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 מהנדסים צמחים

 מאת תמיר אזוגי

 

 הקדמה

 מחקר הרבה אחרי. בו ולשחק לחזור אהבתי ותמיד Plants vs. Zombies המשחק על גדלתי אישי באופן

 שאני לעצמי חשבתי, הזמן עם שהתפתחה קרימינליות וקצת Reverse Engineering-ו אסמבלי על וקריאה

 .מנוצח בלתי ולהיות המשחק חוקי את לשנות רוצה

 לחקור להתחיל שמעוניין מי לכל. Reverse Engineering-ו באסמבלי בסיסי רקע עם לאנשים מיועד המאמר

 המרכז של הספרו, הרפז אופיר, הישראלית אבטחהה חוקרת של החינמי האתר על ממליץ ממש אני בנושא

 .אסמבלי ושפת המחשב מבנה על סייבר לחינוך

 עם אעבוד IDA Freeware ו-OllyDbg 2.01. 

 כאן לחצו המשחק להורדת. 

 !בלבד למידה לצורכי בקובץ להשתמש נא

 הגיע הוא מאיפה יודעים לא אתם אם שלכם למחשב ישירות הרצה קובץ כל להוריד ממליץ לא שאני כמובן

 .שלכם וירוס האנטי דרך בדיקה הקובץ את להעביר תרגול בתור גם לכם ממליץ אני ולכן

 לנוחיותכם

 :ל לכו OllyDbg-ב הפונט את לשנות כדי

Options -> Options… -> Fonts 

 ,כרצונכם עצבו, Change על לחצו מכן לאחר. Terminal 6-ל OEM Fixed Font-מ הדיפולטי הפונט את תשנו

 .מוכנים ואתם

 ולא חלון במצב המשחק כאשר לעבוד לכם ממליץ אני המשחק את ותורידו איתי יחד תעבדו אם דבר נוסף:

 .המלא המסך של v-ה את להסיר <- Options< - המשחק של הבית במסך פשוט. מלא מסך

 

https://www.begin.re/
https://data.cyber.org.il/assembly/assembly_book.pdf
https://hex-rays.com/ida-free/
https://www.ollydbg.de/
https://drive.google.com/drive/folders/1zyM55P6n50FQaXUHsBK5b8RTCwuRdRU_?usp=sharing
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 אין מספיק שמשות

 מחדשלא סיים לטעון 

 הבנק שלנו

  המשחק על

 .שלכם הצמחים באמצעות היא עליו להגן תוכלו שבא היחידה הדרך !שלכם הבית על זומבים מתקפת ישנה

 מיוחד ומצמח מהשמש טבעי באופן משיגים אתם שאותם", שמשות" לשלם תצטרכו את צמח לשתול כדי

 .את הזומבים או להתגונן מפניהם לתקוףעם שאר הצמחים תוכלו . "חמנית" בשם

 :הראשונים בשלביו המשחק נראה כך

 

 אנחנו .25 ערכה שמש כל - אספנו שמשות כמה סופר שהוא שלנו השמשות בנק לנו מוצג למעלה מימין

 זמן לחכות נצטרך צמח שנשתול ברגע אך(, גרעינים) הקלפים סרגל באמצעות הצמחים את לשתול יכולים

 .עד שנוכל לשתול אותו פעם נוספת מסוים

 :מקרים למספר הדגמה להלן .אותו לשתול נוכל לא מסוים לצמח שמשות מספיק לנו אין אם

 

 

 

 

 מוכן לשתילה
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 עבודה סביבת ארגון

 :הבא המסך את מקבלים אנו ופתיחתו הקובץ של ההורדה לאחר

 

 של והחלון( Task Managerב בדיקה לאחר) רקע תהליך להיות הופך החלון כי לב ונשים Play Trial על נלחץ

 :ב נמצא הוא כי ונראה ,מותקן שנפתח החלון איפה נבדוק. נפתח המשחק

C:\Program Files (x86)\PopCap Games\Plants vs. Zombies 

 :ב עצמו והמשחק

C:\ProgramData\PopCap Games\PlantsVsZombies\popcapgame1.exe 

התהליך  כי להסיק אפשר .נמחק popcapgame1.exe הקובץ, המשחק את סוגרים שאנחנו ברגע כי לב נשים

לקראת הסוף נראה איך נבנה בעצמנו ובהמשך נפריד בין  .הראשון שנפתח בונה את המשחק בזמן ריצה

 התהליך הבונה לבין המשחק עצמו.

