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 مقدمه -1 فصل

  



 

 پيشگفتار -1-1
ها ابتدا داین تهدی .ها نیز گسترش یافتهای کامپیوتری تهدیدات متناسب با آنز گسترش سیستماز آغا

های کامپیوتری این تهدیدات نیز تنوع بسیاری قرار داشتند ولی با پیشرفت سیستمدر محدوده خاصی 

ا دسترسی به شود. در این پروژه سعی شده است بگفته می 3یافتند. به این تهدیدات در اصطالح بدافزار

ورت آورده و به صدستلكرد این بدافزارها در سیستم بهتوابع ابتدایی سیستم عامل ویندوز گزارشی از عم

 آنها بپردازیم. به بررسی ردپایهوشمند 

 پروژههدف از اين  -1-2
 دادن سیستم عامل ویندوز قصد تهدیدبدافزارهایی است که با هدف قرار هدف از این پروژه مقابله با انواع

ست نرم افزاری ارائه شود که هر وقت تابع ااین پروژه سعی شدهیا تخریب محیط آن را دارند. در 

CreatProccess شود، به کمک روش قالب بندی فزارهای در حال اجرا فراخوانی میاتوسط هر یک از نرم

های در حال اجرا در افزارهای نرمهای مربوطه برای نظارت بر فعالیتکد CreatProccessدر ابتدای تابع 

شود. اطالعات سازی شده نمایش دادهافزار پیادهقرارداده و خروجی در نرم CreateProccessهنگام فراخوانی 

 .است CreateProccessو نام پردازه فراخوانی کننده تابع  2نمایش داده شده در خروجی شامل شماره پردازه

 ساختار پروژه -1-3
را معرفی کرده و تاریخچه ای کوتاه از بدافزارها را بیان کنیم. سپس با در فصل دوم قصد داریم بدافزار 

 بررسی انواع بدافزار کارکردهای هرکدام را عنوان کنیم.

 هایی از هرکدام خواهیم پرداخت.های تحلیل بدافزار و نمونهدر فصل سوم به بررسی روش

 ی را معرفی خواهیم نمود.ابندی و روش انجام آن بر روی توابع پایهدر فصل چهارم قالب

 پردازیم.نیز به بررسی بخشی از کد پروژه میفصل پنجم در 

                                                 
3 Malware 

2 Proccess ID 



 

 بدافزار معرفي و انواع -2 فصل

  



 

 مقدمه -2-1

بخش ها و روش های تحلیل بدافزار ارائه شده است. ها، انواع آنین فصل اطالعاتی در مورد بدافزاردر ا

 ارائه شده است. [4]اطالعات این فصل از منبع  از مهمی

 في بدافزارمعر -2-2

افزار است و همانطور که از ظاهر آن ی بدخواهانه و نرمترکیب دو کلمه یبدافزار در لغت خالصه شده

های ن سیستمدادشده و با هدف قراری است که با هدف بدخواهانه ساختهپیداست به معنی نرم افزارهای

ها انواع گوناگون با کاربردهای ند. بدافزاردار را هاهایی در عملیات آنی دیگر قصد ایجاد خرابكاریکامپیوتر

 له کاربردهای آن استفاده ازشوند. از جمهای مختلفی شناخته میشان با ناممختلف دارند که بنا به کاربرد

مچنین ممكن های طعمه است. هراری در سیستمها جهت انجام عملیاتی خاص و یا انجام عملی تكطعمه

 های کامپیوتری نیز استفاده شود.جاسوسی از اطالعات سیستمها برای است از این نرم افزار

رسانی به تخریب و یا آسیب میالدی با هدف 81ها بودند که در اوایل دهه اولین بدافزارها ویروس

های ارتباطی مختلف پخش گردیدند. درواقع میتوان عمر کامپیوتری ایجاد شدند و در شبكه هایسیستم

های کامپیوتری دانست زیرا همیشه افرادی و ارتباط سیستمدن ابر با عمر فراگیرشا را تقریبا بربدافزاره

ای هری را دارند و در این میان سیستمکه با اهداف مختلف قصد تخریب سایر افراد در اجتماعات بش هستند

وبت ا نکردند.  پس از اولین ویروس هقش مهمی در این اجتماعات ایفا میکامپیوتری رفته رفته داشتند ن

ای معروف که در شبكه اینترنت ها هستند رسید. اولین کرم شبكهها که نوع دیگری از بدافزارکرم اولین

 SunOSهای  برای آلوده کردن سیستم 3388سال  بود که در Internet Wormگسترش یافت و مشهور شد 

عامل  ایهی در  این سیستماسواستفاده از یک آسیب پذیری شبكهبه وجود آمد. این کرم با  VAN BSDو 

 آورد.میهای هدف به اجرا درروی سیستمهای مخربی را بر کرد و برنامهبه آنها حمله می

های کامپیوتری بدون کردن سیستمدهای جدیدی از جمله متحمیالدی تكنیک 2111در اوایل سال 

همه  2111سپس در سال اطالع صاحبان آنها برای حمله به هدفی مشخص در زمانی خاص ابداع شدند. 

