המוזרה שבגללה כנראה נוספו לנו מלא  -עדיין נותרת השאלה 

imports הלינקר של ? התשובה הפעם היאVisual Studio מסתבר שאם לא מגדירים ללינקר במפורש .

משגרת ברירת )או כל פונקציה אחרת( הוא יתחיל לרוץ  main-להתחיל את הריצה של הקוד מפונקציית ה

" שמבצעת פעולות מקדימות )למתקדמים: טעינת ארגומנטים, ביצוע mainCRTStartupבשם " מחדל

-ו security-ומחוץ לשאר הפונקציות ועוד כמה פעולות שקשורות ל main-הקוד שמחוץ לפונקציית ה

integrityובסוף קוראת גם ל )-main מה שאנחנו צריכים לדעת לגביה זה שהיא מפריעה לנו לכתוב .

ולכן צריך למצוא דרך לעקוף את הקריאה לפונקציה הזאת. חיפוש קצר  importsתוכנית ללא 

-שמציע לשנות את הגדרות הפרויקט ב MSDN-לתיעוד הרשמי בבאינטרנט יוביל 

Point Entry>Advanced>Linker .לשם הפונקציה ממנה אנחנו אמורים להתחיל 

 :DIE-נעשה את זה, נקמפל את התוכנית מחדש ונטען את הקובץ שוב ל

 

תואם לכתובת של  point entry-)וה importsהצלחנו. סוף סוף אין לתוכנית המנוונת שלנו בכלל 

 (.main-פונקציית ה

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/entry-entry-point-symbol?view=msvc-160
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/entry-entry-point-symbol?view=msvc-160
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/entry-entry-point-symbol?view=msvc-160
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/entry-entry-point-symbol?view=msvc-160
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. על מנת לבנות פוגען importsבינתיים לא עשינו כלום חוץ מלוודא שאין לקובץ ההרצה שלנו בכלל 

, נהיה חייבים להשתמש בשכבה Cפונקציונלי לא נוכל להשתמש רק בקבועים ואופרטורים של שפת 

. I/O-כלשהו בין הקוד לבין מערכת ההפעלה, מערכת הקבצים וה APIבסיסית של פונקציות שמממשות 

בואו נכתוב את כל הפונקציות שאנחנו צריכים בעצמנו ונקמפל אותן עם הקוד  -הגישה הנאיבית תגיד 

גרסאותיה אינה מתפרסמת בשיטת  על שלל Windowsשלנו. בפועל זה לא פרקטי כי מערכת ההפעלה 

( וגם כי דלף לרשת לאחרונה Windows XPקוד פתוח )בעניין זה שווה לציין שרוב קוד המקור של גרסת 

 ן קוד וייקח המון זמן לשחזר אותו.מדובר בהמו

 .Windows APIלכן נהיה חייבים להשתמש לפחות בספריות הבסיסיות ביותר של 

 

 איך בכלל תוכנית משתמשת בפונקציות לא שלה?

לפני שנסביר איך הפוגען שלנו יעבוד שווה להבין קודם איך תוכנית רגילה עובדת. רק על תהליך טעינת 

אפשר לכתוב מאמר שלם אבל אנחנו נסתפק בהסבר חלקי שיכסה את הרקע הספריות והפונקציות 

 התיאורטי הדרוש להבנת הקוד שנבנה בהמשך.

 ספריות

שימוש בספריות הוא נדבך חשוב בפיתוח תוכנה )ופיתוח נוזקה( כי הוא מאפשר שימוש בקוד שמישהו 

 API-לממש את רוב פונקציות ה לא נוכל Windows-כבר כתב ומימש בצורה יעילה בשבילנו. יותר מזה, ב

 בעצמנו גם אם נרצה כי כמו שכבר אמרנו הקוד שלהן לא פורסם מעולם.