 מנהל אל נלך, נוספת פעם המשחק את נפתח, ימחק שהוא לפני עצמו המשחק את לחקור שנספיק כדי

 :Plants vs Zombies הרקע תהליך את ונהרוג, המשימות

 
 [popcapgame1.exe נקרא עצמו המשחק של התהליך]
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 :IDA-ב אותו ונפתח המשחק את נסגור כעת

  

 מנהל הרשאות עם אותו פותחים שאתם וודאו) מסודרים ואנחנו -OllyDbgב המשחק את לפתוח נדאג 

כדי שהעבודה שלנו תהיה יותר נוחה ולא נצטרך לעבור דרך התהליך הבונה כל פעם שנרצה  .(מערכת

שנמצאים  Propertiesלשחק, נזיז את כל הקבצים )חוץ מקובץ ההרצה של התהליך הבונה( והתקייה 

 תחת התקייה:

C:\Program Files (x86)\PopCap Games\Plants vs. Zombies 

 :התיקייה אל

C:\ProgramData\PopCap Games\PlantsVsZombies 

 ישנה הקבצים עם להתעסק רוצים לא אתם אם .בעיה ללא -OllyDbgב עצמו המשחק את לדבג נוכל ועכשיו

 אנחנו משם ורק חלון לנו נפתח מתחיל שהמשחק שלפני ראינו המשחק עם שהתעסקנו רגע לפני .דרך עוד

 ?המשחק את נדבג איך אז. לשחק להתחיל יכולים

 מצביע( עצמו המשחק - הבן) אחר תהליך נפתח( הראשי החלון - האב) אחד שמתהליך הזאת ההתנהגות

  ).createProcess ככל הנראה בעזרת הפונקציה. )המשחק של התהליך את יוצר הראשי שהתהליך זה על

 כמו עובדת תמיד לא זו אפשרות אך, הבן תהליך את גם ולדבג לעקוב שמאפשר OllyDbg-ב ר'פיצ יש אמנם

  .טעןיש לאחר אותו ונדבג המשחק אל" נתחבר" פשוט ולכן שצריך

 :ונבחר הסוף עד נגלול, File->Attach-ל OllyDbg-ב ונלך המשחק את נפתח

 
 !בעבודה ונתחיל:(  לרוורס נעביר ריצה בזמן המשחק את לדבג יכולים כשאנחנו עכשיו

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x76/DW118-3-OS4-ThreadsAndProcs.pdf
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 שמשות אינסוף: #1

 כמות ברשותנו שיהיו נדאג בואו: מטרה לעצמו להציב צריכים אנחנו, בבוץ עמוק להיכנס שמתחילים לפני

 .שמשות של מוגבלת בלתי

המוצר ( debug info) מידע שום שאריי שלא כדי (אחרת תוכנה כל או) משחק כגון מוצר שמשחררים לפני

אפשר להיעזר בפונקציה  Unix. במערכות מבוססות (stripping executable)יעבור תהליך של הפשטה 

strip החקירה ובמהלךתהליך זה  עברה לא המשחק של הספציפית הגרסה .כדי להפשיט קבצי הרצה 

 .בחקירה לנו שיעזרו שונות מידע בפיסות נתקל

 כל של רשימה מולנו נגלה .Shift+F12 נלחץ, IDAעזרת ב בקובץ המחרוזות כל את בלבדוק נתחיל

 ונלחץ "sun" נחפש, Alt+T נלחץ .לשמשות שמתקשר דבר כל נחפש אנחנו. בקובץ גילה IDA-ש המחרוזות

Ctrl+T הבאה לתוצאה נגיע .אותנו שיעניין משהו שנראה עד: 

 

 מספיק לי שכשאין לי מזכיר זה, מקרה בכל .פירש IDA-ש כלשהוא קבוע או enum-ב מדובר הנראה ככל

 :הבאה ההערה את לי יראה המשחק ,צמח לבחור אנסה ואני בבנק שמשות

 
 :הבא למסך ונגיע פעמים נלחץ

 

