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Defeating Code Obfuscation with Angr 

 (NapongiZeroתומר דריקר ) מאת

 

 הקדמה

לבלוג החדש שבוע שעבר אפיק פנה אלי עם הצעה שלא יכולתי לסרב לה. לכן אציג היום מאמר שכתבתי 

 בתרגום לעברית.  שלי

 REה )מידע מעורפל(. ביצוע אובפוסקצילפני מספר שבועות נתקלתי בקובץ בינארי שחלקים בו עברו 

לנסות להבין מה בדיוק קורה באותם חלקים לקובץ היה נראה לי קשה ולא כיף במיוחד. עם זאת, רציתי 

לא ברורים בקוד. במאמר היום ארד לפרטים ואסביר כיצד התמודדתי עם הבעיה בעזרת כלי בשם 

"Angr ולעשות לו הרבה דברים מגניבים  קובץ הרצהאשר מאפשרת לטעון  3", חבילת ספריות בפייטון. 

לטובת הינדוס לאחור של קוד  Angr-ב במאמר היום אדגים )בצורה פרקטית( כיצד ניתן לעשות שימוש

 שעבר אובפוסקציה.

כי אני מאמין שחשוב לדעת כיצד הכלים שאנחנו משתמשים בהם עובדים. אם  Angr-ל אתן הקדמה קצרה

 .RE-ה לחלק של לדלג קדימה(, תרגישו חופשי Angrזה לא מעניין אתכם )או שאתם כבר מכירים את 

 

Angr  קדימון קצר -והרצה סימבולית 

 ואני משתמש בה עבור ניתוח בינארים. 3ה בפייטון היא חבילת ספריות אשר כתוב Angrכפי שציינתי, 

Angr ( "פועל ע"י שילוב של ניתוח סימבולי סטטי ודינמי, המכונה ניתוח "קונקוליConcolic בדרך כלל .)

 אנשים מתייחסים אליו כאל מנוע להרצה סימבולית.

ובשנים האחרונות נהפך  5791הרצה סימבולית הוא נושא מחקרי במדעי המחשב שהתחיל כבר בשנת 

בנושא. הקדימון שאתן לנושא מספיק  Open Sourceבזכות מספר פרויקטי  Mainstreamלהיות יותר 

להבנת הפתרון לבעיה שאציג היום. במידה ותמצאו בזה עניין, אני מזמין אתכם לקרוא את המאמר "ניווט 

 א.שנותן רקע מעמיק לנוש 525בשטח בנוי" של עידו אלדור מגיליון 

 

https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
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על קצה המזלג, הרצה סימבולית היא הרצת )או ביצוע סימולציה של( תוכנית בעזרת משתנים סימבוליים 

במקום משתנים סטנדרטיים. כאשר הסימולציה/ההרצה מתקדמת, מתווספים אילוצים על  )סמליים(

  המשתנים הסימבוליים. את האילוצים ניתן להציג בתור נוסחה אשר אפשר לנסות לפתור אותה.

אני יודע, זה נשמע קצת מורכב. שתי דוגמאות והכל יהיה ברור. נציג את עניין האילוצים עם דוגמה 

 פשוטה:

 

 הביטו על הפסודו קוד הבא ועל ההצגה הגרפית שלו משמאל:

 

 

 ?אילוצים נבנים כיצד

ולכן האילוץ של הנתיב  a>b)נתיב/ענף( השמאלי בגרף, צריך להתקיים התנאי של  Branch-ל כדי להגיע

 .a<=b. על אותו מטבע, האילוץ לנתיב הימני יהיה a>b( הוא a = a - bהשמאלי )השורה בקוד 

כמובן שתוכניות אמיתיות אינן כל כך פשוטות. אילוצים עבור נתיבים בקוד נהיים גדולים יותר ככל 

, כלי Z3-ב משתמש Angrוצים שנכנסים עמוק יותר לקוד. כדי לנסות למצוא פתרון אשר עונה על האיל

 .Microsoftמבית  להוכחת משפט

3Z  בודק האם ניתן למצוא פתרון אשר עונה על האילוצים. בהנחה שלנתיב מסוים בקוד יש אילוצים שניתן