 و اهداف سیاسی و اقتصادی و جاسوسی نیز به آنها اضافه شد. گیر شده

 انواع بدافزارها -2-3

 ويروس -2-3-1

ستم سایر سی کنند. بدین صورت که خود را بهشود که خود را تکثیر میهایی گفته میبه برنامه 1ویروس

 ذارند.گرخی اعمال خرابکارانه به اجرا مییز بدهند و البته عموما در کنار تکثیر خود نهای اجرایی سرایت می

                                                 
3 Virus 



 

 هاكرم -2-3-2

نند که های کامپیوتری به آنها نفوذ میشبک پذیریآسیب هایایی هستند که از طریق نکتههبرنامه 1هاکرم

ی را به دنبال دارند. الگوریتم نفوذ و عملیات امخرب و گاه سودجویانهو غالبا پس از نفوذ به شبکه اعمال 

 های کامپیوتری بدین صورت است:ر سیستمها دکرم

 کنند.پذیر را مشخص میهای آسیبسیستم ابتدا به شبکه نفوذ کرده و در آن -1

-ای با هدفی خاص را بر روی آن به اجرا درمیپذیر حمله و نفوذ کرده و برنامهبه کامپیوتر آسیب -1

 آورند.

 کنند.ها استفاده میمله به سایر سیستماز کامپیوتر جدید برای ح -1

 اسب تروا -2-3-3

که ابتدا خود  شودهایی گفته میبه بدافزار 2همانطور که از اسم این نوع بدافزار مشخص است، اسب تروا

کنند و سپس درحالیكه یک عملیات نظر کابر رسانده و وی را جذب می هایی مفید بهرا به صورت برنامه

 های کابران نیز هستند.مبكارانه در سیستدهند در حال اعمال دیگری با اهداف خراظاهری را انجام می

 درپشتي -2-3-4

ممكن است شخص تولید کننده بدافزار در نظر داشته باشد تا بارها و بارها سیستمی را مورد حمله قرار 

های نفوذ را ببندد و در این حالت کند تا راهاربر سعی میشود کحمله واقع می هربار که سیستم مورددهد. 

های بعدی با استفاده از آنها به کند تا در نفوذوارد سیستم کاربر می 1با نام درپشتینفوذگر بدافزارهایی 

 ای را به اجرا گذارد.هدف حمله کند و اعمال خرابكارانهسیستم 

 بدافزارهای جاسوسي -2-3-5

نند تواکنند و میهای کامپیوتری میاز دیگر سیستم این دسته از بدافزارها اقدام به دزدیدن اطالعات

کند. دسته ای از این ها فرد سودجویی اقدام به نصب آن های تروا نصب شوند و یاها یا اسبکرمتوسط 

ند. یابی در شبكه های اجتماعی انتشار میهایهای قالبی از طریق ایمیل یا پیامها توسط فراخوانبدافزار

ن اقدام به دزدی رد تایپ کاربرامشهوراند که با ردیابی  4ردیاب کلیدها نیز به دسته ی دیگری از این بدافزار

 کنند.اطالعات آنان می

                                                 
3 Worms 
2 Trojan 
1 Backdoor 
4 Keylogger 



 

 هاكنردگم -2-3-6

نابراین بدهند و های ذکر شده را به نفوذگر میسازیكاری سیستم عامل امكان مخفیاین بدافزارها با دست

 مخفی کردن سایر بدافزارها مانند بدافزارهای جاسوسی است. 3هاکنهدف از به کارگیری ردگم

 گيرهاشماره -2-3-7

به سرورهایی در دیگر کشورها برای  خط تلفن شان ارتباط دادن کاربر از طریقها وظیفهینگونه برنامها

های غیراخالقی بوده و سایتباشد. این سرورها معموالً مربوط به دسترسی مستقیم به اطالعات آنها می

 .گردداز طریق خط تلفن باعث هزینه بسیار زیاد مالی می 2گیرهاتوسط شماره هابرقراری ارتباط با آن

                                                 
3 Rootkits 
2 Dialers 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86


 

 های تحليل بدافزارروش -3 فصل

  



 

 مقدمه -3-1

های ایستا و پویا موجود است که تحلیل ایستا به تحلیل ها با نامویروسدو نوع تحلیل اساسی برای آنتی

در ادامه با  شود.افزار در هنگام اجرا مربوط میبدو تحلیل پویا به تحلیل رفتار ار قبل از اجرا فایل بدافز

 هایی از آنها نیز اشاره خواهیم نمود.ها به نمونهبررسی هر یک از روش

 های ايستاروش -3-2
تحلیل کد یا ساختار کنیم. تحلیل ایستا دانش تحلیل ایستای بدافزارها آغاز می تحلیل بدافزارها را ابتدا با

مورد توابع آن است. البته در این مورد برنامه اجرا نخواهد شد و تحلیل  برنامه آن برای کسب اطالعاتی در

 در موقع اجرای برنامه برای تحلیل پویا است.