 :מהאפשרויות תאח כל על נסתכל, בקוד פעמים מופיע זה כי ונראה X נלחץ

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strip_(Unix)
https://en.wikipedia.org/wiki/Strip_(Unix)
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 המעבדאז  מסוים צמח לשים שמשות מספיק לנו אין אם כאילו נראים המקומות שני ,נראה שזה איך לפי

 בכל breakpoint נשים זמן לעצמו ולבזבז הקוד את לנתח להתחיל במקום .יעבור דרך אחד המקומות האלה

 .ונראה איפה נעצור כאשר ננסה לקחת צמח יקר מכמות השמשות הנוכחית שלנו מהנקודות אחת

 ":aNotEnoughSun" שמראה שורה בכל( F2 על לחיצה) breakpoint נשים IDA-ב

  

 .שמשות מספיק לנו אין כאשר צמח לקחת וננסה( F9) משחק נתחיל

 :3 במקרה עצרנו

 

 זום נעשה אם .ההרצה את נפסיק. הזאת ההערה את להציג כדי עובר המשחק איפה יודעים אנחנו כעת

 :IDA-ב הפונקציה מבנה את ונראה לרגע אאוט

 

 :מבצעת שהיא השונות לבדיקות לב ונשים
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 על להציג רוצה שהיא הערות מיני כל ובין זומבים של שונים סוגים בין בוררת גם שהפונקציה לראות אפשר

 .הפונקציה דרך נעבור מסוים לצמח שמשות מספיק לנו ויש בסדר שהכל גם אולי אז. המסך

 ונשים( ללכת כדי G נלחץ, השורש ממנו מסתעף החלק של ההערות בפונקציה) 0x1a4121 הכתובת אל נלך

.breakpoint לעקוב נמשיך. בשבילו שמשות מספיק לנו שאין צמח על נצביע ובשנית, המשחק את נפעיל 

(step over - F8 )שלנו ההערה לפני אחת קפיצה שנגיע עד: 

 

 ,(למטה שמאל) האחרונה ומהבדיקה ,בדיקות הרבה דרך עוברים שאנחנו ובתמונה בדרך רואים אנחנו

 ,הבדיקה הייתה בדיוק איפה מידי יותר להסתבך מבלי (.NOT_ENOUGH_SUN) שלנו להערה מגיעים אנחנו

 שני צומת באיזה נדע וכך יהיו לנו מספיק שמשות שכעתנחזור על אותו התהליך עם אותו הצמח, רק 

 .נפרדים המקרים

  :מוכר למקום ונגיע שמשות מספיק עם התהליך על נחזור

 

 למטה הימנית הקובייה אל נקפוץ ולכן 1-ל שווה EAX כי לב נשים) loc_41229e אל ימינה נמשיך הפעם אך

 דים בה.נפר המקרים ששני הצומת זאת (.שמאלה להמשיך במקום

 ומוחזר שמשות מספיק לנו יש האם הבדיקה מתבצעת( sub_41e880) האחרונה לפונקציה בקריאה כי נסיק

 השמשות מספר את שמחזיק למשתנה הגישה מתבצעת שם הנראה ככל .אחרת אם 0-ו מספיק לנו יש אם 1

 sub_41e880 הפונקציה שם את נשנה .כרצוננו מחדש הערך את ולערוך שלו הכתובת את למצוא נוכל ומשם

 .(N ונלחץ הפונקציה שם על נעמוד. )CheckEnoughSun-ל
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 התהליך את נמשיך אנחנו מכאן אך הפעולה אותה על נחזור CheckEnoughSun את בקלות יותר להבין כדי

 (.להישאר מוזמן IDAב נוח שיותר למי) OllyDbg-ב

 breakpoint נשים .125 רק לנו יש שכרגע בזמן, 150 לנו שיעלה, דובדבן הצמח על נצביע הדוגמה לצורך

(F2 )בכתובת d41225 (לפונקציה קוראים שבה הפסקה תחילת )ונעקוב: 

 

 שעולה המחיר -0x96 (150 ) הוא EAX של ערכו ,לפונקציה קוראים שאנחנו לפני עוד כי לב ישימו העין חדי