 Windows(. במערכת הפעלה Dynamic-Link Libraryבמאמר זה נתמקד בשימוש בספריות קוד דינמיות )

( הוא exe.רגע, אבל גם כל קובץ הרצה )עם סיומת  dll.עם סיומת  PEהספריות הן קבצים בפורמט 

אז מה ההבדל בין ספריה לבין קובץ הרצה? בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים ההבדל הוא  PEבפורמט 

( שרצה בעת טעינת DllMainמשלה )קוראים לה לרוב  mainלא כ"כ גדול. גם לספריה יש פונקציית 

חדש או הסרה של הספריה מהזיכרון. מעניין לציין שבאופן  threadהספריה לזיכרון של תהליך, יצירת 

 . דינמית ( בתור ספריה.exeאפשר להשתמש גם בקובץ הרצה )שקול, עם לא הרבה שינויים 

 בקוד שנמצא בספריות נצטרך קודם לטעון אותן לזיכרון התהליך שלנו.כדי להשתמש 

 

 

 

https://www.zdnet.com/article/windows-xp-leak-confirmed-after-user-compiles-the-leaked-code-into-a-working-os/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/dlls/dllmain
http://sandsprite.com/CodeStuff/Using_an_exe_as_a_dll.html
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 טעינת ספריות

  טעינה באמצעותIAT 

 שמערכת מכיווןההרצה לזיכרון ע"י מערכת ההפעלה.  קובץהטעינה של  לאחר מידשמתבצעת  טעינה

 במבנה הדרושות הספריות על הצהרה להיות חייבת, לטעון ספריות אילו לדעת צריכה ההפעלה

 השאר בין מופיעה ובוTable Address Import (IAT ) םבמבנה נתונים בש שמור הזה המידע) הקובץ

וטוענת  IAT-ה על עוברת( Image Loader-ה דיוק ליתרההפעלה )או  מערכת(. imports-ה רשימתגם 

טעינה כזו היא הנפוצה ביותר  שיטתלמרחב הזיכרון את הספריות שהקובץ מבקש לייבא. 

שקובץ ההרצה נמצא בו  מהנתיבהדיסק נעשה  עלהספריות  חיפוש. Windowsבאפליקציות בסביבת 

 בנתיבים או( C:\Windows\System32 למשללא נמצאות שם אז בנתיבי ברירת מחדל ) הןואם 

 וכך) ברשתמכיל נתיב  שמןיטען גם ספריות ש Loader-שה מסתבר, מטריד. באופן PATH-ב שנמצאים

 (. המשתמש וכוונת ידיעתהורדת קובץ ללא  לבצע עלול בעצם

 טעינה בזמן ריצה 

של ספריה  ריצה בזמןוטעון לזיכרון. ניתן לבצע טעינה  רץ כבר שהקובץ בזמןשמתבצעת  טעינה

 הספריה( וציון שם kernel32.dll-)שהיא חלק מ LoadLibrayהמוכרת  API-ה בפונקצית שימושבעזרת 

, בשימוש שלא הזיכרון במרחב מספיק גדול מקטעכזה מערכת ההפעלה תחפש  במצבהמבוקשת. 

 נטענה הספריה. שאליה בזיכרוןהכתובת  אתותחזיר למשתמש  הספריה את אליו תטען

 שימוש בפונקציות מתוך ספריות

 ניתן לקרוא לפונקציה רק מרגע שהיא טעונה לזיכרון והקוד שלנו מכיר את הכתובת שלה.

כאשר הטעינה היא בזמן ריצה אז אפשר לקבל את כתובת הפונקציה באמצעות הפונקציה 

GetProcAddress שמקבלת את הכתובת של ה(-DLL  .)פונקציות בזיכרון ואת שם הפונקציה המבוקשת

. לכאורה היה אפשר לסיים את המאמר כאן? לא imports-שיתקבלו בצורה כזו לא יופיעו בטבלת ה

. GetProcAddress-ו LoadLibraryבדיוק, כי בכל זאת נצטרך לקבל איכשהו את הכתובת של הפונקציות 

לא תהיה ריקה. מצד שני,  imports-לא רוצים לטעון את הפונקציות האלה סטטית כי אז טבלת האנחנו 

 ברור שלא ניתן לטעון אותן בזמן ריצה בעזרת עצמן לפני שאנחנו יודעים את הכתובות שלהן מראש.