 هاويروستحليل توسط آنتي -3-2-1

صورت متوجه خواهیم را در ایناست زی 3هاویروسها با آنتیها تحلیل آنی بدافزاربررسدر ها از اولین قدم

ای هشده یا نه و در صورت شناسایی راهها شناسایی ویروسافزار مورد بررسی قبال توسط آنتیشد که بد

امل نیستند. ها کویروسمورد را نیز در نظر گرفت که آنتیمقابله با آن نیز قابل شناسایی هستند. اما باید این 

های مقابله با آن شناسایی شده ء مخرب و راهها جزاند که توسط آنشده ابن هاییی پایگاه دادهآنها بر پایه

ار گیرد تا رفته و تحلیل رفتاری روی آن صورت میشود. همچنین تجزیبه برنامه جهت مقابله واگذار می و

ده نای برای آینده مشخص شود. البته در این میان مشكلی نیز وجود دارد که نویسها به عنوان تجربهآن

و ها تعریف کند که از این رویروسنامه خود برنامه جدیدی برای آنتیتواند با تغییر امضای بربدافزار می

قابل شناسایی خواهد شد. عالوه بر آن به دلیل عدم وجود  ها غیرویروسبدافزار با نام جدید برای آنتی

توانند شناسایی کنند. از بدافزارها را نمی ها برخیویروسرد بدافزارهای شهرت نیافته، آنتیاطالعاتی در مو

توانند برخی از بدافزارها را ها نیز گرچه میویروسهای هوشمند موجود در آنتیفناوریدر عین حال 

 شناسایی کنند از شناسایی برخی دیگر نیز عاجزند.

دافزارها اسایی بهای مختلف برای شنها و فناوریهای مختلف از دیتابیسویروسباتوجه به اینكه آنتی

از  تلفی استفاده کنیم. یكیها مخویروسکنند بهتر است برای بررسی بدافزار خاصی از آنتیاستفاده می

است که به ما این امكان را  VirusTotal.comکند وبسایت ه این امكان را برای ما فراهم میهایی کسیستم

لف بررسی کنیم و درنهایت به گزارشی جامع در مورد های مختویروسنواع بدافزارها را با آنتیدهد تا امی

 .برسیموجود یا عدم وجود و اطالعاتی در مورد بدافزار در صورت وجود 

 كد درهم -3-2-2

سازی بر روی های درهمکدهایی هستند که توسط یک سری محاسبات برپایه الگوریتم 2کدهای درهم

از این کدها مخصوص فایل موردنظر بوده و  هریک شوند.ده میسازی کد آنها استفاها جهت درهمفایل

                                                 
3 Antiviruses 
2 Hash Codes 



 

ز سازی شده نیشدن حتی یک بیت از این کد، کد درهمای که در صورت عوضمنحصر به فرد است به گونه

شد، ساز آنها یكسان باکند و چون هیچ دوفایلی از لحاظ محتوایی یكسان نیستند مگر کد درهمتغییر می

ود. برای شفردی برای بدافزار شناخته مینماد شناسایی منحصربه یانسان انند اثرانگشت در دنیایاین کد هم

 ایم.ی زیر را گرفتهامتحان کرده و نتیجه WinMD5Freeرا در برنامه  saber.txtمثال کددرهم ساز فایل 

 

ها آن زهای مختلف به طور همزمان امتحان کرده و نتایج مختلفی اتوان برای فایلبرنامه شكل باال را می

حتی در صورت تغییر نام آن نیز در  saber.txtیل اگرفت. برای مثال در شكل باال کد تولید شده برای ف

 SHA2سازی دیگری مانند های درهمالگوریتم MD5فرد خواهد بود. عالوه بر الگوریتم تمام جهان منحصربه

 اند.ارائه داده همنیز وجود دارند که هرکدام روش خاصی برای تولید کدهای در SHA3و 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ساز میاز جمله فواید تولید کدهای درهم

 ساز به عنوان کد شناسایی بدافزاراستفاده از کد درهم -

 بدافزارها برای کمک به سایرین در تحلیل بدافزار گذاری کدهای درهمبه اشتراک -

که آیا بدافزار قبال توسط شخص دیگری شناسایی نکردن ایبرای مشخص جستجوی آنالین کد درهم -

 شده است یا خیر.