 :לפונקציה נכנסים ואנחנו EDX-ל מועתק EBP של הערך, למחסנית נדחף EAX. דובדבן

 

 יוצא עושה שהפונקציה מה .0 הוא EAX-ב המוחזר שהערך לפונקציה קריאה עוד יש לפונקציה בכניסה

 שבכתובת הערך את EAX-ל מעבירים אנחנו .בעצמכם אותה לחקור מוזמנים אתם אבל המאמר מגבולות

EDX+5578 ,0 שהואx7d (125 )- כמות בין השוואה עושים מכן לאחר. כרגע לנו שיש השמשות כמות 

 אם 1 הערך את AL-ב מציבה SETLE הפעולה ,מתחת אחת ושורה ,הדובדבן של למחיר שלנו השמשות

 (האחרונה השוואה לפעולת בהתאמה. )לנו שיש שמשות לכמות שווה או קטן המחיר

 השמשות כמות את נשנה ,שלנו שמשות הכמות את שמחזיקה הכתובת באמת היא שזו לאשש כדי רק

, שנרצה מה לכל הערך את נשנה מכן לאחר .[EDX+5578] הערך את ונכניס view->watches אל נלך. שלנו

 :השתנה האם ונראה המשחק אל נחזור(. F9) התהליך את ונמשיך 8,000-ל נשנה הדוגמה לצורך

 

 !הצלחה

 ?שמשות 8,000 עם נהיה כבר אנחנו משחק שנתחיל פעם שכל נרצה אם מה, ידני באופן עשינו זה את אבל
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 כלומר שמשות בבנק. 50אנחנו יודעים שבכל פעם שאנחנו מתחילים משחק חדש, אנחנו מתחילים עם 

 breakpoint לשים נוכל ולכן, משחק מתחילים שאנחנו פעם כל בזיכרון הזה למקום כתיבה פעולת מתבצעת

 .השמשות כמות מאותחל בו הנכון במקום יעצור, OllyDbg, כתיבה פעולת של ביצוע שבכל ככה בזיכרון

 שמאל) הזיכרון חלון על ימני עכבר נלחץ, שלנו breakpoint-ב וכשנעצור הצמחים אחד על בשנית נלחץ

 ונבחר breakpoint->memory<-הכתובת על ימני עכבר פעם עוד נלחץ, EBP+5578 הכתובת אל נלך( למטה

 .מקום לאותו כשכותבים רק שיעצור

 שזו לכם יתריע הוא במחסנית תנסו אם. )כולו הזיכרון בחלון רק צעדים אותם על חזרו OllyDbg v1-ב למשתמשים

 (.אחר thread של מחסנית של היא אליה לגשת מנסים שאנחנו הכתובת. למחסנית מחוץ כתובת

 שלא עד אבל בקוד שונים במקומות נעצור אנחנו (.restart) השלב אותו את מחדש ונפעיל המשחק אל נחזור

 שמשות מספר לנו שיש נוודא רק. )נמשיך, 50-ל הכתובת אותה של התוכן את מאתחלים שבה שורה נראה

 :(יעצור לא הוא אחרת 50-מ שונה

 

 :ונמשיך0x1F40 (8,000 )-ב 0x32 את נחליף, משכנע מאוד שנראה למקום הגענו

 

 

 !הצלחה: #1
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 אוטומטי שמשות איסוף: #2

 כדי ולשתול צמחים לקנות ניתן שאיתו" כסף"ה את מייצגות שהשמשות יודעים כבר אנו עצמו במשחק

 מחלק שהמשחק או( חמנית) מיוחד צמח של שתילה דרך השמשות את מקבלים אנו. לזומבים להתנגד

 .המשחק במהלך רנדומלי באופן

 :המסך על מופיעות הן כאשר העכבר עם עליהן ללחוץ רק נצטרך, מקבלים שאנחנו השמשות את לאסוף כדי

                     

 [הבנק[             ]שמש[            ]חמנית]      

 

. אותן לאסוף כדי ידני באופן שמש כל על וללחוץ לרדוף כוח ממש לי אין, עצלנים להיות המתכנתים כהרגלנו