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/pe-format?redirectedfrom=MSDN#import-address-table
https://archive.is/w01DO#selection-1353.0-1353.56
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 תהליך כתיבת הפוגען

ן. נשאב השראה למימוש )כמו עכשיו יש לנו מספיק ידע תיאורטי כדי להתחיל לכתוב את הקוד של הפוגע

 ואת הרקע התיאורטי משילוב של מקורות רשמיים ולא רשמיים. Overflow Stack-מתשובה בתמיד( 

 תהליך מציאת הספריות

כלשהן. אבל אין לנו דרך  APIנהיה חייבים להמציא איכשהו את הגלגל מחדש כדי לקבל גישה לפונקציות 

. נשאלת השאלה APIאו שימוש בפונקציית  imports-לטעון אף ספריה לזיכרון בלי הצהרה עליה בטבלת ה

 האם מישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילנו?

עושה את זה כשהיא מתחילה להריץ כל קובץ וכמו  תמיד Windowsהתשובה היא כן, ומערכת ההפעלה 

. ntdll.dll( והוא רץ כחלק מהספריה Ldr)או  Image Loaderשכבר הזכרנו המודול שאחראי על זה נקרא 

 :Windows Internals, Sixth Edition, Part 1המובאה הבאה מתוך הספר 

 

 -שלנו לדיבאגר שמתאים בדיוק למשימות האלה  imports-כדי לבדוק נטען את הקוד המנוון ונטול ה

WinDbg: 

 

https://stackoverflow.com/questions/3898716/how-to-build-an-executable-without-import-table-in-c-c
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, ntdll.dllמודולים לפי הסדר הזה: קובץ ההרצה עצמו,  0עוד לפני שהקוד התחיל לרוץ נטענו 

kernel32.dll ,kernelbase.dll נשאלת השאלה למה נטענו גם .kernel32 ו-kernelbase עד כה לא מצאתי ?

 kernel32-( ש8)בעמ'  הזהם התיעוד הלא רשמי בנושא דל: כתוב במאמר תיעוד רשמי לעובדה הזאת, וג

)אם אחד מקוראינו יודע את  kernelbase-תמיד יטען שני למרחב הזיכרון של כל תהליך, ואין אזכור ל

התשובה הוא מוזמן להאיר את עינינו בתגובות לגיליון(. בכל מקרה אנחנו לא נתלונן לאף אחד שעכשיו 

שטעונות לזיכרון "במתנה". איך ניגש אליהן ואיך נחלץ מהן  APIספריות  2בזכות מערכת ההפעלה יש לנו 

 פונקציות?

יות עם הקוד שנטענו לזיכרון( ואיך להגיע אליהם נצטרך לצלול )הספר מודוליםכדי להבין איפה שמורים ה

 מתחילים. -. קחו נשימה ארוכה PEקצת לתוך מבני הנתונים של תהליך ושל פורמט 

 Thread Information Block (TIB)-אחד המבנים הבסיסיים )והפחות מתועדים( בזיכרון של תהליך הוא ה

 -והוא מבנה נתונים שמכיל מצביעים למידע על ה Thread Environment Block (TEB)או בשמו השני 

thread  שרץ כרגע במעבד. ניתן לגשת אליו באמצעות שימוש ברגיסטר בשםFS שמאחסן את הכתובת ל-

TEB כדי לעשות את זה נשתמש בפונקציה .readfsdword__  שמחזירה את המידע בזיכרון בהיסט שניתן

מובילה לתובנה שהיא לא מאוד  MSDN-ב readfsdword__. קריאה על הפונקציה TEB-לה מכתובת ה

 מחמירה בדרישות שלה:

 

. כעת נסתכל על x86היא כ"כ בסיסית שהדרישה היחידה כדי להשתמש בה היא מעבד בארכיטקטורה 

 כדי להבין מה נוכל לקבל ממנו: TEB-של ה תיעוד לא רשמי

 

http://www.hick.org/code/skape/papers/win32-shellcode.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/intrinsics/readfsbyte-readfsdword-readfsqword-readfsword?view=msvc-160
https://www.geoffchappell.com/studies/windows/win32/ntdll/structs/teb/index.htm
https://www.geoffchappell.com/studies/windows/win32/ntdll/structs/teb/index.htm
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 Process Environment Block (PEB)הוא מכיל בין השאר מצביע למבנה נתונים קצת יותר מוכר בשם 