 כעת. Angr-ב לתת דוגמה לקלט העומד באותם אילוצים. נדגים זאת Angr-מ לענות עליהם, נוכל לבקש

 

  

https://iw.wikiqube.net/wiki/Z3_Theorem_Prover
https://iw.wikiqube.net/wiki/Z3_Theorem_Prover
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Angr - שימוש בסיסי 

בדרך כלל אנו ם )לתת לנו פתרון אשר עונה עליה Angr-מ בדוגמה הבאה נוסיף אילוצים בעצמנו ונבקש

להבין את האילוצים בעצמו, אך חשוב לי להציג לכם קצת מהשימוש בו לפני שנמשיך  Angr-ל נותנים

 :C-ב ר קטע הקוד הבא(. עבוהלא

 

 :Angrלספרייה של  Importואעשה  iPythonראשית אפתח את 

 

 :, אשר אחראית על פתירת האילוציםClaripy-ל Importלאחר מכן נעשה 

 

 :שלנו( C-ה טען את הבינארי שלנו )אחרי קימפול קודוזהו מבחינת הספריות שנצטרך. כעת נ

 

 :של הבינארי( Entry Point-ה )משתנה אשר מכיל את Stateוניצור 

 

 :"aסמבולי )וקטור של ביטים( בשם " BitVectorניצור 

 

 ":b"וכנ"ל עבור משתנה 

 

  



 
 

Defeating Code Obfuscation with Angr 
www.DigitalWhisper.co.il 

 4  2021 יולי ,131גליון 
 

 שלנו בקוד: main-ה כעת נסתכל שוב על פונקציית

 

. נוסיף אותם בצורה if-ב מתאימים אשר עונים על האילוצים a & b, עלינו למצוא printf-ל על מנת להגיע

 ידנית:

 

 מתאימים אשר עונים על האילוצים: a & bלחשב לנו  Angr-מ כעת, נבקש

 

 

 .printf-ה ונגיע לשורת if-ה נעבור את b=8-ו a=6כלומר, עבור 

 לאירוע אשר לשמו התכנסנו., נוכל לעבור Angr-ל כעת כשיש לנו הבנה בסיסית
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 לבינארי מעורפל REביצוע 

אתכם להוריד אותו בעצמכם ולנסות . אני מזמין DarkCTF2020" מתוך Jackהבינארי שנעבוד עליו הוא "

שלו מכילה הרבה פעולות אריתמטיות אשר  Main-ה . מהר מאוד תגלו שפונקצייתFlag-ה למצוא את

 מקשות על החוקר להבין מה מתרחש בקוד. 

 , נדלה קצת מידע על הקובץ:Ghidraאו  IDAכמו  disassemblerלפני שנזרוק את הבינארי לאיזשהו 

 

 כדי לזהות באילו פונקציות ספרייה הוא משתמש: ”ltrace“-ב ו הרשאות הרצה ונעזרלאחר מכן ניתן ל

 

עכשיו יש לנו תחושה טובה יותר על מה התוכנית עושה. נדמה שהמטרה שלנו היא למצוא את הקלט 

 הנכון לתוכנית )ייתכן שיש יותר מאחד(.

דיקומפילציה  כדי לקבל תמונה טובה יותר על המתרחש. Ghidra-ל לאחר מכן החלטתי לטעון את הבינארי

 )נתמקד בחלק העיקרי(: Main-ה של פונקציית

 

https://napongizero.github.io/blog/assets/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr/jack
https://ctftime.org/event/1118
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 תווים: 51ניתן לראות שיש בדיקה על אורך הקלט, אשר מוודאת שהקלט באורך 

 

אחרי הבדיקה הזאת ישנם הרבה פעולות אריתמטיות. אחרי כל הפעולות הללו ישנה קריאה לפונקציה 

check_flag . 

 

 

, ”!Good Work“שאומרת  putsבגלל שהמטרה שלנו זה למצוא קלט מתאים לתוכנית ולהגיע לקריאת 

 על מנת למצוא פתרון. Angr-ב נעזר
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 אך רק בשביל הספורט, נבחן את שאר האופציות שיש לנו:

 Bruteforcing -  אך אין לנו מידע נוסף. ייתכן שהקלט מכיל תווים 51אנו יודעים שהקלט שלנו באורך ,

 רגילים, מספרים, תווים מיוחדים וכו'. בקיצור, ייקח לנו יותר מידי זמן. 