 شدهشده در داخل فايل مبهمبندیبدافزار بسته -3-2-3

تر کردن برای سخت 2سازیو مبهم 3بندیکنند از تكنولوژی بستهها را تولید میاشخاصی که بدافزار

لی بدافزار در درون یلی است که فایل اصکنند. فایل مبهم شده فایا شناسایی فایل خود استفاده می وتحلیل 

شده قراردارد مبهم فایل صلی بدافزار است که در داخلشده همان فایل ابندیشده و فایل بستهبندیآن بسته

                                                 
3 Packed 

2 Obfuscate 

 MD5با الگوریتم  saber.txtساز فایل تولید کد درهم 1-3شکل 



 

ل بدافزار یا فایل مبهم تحلیبندی شدن فایل مخرب در داخل شده و بستهبودن فایل مبهمو به دلیل مبهم

 شود.مشكل می همکردن فایل توسط کد درپیدا

 شود یکشده اجرا میبندیی که فایل بستهکه در شكل زیر نیز نشان داده شده است، زمان همانطور

شده و اجرای آن در داخل برنامه مبهم بندی جهت بازسازی فایل فشردهبرنامه کوچک به عنوان لفاف بسته

 شود.اجرا می

 
های مخرب استفاده شده بندی فایلیلری که برای بستهبندی و کامپاوع بستههای تشخیص نیكی از راه

شده دیبنی بستهشدن روند تحلیل برنامهتربدین ترتیب این برنامه باعث آساناست.  PEIDاست، برنامه 

 شود.می

ی اه خارج نمود. اینكار روند پیچیدهها را از حالت فشردباید آن شدهبندیبرای تحلیل بدافزارهای بسته

توانند به می http://upx.sourceforge.netشده در وبسایت ارائه افزارنرمهایی مانند افزارارد که البته نرمد

 کار را به انجام رسانند. آسانی این

 ، ابزار اسمبلي معكوسIDA PROابزار  -3-2-4

های سطح باالیی که در نها را از زباکه کد برنامهشود هایی گفته میاسمبلر معكوس در واقع به برنامه

های اسمبلر معكوس کند. البته برخی از این برنامهزبان سطح پایین اسمبلی تبدیل می اند بهشده آن نوشته

 دارای امكانات دیگری نیز هستند: WinDasmو  IDAPROمانند 

 ه مانند توابع، متغیرها و...مختلف برنام ءتحلیل کد و ایجاد ارتباطات تصویری بین اجزا -

 ها.شده در کامپایلرع داخلی استفادهها و تشخیص توابتحلیل کد باینری برنامه -

 زدایی در کنار اهداف اصلی برنامه.ارائه امكانات اشكال -

 ها.ات مربوط به کدهای اسمبلی برنامهو چندی از سایر امكان

اسمبلر معكوسی قدرتمند است که توسط  oIDAPrیا  3ای اسمبلر معكوس تعاملیحرفه ینسخه

ها به شمار تریناین ابزار در میان ابزارهای تحلیل کد ایستا یكی از پیشرفته توسعه یافته است. 2هگزرایس
                                                 
3 Interactive Disassembler Proffesional 

2 HexRays 

 شده )سمت راست( استر داخل فایل مبهمشده دبندیفایل سمت چپ فایل بسته 1-3شکل 

http://upx.sourceforge.net/


 

آید و البته هرچند تنها یكی از ابزارهای تحلیل کد و اسمبلی معكوس است اما مورد تایید و انتخاب می

ی فباشد. دو نوع از این نرم افزار وجود دارد که نوع پیشرفته آن انواع مختلنه میز فعاالن در این زمیبسیاری ا

دهد در اسمبلی معكوس انجام می IDA PROکند. از مهم ترین کارهایی که از پردازشگرها را پشتیبانی می

عات طالدادن اکردن متغیرهای محلی و نشانها، مشخصافتن توابع مختلف آن، تحلیل پشتهتوان به یمی

 بسیاری از برنامه اشاره نمود.

 های پوياروش -3-3
دوم در  متحلیل کد پویا امتحان کردن کد است بعد از اجرای آن و این تكنولوژی بعد از تحلیل ایستا قد

سازی و یا به دلیل سازی یا فشرده. وقتی تحلیل ایستا به دلیل مبهمشودتحلیل بدافزار محسوب می

رای جد تحلیل پویا با تحلیل کد در هنگام اجرا و یا تحلیل سیستم پس از اپیچیدگی اسمبلی متوقف شو

شود تحلیل کدپویا به ما اجازه د ایستا که قبل از اجرا انجام میپردازد. برخالف کبرنامه به تحلیل بدافزار می

به معنای  های برنامه حتماهد چرا که وجود یک کد در میان کدداجرای برنامه را نیز می یرسی نحوهبر

ر باشد تحلیل کد ایستا عالوه ب ردیاب کلیداجرای آن در برنامه نیست. برای مثال اگر بدافزار موردنظر یک 