. בגדול, זה מבנה נתונים שמשמש בעיקר את מערכת ההפעלה ומכיל מידע על קובץ 0x30בהיסט 

ימי , דגלים, פרמטרים ומצביעים למבני נתונים נוספים. תיאור חלקי של המבנה הפנentry pointההרצה: 

 שלו מאותו אתר:

 

?( Ldr)זוכרים מה זה  PEB_LDR_DATAלמבנה בשם  0x0Cמה שמעניין אותנו מפה הוא המצביע בהיסט 

 הוא נשמע מבטיח: MSDN-שלפחות ע"פ התיאור שלו ב

 

 יאללה, ניגש שוב לתיעוד הלא רשמי כדי לקחת מהמבנה הזה את המודולים שלנו:
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שרת של המודולים הטעונים לפי הסדר שבו הם נטענו לזיכרון. אם יש מצביע לרשימה מקו 0x14בהיסט 

 שנראה ככה: LDR_DATA_TABLE_ENTRY בתוך מבנה בשם 0x08נעקוב אחרי המצביע הזה נגיע להיסט 

 

יש את  0x18יש מצביע לאיבר ברשימה מקושרת )של כל המודולים בזיכרון( ובהיסט  0x08-כאשר ב

שלו כעת. לכן נצטרך LDR_DATA_TABLE_ENTRY -הכתובת בזיכרון של אותו מודול שאנחנו מצביעים אל ה

 לאיפה שאנחנו מצביעים כרגע כדי לקבל את המודול. 0x10להוסיף 

לפני גישה לכל  Cחפרנו מספיק, בואו נבדוק איך זה נראה בקוד ואם זה בכלל עובד. חשוב לזכור שבשפת 

(. dereferencingמצביע נצטרך לבצע המרה לטיפוס המצביע ולאחר מכן שימוש באופרטור הגישה " * " )

 נקבל את כתובת המודול הראשון )קובץ ההרצה( באמצעות שורת הקוד הבאה:

 

מרים לאחר מכן, כדי לקבל את המודולים הבאים אחריו פשוט נוסיף עוד המרות ואופרטורים )כי הם נש

 בצורת רשימה מקושרת(.
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 ונראה מה מתקבל: Debugהמודולים הראשונים למשתנים מקומיים, נעבור למצב  0נכניס את 

 

-אפשר לראות שהצלחנו לקבל את הכתובת של שלושת הספריות שהיו אמורות להטען כמו שראינו ב

WinDbg. 

 שיטת מציאת הפונקציות

 PE-מתבצע פרסור של מבנה ה kernel32נראה שלאחר השגת  Stack Overflow-אם נחזור לתשובה ב

header  כדי להגיע לשמות הפונקציות והמספר הסידורי שלהן. נשנה מעט את הקוד כדי לנפות שגיאות

קומפילציה וכדי לקבל שיטה יותר רובסטית ופחות רועשת סטטית על מנת להשיג את הכתובת של כל 

 פונקציה שנרצה מכל ספריה:

 

של שם הפונקציה ומחזירה את כתובת הפונקציה  hash-( וdllו פונקציה שמקבלת כתובת של מודול )לפנינ

, מציאת המספר הסידורי ובעזרתו dll-של ה exports-בזיכרון. היא עושה את זה ע"י מעבר על רשימת ה

 המבוקש. hash-את הכתובת היחסית בתוך המודול של הפונקציה עם ה

-hardים ולא בין מחרוזות כי אם נשווה באמצעות מחרוזת -hashבהשוואה בין בכוונה אנחנו משתמשים 

coded אז היא תופיע ב-strings  של הקובץ ותסגיר את הפונקציונליות שאנחנו מנסים לממש. אבל באיזה

 לא. -כל אלגוריתם אמור לעבוד. בקטן  -נשתמש? בגדול  hashאלגוריתם 
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 :Experiments Teaming Redבאתר  hashing APIבמדריך על ניקח לדוגמה את האלגוריתם שמופיע 

 

ורה לגבב את שמות הפונקציה נראית מסובכת ומבלבלת )בדיוק כמו שהיינו מצפים מפונקציה שאמ

המתקבל מהאלגוריתם הזה עבור  hash-הפונקציות שאנחנו משתמשים בהן( אבל אם ננסה לבדוק את ה