 .שלנו הבנק אל מעצמה תיאסף היא, חדשה שמש שנוצרת פעם שבכל חדש האק ניצור לכן

 כלומר - להתחלה מהסוף התהליך את בלחקור נתחיל, בו לחקור להתחיל שנוכל חוט קצה לנו שיהיה כדי

 . התהליך את לבצע כדי נקראות פונקציות איזה נראה ומשם שלנו בבנק השמש מתקבלת שבו במקום נתחיל

 .השמשות את היוצרת לפונקציה להגיע נרצה דבר של בסופו

 לפני ונשביצע למה דומה תהליך נבצע שלנו בבנק השמשות מקבלות שבו למקום שנגיע כדי - הראשון לצעד

 שמש על ונלחץ המשחק אל נחזור, שלנו השמשות מספר שמור בו במקום בזיכרון breakpoint נשים, רגע

 :הבא למקום הגענו. אותה לאסוף כדי
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 :gotSun-ל הפונקציה שם את ונשנה, 41E6E0 הכתובת אל נלך .IDA-ב לחקור להמשיך נתחיל מכאן

 

( EAX+5578) שלנו לבנק מוסיפה היא הראשונה בשורה כבר שכן אותנו מעניינת כך כל לא עצמה הפונקציה

 מספר את לנו יש האם כמו בדיקות מספר דרך עוברים אנחנו מכן לאחר .ECX הרגיסטר דרך שמשות 25 עוד

-מ יותר לנו יש האם בדיקה יש ולבסוף .אליו אותנו ומגבילה יותר או( 2706h = 9,990) מקסימליה השמשות

8,000 (1F40h )הישג עבור בדיקה זאת. שמשות (Achievement )שמשות 8,000 השיג אם לשחקן שניתן 

 להציג מנת על X על ונלחץ הפונקציה שם על נצביע. gotSun-ל קורא מי ונראה לחקור נמשיך .אחד במשחק

 (: הפונקציה לאותה הקריאות כל את להציג) ים-xref-ה כל את

 

 מאיפה לדעת כדי. sub_4336C0 הפונקציה מאותה מתבצעות הארבע מתוך קריאות שלוש כי לב נשים

 בשנית ונלחץ המשחק אל נחזור, מהפונקציות אחת בכל breakpoint נשים, בה מעוניינים שאנחנו הקריאה

 :sub_4336C0 הפונקציה אל נגיע. מסוימת שמש על
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 רק לפונקציה מגיעים אנחנו כי לב נשים. callerToGotSun-ל הפונקציה שם את ונשנה התהליך את נמשיך

לכן הפונקציה שאחראית להביא אותה אל הבנק )מבחינת האנימציה(  .שלנו לבנק מגיעה שהשמש אחרי

 מאחורינו.עוד 

 :callerToGotSun-ל קורא מי ונראה, נמשיך

 

 :שמש על ונלחץ מהפונקציות אחת בכל breakpoint ונשים שלנו הקבוע התהליך לפי נפעל

 

 השם - יודע אני כן callerToCallerGotSun... עצמכם את תכינו... ל השם את נשנה .sub_433BD0-ל הגענו

 .נסתדר לעתה אבל, משהו לא

 בו המקום אל נלך !שלנו לבנק אותה שמביאה האנימציה את הייתה לא השמש על שלחצנו ברגע הפעם

callerToGotSun נשים(, 00434188 כתובת) נקראה breakpoint תצטרכו אתם) התוכנית את ונמשיך 

 ממשיכים וכשאנחנו, נעצר הוא IDA-ל מהמשחק עוברים כשאנחנו כי מההתחלה breakpoint-ה את להוריד

 (:breakpoint-ב פעם עוד ויתקל יחזור הוא לשחק
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 callerToGotSun-ל לקריאה עד וכשהמשכנו, במקום קפאה השמש הפונקציה בתחילת שעצרנו .מעניין

 מסוימת מנקודה השמש הבאת של האנימציה על אחראית שהפונקציה להבין אפשר. התחילה האנימציה

 . המסך בקצה שלנו הבנק אל במסך

 כמו ונורמלי מכובד יותר למשהו השם את לה נשנה עושה הפונקציה מה מבינים שאנחנו, אחרי עכשיו

doSunAnimation. על שאחראית פונקציה באמת וזו טועים לא אנחנו אם - השערות בעוד קצת נמשיך 