ها را نیز م، توانایی بررسی محل ارسال دادهدهد کد برنامه را در حین اجرا درآوریاینكه به ما اجازه می

 پردازد، اجرای آن برای سیستمها در زمان اجرا میزارررسی بدافدهد. باتوجه به اینكه تحلیل کد پویا به بمی

تواند یک خطر محسوب شود و بهتر است حتما قبل از تحلیل کد ایستا از تحلیل کد پویا نیز استفاده می

که ما  یهای خود را نیز دارد، برای مثال ممكن است در موقعیتپویا محدودیت ود. همچنین تحلیل کدش

ن های آناهایی که کدل در مورد بدافزارکدی از برنامه اجرا نشود. برای مثاکنیم تكهجرا مین برنامه را ادر آ

های آن گر اطالعات کامل در مورد آرگومانپذیرد ابا گرفتن آرگومان خاصی صورت می 3در خط فرمان

 توانیم برنامه را به صورت کامل مورد تحلیل پویا قرار دهیم.نداشته باشیم نمی

 های تحلیل پویا نیز بپردازیم.د تحلیل ایستا به بررسی برخی روشجا قصد داریم همانندر این

 سندباكس، رويكردی سريع و ناپاک -3-3-1

است. سندباکس یک ماشین مجازی  2های تحلیل کدپویا روش سندباکسترین تكنولوژییكی از محبوب

ت که در درون سیستم اصلی سبرای اجرای کدهای مخرب در محیطی امن و واقعی دور از سیستم اصلی ا

ها زارهای بدافکند تا مطمئن شویم تمام قابلیتزی با امكانات واقعی را فراهم میای مجاشود و شبكهاجرا می

 توانیم در آن تست کنیم.را می

توان به که از آن جمله می  اندگان در اختیار کابران قرار گرفتهها به صورت رایبسیاری از سندباکس
ThreatExpert, Joe SandBox, Anubis, GFI SandBox, Norman SandBox, BitBlaze, Comodo 

Instant Malware Analysis های اره نمود که در این میان سندباکساشGFI , Norman ها مشهورترین آن

 هستند.

                                                 
3 Command Line 

2 SandBox 



 

ئله این مسدهند که برای کابران به راحتی قابل فهم است که البته ها اطالعاتی را ارائه میسندباکس

العات مهم خود را در خواهند اطها نمییست زیرا بعضیها نبرای استفاده همگانی از سندباکس تضمینی

ا را زد هیا باید قید استفاده از سندباکس صورتاینها قرار دهند. دردهنده سندباکسهای ارائهاختیار شرکت

 کرد. های خانگی را خریداریقیمت سندباکسو یا باید نسخه گران

3-3-2- ProcMonها، ابزاری برای نظارت بر پردازه 

وز است که امكان یا نمایشگرپردازه ابزاری قدرتمند تحت سیستم عامل ویند 3مانیتورپراسسبرنامه 

ها و های سیستمی، پروسه، فایل2های رجیستریی اجرایی در سیستم اعم از فعالیتهانظارت بر فعالیت

 RegMonو  FileMonپیشرفته دو برنامه و شده رنامه در اصل نسخه ترکیبد. این بکنرا فراهم می 1هانخ

 است.

م نكه در سیستدهد و باتوجه به ایها ارائه میت گسترده و متنوعی درباره پردازهنمایشگرپردازه اطالعا

ری ها کاهای بسیاری در انواع محتلف همزمان در حال اجرا هستند بررسی تک تک آنعامل ویندوز پردازه

افظه ح بس دشوار است. همچنین به دلیل استفاده این برنامه از حافظه اصلی باتوجه به اینكه بخشی از این

یابد این برنامه ممكن است باعث اختالل در کار ماشین مجازی شود که به ماشین مجازی اختصاص می

تدا ین برنامه اب. برای استفاده از ابرای پرهیز از آن بهتر است این برنامه را در برنامه زمانی خاصی اجرا کرد

                                                 
3 ProccessMonitor 

2 Registry 

1 Thread 

 برنامه نمایشگر پردازه 3-3شکل 



 

های اضافی را به اصطالح کشته و کم کنیم، سپس نمایشگرپردازه را اجرا کرده و اطالعات بهتر است پردازه

یم ااطالعاتی که از آن به دست آورده مربوط به پردازه موردنظر را یادداشت کرده و آن را ببندیم و به کمک

 به تحلیل کد بپردازیم.

 ها با جستجوگر پردازهده پردازهمشاه -3-3-3

تواند بینش ارزشمندی برای ویندوز که می 2ابزاری است رایگان از شرکت مایكروسافت 3پردازه جستجوگر

های درحال اجرا در سیستم را به ما ارائه دهد. این ابزار همانند یک مدیریت کننده وظایف قدرتمند از پردازه

ها بارگذاری هایی که توسط پردازهDLLهای درحال اجرا، ردن پردازهکتوان برای لیستاست که از آن می

سخت افزاری سیستم  یهات آوردن اطالعات کلی در مورد بخشها، به دسشوند، خواص مختلف پردازهمی

اده فها استاندازی و تایید اعتبار پردازهسیستم، راه ازها، خروج کاربر دادن برنامهها، خاتمهو نحوه عملكرد آن

 کرد.