 מספר גדול של שמות פונקציות נגלה שישנה בעיה:

 

 

וזה הדבר הכי גרוע  hash collisionזהה לגמרי! קוראים לזה  hash-פונקציות עם שם שונה ו 3יש לפחות 

של האתר, שבעקבותיו מאז נוספה במאמר  github-ב issue)הוגש  hashingשיכול לקרות באלגוריתם 

הסתייגות לגבי הפונקציה(. נצטרך למצוא אלגוריתם אמין יותר שנבדק מראש על מספר גדול של שמות 

)שעוסק בין  3443משנת  The Last Stage of Delerium2פונקציות. במאמר המפורט של קבוצת המחקר 

קשור מאוד למה שאנחנו מנסים לעשות( נמצאו דרכים להקטין את גודל  - shellcodeהשאר באיך לבנות 

 במקום: hash values-ושימוש ב hard codedהקוד ע"י המנעות מכתיבת מחרוזות 

 

                                                           
 

2
 The Last Stage of Delerium. Win32 Assembly Components. 

https://www.ired.team/offensive-security/defense-evasion/windows-api-hashing-in-malware
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 שרירותי כלשהו. נבדוק שהבעיה נפתרה: seedנממש את הפונקציה שהוצעה עם 

 

 

ורק נשאר  ntdll.dll, kernel32.dll, kernelbase.dll-כעת יש לנו מנגנון אמין לקבלת כל אחת מהפונקציות ב

דומה  hashלבחור באיזה פונקציות נרצה להשתמש. מעניין לציין שבמקרה )או שלא במקרה( פונקצית 

 . 131-שנידון בהרחבה בגיליון ה V BlackEnergy.2שימשה את הפוגען 

 

 דוגמאות לשימוש בפונקציות

 Sleep -קריאה לפונקציה הראשונה 

"לישון" למשך זמן מוגדר מראש  -בתור התחלה נרצה לגרום לפוגען שלנו לבצע פעולה פאסיבית למדי 

 . נבחר בפונקציה הזאת כי:Sleepבאמצעות הפונקציה המוכרת 

 הקריאה אליה פשוטה ולא דורשת שימוש במבני נתונים או פרמטרים מיוחדים. .א

 -פוגענים אוהבים לבצע את הפעולה הזאת בתחילת הריצה כדי להקטין את הפרופיל הדינמי שלהם  .ב

 AV-תבצע אף פעולה מחשידה מיד לאחר הרצת הקובץ וכלפי תוכנות הכלפי המשתמש/החוקר לא ת

 .sandbox-זה יעכב/ימנע את הזיהוי ע"י הארכת זמן הריצה של הפוגען ב

בשביל להגדיר מצביע  נצטרך קודם להגדיר מצביע אליה. Sleepלפני שנאחסן את הכתובת לפונקציה 

 (:MSDNצריך לדעת איך נראית החתימה שלה )מתוך  Cלפונקציה בשפת 

 

סטודנטים שלמדו קורס במערכות תוכנה יודעים שעל מנת להגדיר מצביע לפונקציה כזאת נצטרך לכתוב 

 שורה בסגנון הזה:

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7E/DW126-3-AnalysingBlackEnerguV2.pdf
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ולא  DWORDלפונקציה שמקבלת ארגומנט אחד מטיפוס  sleep_pשמשמעותה "הגדר מצביע בשם 

 להכניס את הכתובת של הפונקציה אל המצביע שהגדרנו ולקרוא לה: ". ננסה(void)מחזירה ערך 

 

שניות ואז יוצא. באופן לא ברור אם נריץ  0ישן  -נגלה שהוא עובד  Releaseאם נריץ את הקוד בגרסת 

 נקבל שגיאה מוזרה: Debugאותו בגרסת 

 

)רגיסטר המצביע לראש המחסנית( לא נשמר כמו שצריך בגלל שקראנו לפונקציה עם  ESP-רשום שה

מצביע שהוגדר באופן שונה מהחתימה האמיתית של הפונקציה. בתוכנית הבסיסית שלנו זה לא באמת 

הפריע לתוכנית לבצע את מה שהיא עושה כי היא סיימה לרוץ מיד אחרי זה, אבל אם נשאיר את זה ככה 