 RE -  ביצוע ניתוח סטטי/דינמי לקוד, למרות שזה לא כיף במיוחד לרוורס קוד כזה מגעיל. אם המטרה

, אז היינו יכולים לשנות את if-ה חריא puts(“good work!”)היחידה שלנו הייתה להגיע לקריאת 

 בזמן ריצה. param_1הערך של 

 Patching - ל על אותו מטבע נוכל לפצ'פץ את התוכנית כדי לדאוג לכך שעבור כל קלט שנכניס נגיע-

puts .הרלוונטי. אך כמובן שזה לא יעזור לנו לגלות ערך תקין לתוכנית 

 

 Angrפתרון בעזרת 

 הרלוונטיות:ראשית נטען את הספריות 

 

, ועם הפרמטר Ghidraשל  Base Address-ה עם Angrלאחר מכן נטען את הבינארי בעזרת 

"libs_load_auto" ל-False: 

 

לכל תו בקלט שלנו ואז  BitVectorסימבולי כפי שיצרנו לפני כן. לייתר דיוק, נייצר  BitVectorכעת ניצור 

 נחבר אותם ביחד. נעשה זאת בצורה הזאת כי בהמשך נרצה לשים מגבלות על כל תו בקלט.

 

 :stdinשל התוכנית ונגדיר שהקלט מועבר לתוכנית דרך  Entry state-ה לאחר מכן נשיג את

 

נחה, ייתכן שחלק . )זו אמנם רק הASCII-ה כעת נוסיף אילוץ על כל תו בקלט כך שכל תו יהיה בטווח

 (ascii printable-ה מהקלט הוא לא בטווח

 

https://docs.angr.io/core-concepts/loading
https://flaviocopes.com/printable-ascii-characters/
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אשר מתפקד כמו  Angrשל  SimulationManager-ה סיימנו עם הגדרות הקלט, ועכשיו נרצה להכין את

Debugger ניתן להתקדם בתוכנית ע"י פקודות( .Step()/run()): 

 

לאן אנו רוצים להגיע  Angr-ל כשאנחנו יכולים להריץ את התוכנית בצורה סימבולית, נרצה להגדיר כעת,

 )לאיזה נתיב/ענף(. 

 :puts(“Try Harder”)-ו puts(“good work!”)את הכתובת של הקריאות  Ghidra-מ נוציא

 

 שלנו: SimulationManager-ל ונגדיר אותם

 

 success_addr (puts(“good work!”):)-ל לבדוק האם קיים פתרון לקלט אשר מגיעכעת נוכל 

 

מצליח  Angrובזה סיימנו לכתוב את הסקריפט שלנו. כל מה שנותר לנו זה להריץ אותו ולראות האם 

 . הרצת הסקריפט הביאה לנו קלט מתאים:puts(“good work!”)למצוא קלט אשר מגיע לקריאה 

 

 נבדוק שהקלט אכן מתאים ע"י הכנסתו לבינארי: 
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 סיכום

Angr  יכול להיות יעיל מאוד במקרים מסוימים כפי שהצגנו כעת. זהו כלי דיי נישתי, אבל חשוב להכיר אותו

 IDA-ל Pluginכפי שעשינו כעת, או בתור  Standaloneניתן להשתמש בו בתור כלי  ולהוסיף אותו לארסנל.

Pro ,Ghidra ,Binary Ninja .ועוד 

מתכון אני למאמרים נוספים בעתיד.  לבלוג החדש שלימקווה שנהנתם לקרוא את המאמר. מוזמנים לגשת 

 ים ועוד.-CTF, פתרון Fuzzing-להציג מחקרים בתחום ה

 

 נוספים מקורות

 Angr docs 

 AngryIDA - IDA Pro plugin 

 AngryGhidra - Ghidra plugin 

 SENinja - Binary Ninja plugin (similar, Angr inspired) 

 

 

https://napongizero.github.io/blog/
https://docs.angr.io/core-concepts/loading
https://github.com/Brandon-Everhart/AngryIDA
https://github.com/Nalen98/AngryGhidra
https://github.com/borzacchiello/seninja