 

                                                 
3 Process Explorer 

2 Microsoft 

 برنامه جستجوگر پردازه 4-3شکل 



 

اسناد مخرب استفاده کرد به  توان برای تحلیلعالوه بر کاربردهای ذکر شده برای این برنامه از آن می

ای را ایجاد خواهد کرد که ف مخرب باشد هنگام بازشدن پردازههای مختلای که اگر سندی در فرمتگونه

 ببریم.توانیم به ماهیت آن پیتوسط جستجوگر پردازه می

 ، مقايسه تصاوير لحظه ای رجيستریشاترج -3-3-4

متن افزاری آید نرمز همانطور که از نام آن نیز برمیگیری از رجیستری ویندویا نرم افزار تصویر 3شاترج

دهد تا دو حالت مختلف رجیستری را که در دو زمان مختلف تصویرگیری است که به ما این امكان را می 2باز

که در  های مخربی راا به ما اجازه خواهد داد تا فایلها طبیعتمقایسه ت با هم مقایسه کنیم. اینشده اس

های مختلف رند مشخص نموده و بتوانیم با روشحالت اول وجود نداشته و در حالت دوم وجود داتصویر 

 ترمیم کنیم.

 3شناسايي بسته های شبكه با نرم افزار وايرشارک -3-3-5

ر تلف دهای مخهایی که در پورتر برای تحلیل بستهوایرشارک بیشت در بین متخصصان شبكه برنامه

های شبكه جزئیاتی در مورد کند تا با ضبط بستهشود. این برنامه سعی میهای کامپیوتری استفاده میشبكه

 ها به دست آورد.آن

قیمت بودند یا به صورت اختصاصی رهای تحلیلگر شبكه یا بسیار گرانافزادور نرم چنداندر زمانی نه

ر کرد که افزار وایرشارک ظهوباز نرممتن هایافزارشدند اما با گسترش دنیای نرمها طراحی میرای شرکتب

 افزارها را به هم زد.باز و این معادالت این گونه نرمهم رایگان بود و هم متن

واند برای تشده در این گزارش وایرشارک در کنار فوایدی که مید بسیاری از ابزارهای دیگر معرفیمانن

کرد شبكه، رکننده دارد. در کنار تحلیل داخلی شبكه، محاسبه کاداشته باشد فوایدی نیز برای حملهتحلیلگر 

عبور، مهندسی معكوس توان از آن برای شناسایی رمزها میزداها و مطالعه پروتكلمسائل مربوط به اشكال

وبدل شده در شبكه محلی نیز العات رداطالعات حساس و تشخیص اطهای شبكه، به دست آوردن پروتكل

 استفاده کرد.
                                                 
3 RegShot 

2 Open Source 

1 WireShark 

 ارش مقایسه دو تصویر از رجیستریشات و گزرج  1-3شکل 



 

برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر است به اینترنت وصل شده و یا یک اتصال شبیه به اینترنت را شبیه 

ها بدافزار موردنظر را اجرا کنیم ا کرده و سپس در حین دریافت بستهسازی کنیم و سپس وایرشارک را اجر

 های آن را شناسایی کنیم.بسته سالتا مسیر دریافت و ار
 

 

 زداهااشكال -3-3-6

افزار یا وانند قسمتی از سختتآیند میهای تحلیل کد پیشرفته به حساب میکه از ابزار 3زداهااشكال

زداها زمانی شوند. اشكالهای دیگر استفاده میرایی برنامهافزار باشند که برای امتحان و بررسی حالت اجنرم

کنند. نویسی کمک میوند کار برای رفع اشكاالت برنامهوز در حال ساخت یا توسعه است به رافزار هنکه نرم

هیم و طبیعتا دآن می به ای را توسعه دهیم ابتدا مقداری ورودی برای تستخواهیم برنامهزمانی که می

زداها به ما قدرت تولید خروجی نخواهیم بود. اشكال کنیم اما قادر به مشاهده روندخروجی را دریافت می

 دهند.کند را میند آنچه یک فایل اجرایی تولید میدیدن رو

تواند برای اسمبلر کنند که یافتن آن اطالعات میآوری میافزار جمعرا درباره نرمزداها اطالعاتی اشكال

اجرا  زمعكوس سخت یا حتی غیرممكن باشد. برخالف اسمبلر معكوس که تصویری ایستا از کد برنامه قبل ا