נו לקרוא לפונקציות נוספות אחריה שישתמשו בערכים שנטענו למחסנית. חיפוש קצר בגוגל זה יפריע ל

שבין  קונבנציית קריאה סטנדרטיתמקיימת  Sleepשמסבירה למה זה קרה: הפונקציה  לתשובהמוביל 

לערך המקורי שלו לפני שהתבצעה הקריאה  ESP-השאר "מנקה אחריה את המחסנית" )משנה את ערך ה

ונבנציה הזאת מקיימות כל הפונקציות שהן לפונקציה( מבלי שהשגרה הקוראת תצטרך לדאוג לזה. את הק

זה מצוין במפורש בתיעוד הרשמי. מה שקרה הוא  בחלקן, אבל משום מה רק Windows API-חלק מ

עשתה את זה, כלומר  mainנקציה בסוף הריצה שלה, וגם הפו ESP-שינתה את ערך ה Sleepשהפונקציה 

 הוא שונה פעמיים ולכן אנחנו רואים את החריגה הזאת. התיקון הוא קל אחרי שמבינים מה הבעיה:

 

, אחרי שנריץ שוב את הקוד לא APIאם נגדיר את המצביע לפונקציה כמצביע מסוג מצביע לפונקציית 

נקבל את השגיאה. זהו, מעתה והלאה אנחנו יודעים בדיוק איך להגדיר מצביעים לפונקציות ואיך לבצע 

 אליהם השמה נכונה. 

https://stackoverflow.com/questions/34455786/sleep-inline-assembly-call-works-but-generates-runtime-check-failure
https://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions#stdcall
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/getstdhandle
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 MBR-מחיקת ה

הבתים  013אם נרצה לגרום לנזק קשה מאוד לשיקום למחשב שיריץ את הנוזקה שלנו, נוכל לדרוס את 

( ובכך למנוע ממנו לטעון את מערכת ההפעלה Master Boot Recordשלו ) הראשונים בדיסק הקשיח

נגד  3413-ב oonShamבפעם הבאה שהוא ידלק. הטכניקה נוצלה לראשונה בקנה מידה גדול ע"י הפוגען 

 אלף ממחשביה הפכו לבלתי שמישים. 24ובעקבות כך  SAUDI ARAMCOחברת השמנים 

" וכתיבה אליו באמצעות הפונקציה PhysicalDrive0\.\\עבור הנתיב " handleניצור  MBR-כדי לגשת ל

WriteFile בהרשאות כתיבה כמו קובץ רגיל. את הנתיב לא נכתוב במפורש בקוד )כדי שלא יראו אותו ב-

strings אלא נשמור אותו כמערך )int  עם תוספת של מספר קבוע לכל ערךascii  במחרוזת ונקבל את

 המחרוזת המקורית באופן דינמי ע"י חיסור בלולאה פשוטה.

 

ונה וירטואלית בהרשאות גבוהות וננטר את הפעולות שלו כאשר נריץ את הפוגען המתקבל בתוך מכ

 נראה שהפעולה הצליחה: ProcMonבאמצעות הכלי 

 

 לאחר הדלקה מחדש של המכונה נקבל את המראה הלא נעים הבא:

בשלב זה, ההתאוששות מהנזק שנגרם ממש לא טריויאלית ותדרוש לכל הפחות שימוש במדיית התקנה 

 למיניהן. recoveryחיצונית ובתוכנות 

https://www.zdnet.com/article/shamoons-data-wiping-malware-believed-to-be-the-work-of-iranian-hackers/
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 אופן השימוש בפונקציות מספריות אחרות

ספריות ברירת המחדל ע"י שימוש בפונקציות  2-נוכל להשתמש בפונקציות שאינן חלק מ

LoadLibrary ו-GetProcAddress מ-kernel32. 