לפחות )או שאנחנו  אותנו שמעניינת הפונקציה היא, לה שקראה הפונקציה אז, השמש את להזיז האנימציה

  .קרובים אליה(

 המצב על שאחראיות אלה הן doSunAnimation-ל שקוראות יות/ופונקציה שלנו ההשערות את נאשש אם

-ל שקוראות הפונקציות כל על נסתכל. לטובתנו אותן לשנות נוכל ,עליהן לחץ מישהו אם ולבדיקה השמש של

doSunAnimation: 

 

 :נקראת doSunAnimation איפה ונראה נלחץ. יחידה פונקציה

 

 לב נשים .המשחק אל ונחזור( jnz שמבצעים בשורה) בצומת breakpoint נשים. מעניין קוד קטע נראה זה

 בגלל זה .breakpoint-ה את פעם אחר פעם תופסת IDA לשחק להמשיך רוצים שאנחנו פעם שבכל

 . התהליך את המשכנו אם גם הנקודה אותה אל חוזר הוא אליו חוזרים ואנחנו פוקוס מאבד כשהמשחק

, breakpoint-ה את מחדש נשים, חדש משחק נתחיל, breakpoint-ה את נסיר, הזה מהמצב שנצא כדי

 .הזה במקרה הפונקציה מתנהגת איך ונראה

 ?אומר זה מה .בפונקציה ונעצרנו שמש הופיעה שלפתע עד, כרגיל הלך הכל, חדש משחק התחלנו !הופה

 אנחנו ?טוב הכי והחלק! הזאת בפונקציה נבקר אנחנו, חדשה שמש שנוצרת פעם שבכל יודעים אנחנו

 .שלה באנימציה תמשיך אשמ או" נלחצה" הזאת השמש אם בין בודדת בדיקה של במרחק

 השינוי לכן doSunAnimation, לעבר ימינה הקפיצה את נבצע לא אנחנו ולכן דלוק Zero Flag-שה לב נשים

 . jz-ל jnz הפקודה את להפוך הוא שנעשה הדרוש היחיד
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 את נוריד .הצורך לפי ונשנה, Edit->Patch Program->Assemble-ל נלך, השורה אותה על נעמוד

 מהחמניות שיוצאות השמשות שגם לב נשים !מעצמה נאספה השמש... ו התהליך את נמשיך, breakpointה

  !נאספות הן גם

 !הצלחה: #2

 עצמי תרגיל: 1#

 לעצמכם פיתחתם, והשני הראשון להאק הצעדים אחרי איתי יחד ועקבתם שקראתם לאחר !תורכם -כעת 

 מסוים צמח ושמנו נניח !לבד תעשו אתם והאחרון השלישי ההאק שאת וחשיבה אינטואיציה מספיק

, אחרי מיד פעם עוד הצמח אותו את לשים נרצה אם, בזומבים להילחם כדי הדשא על( חמנית: לדוגמה)

 ?הולך זה לאן מבינים. מחדש שיטען כדי מסוים קצוב זמן לחכות נצטרך

 .שמים שאנחנו הצמחים של מחדש הטעינה את לנטרל :המטרה

 קוראים הצמחים את שמים אנחנו שמהם המסך בראש הנמצאים לקלפים: מתחילים שאתם לפני אחד רמז

“seed” . 

 

 !בהצלחה

 

 

  פתרון

 בעמוד

 ...הבא
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 פתרון

-ו לחיפוש Alt+T) ונחפש Shift+F12 נלחץ .”seed“ המילה את בהם שיש מחרוזות יש אם לבדוק נתחיל

Ctrl+T אנגלית על שלכם שהמקלדת וודאו, חיפוש להמשך:) 

 

הערה שהזרע צריך להטען עוד  גם לנו יש, שמשות מספיק לנו שאין להערה בדומה - מעניין למקום הגענו

 :עד שנוכל להשתמש בו

 

 :הזו בהערה משתמשים איפה ונראה נמשיך

 

 :לשם אותנו מוביל מה על נסתכל ...לנו מוכר שהשכן נראה

 

 מעלה נביט אם, dl מהרגיסטר מושפעת, ההערה הצגת אל אותנו שמובילה היא( למטה מימין) הבדיקה