آورد. برای مثال یک درحال اجرا را برای ما فراهم می زدا یک دید پویا از برنامهدارد، اشكالرا برای ما دربر

 ای آدرس حافظه در زمان اجرای برنامه به ما گزارش دهد.تواند تغییر لحظهزدا میاشكال

                                                 
3 Debugger 

 های شبکهرشارک در حال نمایش اطالعات بستهافزار وایمحیط نرم 1-3شکل 



 

من ضه و مهمی درباره برنامه را گیری جزئیات و کنترل برنامه اجرایی دید بسیار گستردتوانایی اندازه

های ها و آرگوماندهند تا مقادیر حافظه، ثباتکند. اشكال زداها به ما اجازه میتحلیل برنامه به ما ارائه می

توانیم آورد. برای نمونه میرا نیز فراهم میتوابع را مشاهده کنیم. همچنین به ما اجازه تغییر مقادیر مذکور 

 زداهایاجرای برنامه تغییر دهیم. اشكال تی مكان آن در برنامه را در هر زمان در حینمقدار یک متغیر یا ح

اره گران کد اشدر میان تحلیل شانترینتوان به دو نمونه از محبوبها میموجود کم نیستند ولی از میان آن

 نمود.

و به همین دلیل عالوه توسعه یافته است. این برنامه رایگان است  2که توسط اولییوسچوک 3اولیدیباگ

های آن توسعه داده شده مختلفی برای توسعه قابلیت 1هایبر اینكه در دسترس عموم قرار دارد پالگین

 تر ساخته است.گران کد مناسببرای انتخاب تحلیلاست. عالوه بر آن سادگی این برنامه نیز آن را 

ست افته اند به اندازه اولیدیباگ شهرت نیزدایی رایگان از مایكروسافت است که هرچاشكال 4ویندیباگ

 .را داراست هاکنگمدر تحلیل بدافزارها به خصوص رد 5تهزدایی هسای نظیر اشكالهای پیشرفتهولی قابلیت

                                                 
3 OllyDbg 

2 Oleh Yuschuk 

1 Plug-ins 

4 WinDbg 

5 Kernel debugging 



 

 روش هوكينگ برای تشخيص بدافزار -4 فصل

  



 

 مقدمه -4-1
. بخش ردازیمپای ویندوز میگرفتن اطالعات اجرای توابع پایه بندی ودر این فصل به توضیح روش قالب

 است. [2]اعظمی از اطالعات این فصل خالصه ای از 

 بندیقالب -4-2

ر آن هایی که دوتری است که مكانیزم مدیریت پیامهای کامپیبندی یک روش ممیزی در سیستمقالب

ها و پردازش نوع معینی از یک ارسالی در انواع سیستمتواند یک زیرروال را برای نظارت ترافنرم افزار می

یعی بندی شامل طیف وسنویسی قالبدر اصطالح برنامهها قبل از به مقصد رسیدن برنامه نصب کند. مپیا

زارها یا افها یا دیگر نرمبهبود عملكرد سیستم عامل، ابزار هایی است که جهت تغییر رفتار یااز تكنولوژی

کدی که کار ردیابی توابع،  .شودیشود استفاده مافزارها رد و بدل میی مختلف نرمرویدادهایی که بین اجزا

 شود.دهد قالب نامیده میپیام ها یا رویدادها را انجام می

توسعه  زدایی وتوان به اشكالبندی داشته باشیم میتوانیم از فرآیند قالبز جمله اهداف مختلفی که میا

 می قبل از اینكه بههای توابع اشاره نمود. برای مثال جهت متوقف کردن فراخوانی توابع سیستقابلیت

یكی  بندی استفاده کرد.توان از روش قالبها، میتغییر آن یا گرفتن گزارشی از عملكرد و یا افزار برسندنرم

ی و بعدی است که در آن ورودهای سهدر بازی 3گیری نرخ فریمدر اندازه بندیهای مهم از قالباز استفاده

 گردد.خروجی از طریق قالب کنترل می

ود خود را با جعل وجها، که کنتوسط کدهای مخرب، برای مثال ردگمتواند بندی همچنین میقالب

های ی دیگری از استفادهگیرد. نمونهدارند، مورد استفاده قرار مینگه مخفی  APIهای خروجی فراخوانی

انی توابع و تغییر توابع اخواست. این بدافزار ضمن توقف فر Wallhackبندی بدافزاری به نام مخرب از قالب

 دهد.های تقلب را به کاربران ارائه میهای کامپیوتری، کددر بازی

 هوکكتابخانه ايزی -4-3
این پروژه ما از بندی موجود است در ای متعدد و بعضا تجاری برای قالبهدر عین حالی که روش

توسعه  Lesser GPLاین روش توسط  ایم.بندی استفاده کردهجهت قالب 2هوکنویسی ایزیکتابخانه برنامه

رده باز با امكانات گستهای متنه است. این کتابخانه از کتابخانهانتشار یافت MITداده شده و توسط دانشگاه 

 و کاربردی ساده است.