 (Persistencyשרידות )

 Startupאם נרצה לשמר שרידות של הפוגען שלנו נוכל לבצע הורדת קובץ מהאינטרנט לנתיב 

. את השימוש urlmon.dllששייכת לספריה  URLDownloadToFileע"י שימוש בפונקציה יחידה: 

 במחרוזות הדרושות כארגומנטים לפונקציה נעשה באופן דינמי בדומה למה שעשינו קודם:

 

 בצורה דומה ונראה שהוא עובד:נריץ את הפוגען 

 

 

-ו RegOpenKeyבאופן דומה נוכל לשמר שרידות באמצעות ערכי רגיסטרי ע"י שימוש בפונקציות 

RegSetValueEx  מהספריהAdvapi32.dll. 
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 הפרופיל הסטטי המתקבל

)מקבץ הגדרות  Manifestוגם לא  Debug infoכך שלא יוצג  Linker-לאחר שינוי כמה הגדרות ב

שעוזרות למערכת ההפעלה להריץ/להציג את הקובץ באופן מסוים( נראה שמתקבל קובץ קטן 

 :stringsבמיוחד עם מעט מאוד 

 

 

אם נריץ את הפוגען בצורתו הנוכחית הוא לא יצליח לעשות את מה שהוא אמור כי כדי לדרוס את סקטור 

 manifest. אם מצרפים administratorיש צורך בהרשאות  Startup-או לכתוב קובץ לתיקיית ה MBR-ה

של הקובץ  strings-אבל זה יופיע גם ב requireAdministratorישנה אפשרות להוסיף לו את האופציה 

שגורם  Windowsשל מערכת ההפעלה  במנגנון לא מאוד מוכרועלול להוסיף חשד. במקום זאת נשתמש 

לדרוש הרשאות גבוהות באופן  patchאו  updateששמו מכיל הטיות של המילה  manifestלכל קובץ ללא 

 את השם של הקובץ:אוטומטי. לכן נצטרך רק לשנות 

 

ולאייקון של הפוגען נוסף "מגן" קטן שמציין שיש צורך בהרשאות גבוהות על מנת להריץ אותו ואכן 

 .UAC promptכשננסה להריץ אותו הוא ידרוש הרשאות גבוהות באמצעות 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-vista/cc709628(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN#installer-detection-technology
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 זיהוי והגנה

לכל הפחות  importsבשלב הזה מובן שמי שקרא את המאמר וייתקל בעתיד בקובץ הרצה ללא 

ובצדק. אין באמת סיבה לא להשתמש במנגנון הטעינה הדינמית של פונקציות פרט  -יחשוד בו 

 לתהליך.  shellcodeלהתחמקות מחקירה סטטית או הזרקת 

. במקרה של IAT-ב Imports-הדרך הבסיסית לזיהוי טכניקה כזאת היא פשוט בדיקת כמות ה

שנותנים לנו בדיוק את המידע הזה.  yara-מודולים בם הפוגען שכתבנו זה יעבוד מצוין, וקיימי

הבעיה היא שיהיה קל מאוד להתחמק מהזיהוי הזה, פשוט ע"י הוספת קוד לגיטימי )שכן 

רה כזו נקבל פוגען "מוסווה" בתוך תוכנית סטנדרטית ( לאחר הקוד שלנו. בצוimports-משתמש ב

בעלת פרופיל סטטי לגיטימי לגמרי. למעשה, ככה נוכל להעתיק פרופיל סטטי של כל תוכנית 

 ולהטמיע אותו בקובץ שלנו. בתרחיש כזה הדרך הבסיסית לזיהוי תיכשל.

חרוזות כי אין בה מצד שני, אין לנו באמת דרך לזהות את הטכניקה הזאת ע"פ פונקציות או מ

שימוש בפונקציות או מחרוזות. אפשר לנסות לחתום את מבנה הלולאה שבה מפוענחות 

המחרוזות אבל שינוי הלולאה או שימוש בפונקצית הצפנה אחרת תסכל את הזיהוי. בנוסף, מכיוון 

אז שמות הפונקציות האמיתיות בכלל לא ישמרו  exportsלזיהוי  hashשהשתמשנו בפונקצית 

וך זיכרון התוכנית במהלך הריצה. נצטרך למקד את הזיהוי לפעולה הבסיסית ביותר בטכניקה בת

והקבועים  FSבעזרת השימוש ברגיסטר  LDR Data Entry-והיא קבלת ה -שלא ניתן להמנע ממנה 

0x30 ,0x0c 0-וx14  כפי שמתואר בפרק "תהליך כתיבת הפוגען". חוק יארה מתקדם שמזהה

 ווריאנטים של הטכניקה הזאת מובא כאן באדיבות החוקרת שלי רבן:

 

 ]גרסת טקסט של החוק זמינה כאן[

https://yara.readthedocs.io/en/stable/modules/pe.html#c.number_of_imports
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x80/importless.yar
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הפקודות והקבועים הקריטיים בשפת מכונה ומתעלם משונויות שיכולות החוק חותם את הבתים של 

 false positives-. בנוסף, על מנת להמנע מwildcards-להיווצר כתלות בתוכנית הספציפית ע"י שימוש ב

 כלומר רק קבצי הרצה. -MZ (0x5a4d )החוק חל רק על קבצים בעלי תחילית 

. מצד Assembly Obfuscation-חוק הזה למשל ע"י שימוש בלמען ההגינות נציין שניתן להתחמק גם מה

ולממש  Assembly-שני, זה כבר יהיה הרבה יותר קשה כי זה יאלץ את התוקפים להבין את הקוד ברמת ה

. נדגיש שהחוק הנ"ל רק מקנה לנו זיהוי של הטכניקה, ולא זיהוי של מה התוכנית Cיותר מרק קוד בשפת 

 ניתן להשתמש בחוק כדי להחשיד קבצים אבל לא בהכרח להפליל אותם. באמת מבצעת. במילים אחרות

 

 סיכום

מבלי לייבא אותן. הניסיונות  APIכתיבת פוגען ע"י שימוש בפונקציות  -התחלנו את המאמר עם אתגר 

הראשונים הכריחו אותנו להעמיק את הידע שלנו בנוגע לשימוש בספריות ובאופן הפעולה של קומפיילרים. 

ושימוש בכמה מקורות מידע בלתי רשמיים הצלחנו להבין כיצד בנויים  Stack Overflow-בעזרת קצה חוט מ

יות הדרושות לו. הבסיס לפוגען שכתבנו הוא המשמשים לטעינת הקוד והספר PE header-החלקים ב

ספריות בסיסיות וחזקות שבעזרתן ניתן לממש בעצם כל פונקציונליות שנרצה.  2הכתובות בזיכרון של 

. הקטנו את הפרופיל הסטטי עוד יותר ע"י Cלמדנו על חתימות של פונקציות וכיצד להצהיר עליהן בשפת 

למדנו גם על הבעיות שעלולות לצוץ בעקבות השימוש בשיטה במקום מחרוזות ו hashשימוש בפונקציות 

שנרצה, מכל ספריה דינמית שנרצה. לאחר מכן כתבנו  APIהזו. סיפקנו שגרה נוחה לשימוש בכל פונקצית 

, גורם נזק מאוד קשה Startupפוגען לדוגמה שמתחמק מזיהוי דינמי ע"י שינה, משמר שרידות בנתיב 

 , וכל זאת מבלי לחשוף מראש אף חלק מהפונקציונליות שלו.MBR-חיקת הלשחזור במחשב הקורבן ע"י מ

 שמזהה את כל הווריאנטים שנקמפל בשיטה זו. yaraלאחר מכן הצגנו כלי לא טריוויאלי בצורת חוק 

)קוד  shellcodeמלבד ההתחמקות מחקירה סטטית, אחד השימושים שיכולים להיות לקוד כזה הוא יצירת 

ירצה להשתמש בטכניקות האלה היא שהוא אינו נטען  shellcode-הסיבה ש(. שמוזרק לתהליך אחר

שלו( אלא מתחיל לרוץ באופן ספונטני  imports-לזיכרון ע"י מערכת ההפעלה כמו כל קובץ רגיל )עם ה

ולכן הוא חייב להשיג את הכתובות של כל הפונקציות הדרושות לו  -מתוך מרחב זיכרון של תהליך אחר 

 )שטעונות במרחב הזיכרון של תהליך הקורבן( באופן עצמאי. 

ות הגנה וסינון, מהצד הכחול, בגלל שהפוגען אינו סטנדרטי הוא יכול לשמש גם לבדיקת יעילותן של מערכ

 שונים. AVאו לבדיקת האיכות של מנועי 

 קוד המקור המלא

https://github.com/YoavLevi/importless_malware 

https://github.com/YoavLevi/importless_malware