 בדיוק מבצעים שאנחנו עד ברגיסטר נוגעים לא ואנחנו dl אל - ESI+48שב הערך את העברנו בעצם כי נראה

 . מימין למטה הבדיקה אותה את
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 נשים לכן  ESI+48בכתובת הערך מושפע ממה לדעת נרצה .0 הוא dl אם שלנו ההערה אל נגיע אנחנו

breakpoint ב לעבוד לי נוח יותר אישית .בזיכרון הכתובת על-OllyDbg ב המשחק את נריץ .כאלה במקרים-

OllyDbg ונשים breakpoint  004121בתחילת הקובייה העליונה )בכתובתEF כדי שנגלה מה היא הכתובת ,

ESI+48.)  

 : ESI+48 הביוטי את ונכתוב View-> Watches-ל נלך ESI+48 הכתובת היא מה לראות על מנת

 

 שגילינו הכתובת אל נלך הזיכרון של ובחלון, הראשי לחלון נחזור (.שונה ערך לכם יציג שהוא להיות יכול)

 :הבאה בנקודה ונעצור מסוים צמח לקחת ננסה .בלבד לכתיבה, breakpoint ונשים

 

 ESI+48-ב הערך אם שלנו להערה נגיע אנחנו, קודם שאמרנו וכפי - 0 הערך את EBP+48-ל מעבירים אנחנו

  .0 יהיה dl-ל המועתק

 פעם ובכל  1-ל 0-ה את בלהפוך נסתפק לכן, שלנו הצמח של הסטטוס את משנים בו המקום שזהו נסיק

 . שלקחנו פי על אף - פנוי שהוא יעדכן בעצם המשחק, צמח שניקח

 :נעשה את השינויים, וניקח לצורך הדוגמה דובדבן

 

 :אין טעינה -מיד אחרי זה ו

 

 

 !הצלחה: #3
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 (:'להשוויץ לחברים במשחק המפוצ'פץ רוצים)ש לכת למרחיקי

 של המקום באותו החדש הקובץ את לשמור יש .OllyDbg או IDA, אחד במקום יהיו השינויים שכל תדאגו

 .המקורי הקובץ

 :OllyDbg -ל

 :ומשם ימני עכבר ללחוץ OllyDbg-ב הקוד של המסך על .1

Edit -> Copy all modifications to executable 

 Save File: על וללחוץ נוסף ימני עכבר שנפתח החדש בחלון .2

 :IDA -ל

 :ל כנסו מעלה בתפריט .1

Edit -> Patch program -> Apply patches to input file  

 

 סיכום

 אינטואיציה, חשיבה פיתחנו, עבודה לאיזה נוח יותר ומי, OllyDbg-ו IDA עם לעבוד למדנו ?עשינו מה אז

 .המתכנתים של לראשם ונכנסנו

 חלק מחדש שתכתוב תוכנה ליצור כמו מגניבים יותר לדברים היום שעשינו מה את לקחת אפשר מכאן

 .ידני באופן העבודה את לעשות נצרך שלא ככה האקים לנו ותוסיף המשחק בזמן שנטענים dll -ה מקבצי

 .הבאה לפעם זה אבל

 זה, ועוד עוד לחקור תמשיכו !דימהאז ק, לכם שמחכים האקים המון עוד יש - המרחיקים של ולמרחיקים

 .תשובותל להגיע כדי באינטרנט פינה כל לגרד שצריך ומרתק ענק תחום

 בטחההא חוקרת של החינמי האתר על הפעם עוד ולהמליץ להדגיש רוצה אני המאמר את אהבתם אם

 !בחום מומלץ, הבסיס על יותר מלמד האתר - הרפז אופיר, הישראלית

  !ועקב שעשה למי מיוחדת ותודה לכאן עד שהגיעו הקוראים לכל רבה תודה, זהו

 

 על הכותב

 את מחפש .ומוזיקה אפייה, לסייבר האהבה בין ממקבל. ולנסות לחקור, ללמוד אוהב, ב"מלש, 18 בן

 :ופניות לשאלות זמין .הבא האתגר

azgtamir@gmail.com 
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mailto:azgtamir@gmail.com