فروش  شیافزا یخود برا غاتیدر تبل یبنددر مورد قالب یتجار یهاکتابخانه یبرخالف آنچه بعض

 یامن وهیدر هر ش یاضاف یتیامن ماتیاعمال تنظ یبرا یانهیگز تواندیهرگز نمالب ق ،کنندیاستفاده م

                                                 
3 Framerate 

2 EasyHook 



 

و  به  دیهپردازه را به سندباکس اختصاص د حالت کاربری، یبندقالب دیشما فقط بخواه نكهیباشد. مگر ا

شد، داشته بان یشما اطالعات یبندو پردازه در مورد روش قالب دیدرباره آن پردازه اطالعات داشته باش یخوب

 یتیمنافزار ا نوشتن نرم یاما هرچقدر برا .جوابگو باشد تواندیشما م یبندصورت است که قالب نیتنها در ا

به همین دلیل است که  .افتیدست نخواهد  یاجهیحالت تالش شود به نت-کاربر یبندکه براساس قالب

ارائه کند. در ادامه با شود، قبول نمیده مینامی 3«گستردهسیستم»بلیتی که در اصطالح تزریق هوک قاایزی

پردازیم. هوک است میپروژه که مربوط به کتابخانه ایزیهای مختلف کد پروژه به توضیح کار بخش

 دهیم.های بعدی ارائه میرا نیز در بخشتوضیحات برنامه و بخش های دیگر آن 

                                                 
3 System Wide 



 

 كد پروژه -5 فصل

  



 

است.  CreateProccessجرا در سیستم عامل به تابع های در حال اار این کد بررسی دسترسی برنامهک

توانیم ها را انجام دهد. البته میر تزریق کتابخانه و نمایش دسترسیما نیازمند یک فایل میزبان هستیم که کا

ته باشیم ری داشتزریق کتابخانه و فایل میزبان را با هم ترکیب کنیم اما از آن رو که رویكرد شمولی بیشت

 ایم.کردهآنها را جدا 
 

namespace Filemon 
{ 
    public class FileMonInterface : MarshalByRefObject 
    { 
        public void IsInstalled(Int32 InClientPID) 
        { 
            Console.WriteLine("FileMon has been installed in target {0}.\r\n", 
InClientPID); 
        } 
        public void OnCreateFile(Int32 InClientPID, String[] InFileNames) 
        { 
            string Names = ""; 
            for (int i = 0; i < InFileNames.Length; i++) 
            { 
                Console.WriteLine(InFileNames[i] + "\n"); 
                Names += InFileNames[i] + "\n"; 
            } 
            System.IO.File.AppendAllText("D:\\MyLog.txt", "\n" + Names); 
        } 
        public void ReportException(Exception InInfo) 
        { 
            Console.WriteLine("The target process has reported" + " an error:\r\n" + 
InInfo.ToString()); 
        } 
        public void Ping() 
        { 
 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static String ChannelName = null; 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.Title = "hook"; 
            var p = System.Diagnostics.Process.GetProcesses(); 
            Config.Register("Saber", "FileMonInject.exe","FileMonInject.dll"); 
            RemoteHooking.IpcCreateServer<FileMonInterface>(ref ChannelName, 
WellKnownObjectMode.SingleCall); 
            for (int i = 0; i < p.Length; i++) 
            { 
                try 
                { 
                    RemoteHooking.Inject(p[i].Id, "FileMonInject.dll", 
"FileMonInject.dll", ChannelName); 
                } 
                catch (Exception r) 
                { 
                    Console.WriteLine("There was an error while connecting " + 
p[i].Id); 
                } 
            } 
            Console.ReadLine(); 
 
        } 



 

    } 
} 

 

دهد. ما در اینجا نجام میپیجیده ترین قسمت کتابخانه تزریق است که در عمل کار تزریق را ا

CreatePRoccess  را درAPI کنیم. را به سوی فایل میزبان هدایت می های آنبندی کرده و فراخوانیقالب

 شود.خاتمه یابد از حالت اجرا خارج میاین کتابخانه در صورتی که پردازه 
namespace FileMonInject 
{ 
     public class Main : EasyHook.IEntryPoint      
     { 
         Filemon.FileMonInterface Interface;          
         LocalHook CreateProcessHook; 
         Stack<String> Queue = new Stack<String>(); 
         public Main(RemoteHooking.IContext InContext,String InChannelName)          
         {// connect to host...   
            Interface 
=RemoteHooking.IpcConnectClient<Filemon.FileMonInterface>(InChannelName);          
         }  
         public void Run(RemoteHooking.IContext InContext,String InChannelName)          
         {// install hook...              
             try 
             { 
                 CreateProcessHook = 
LocalHook.Create(LocalHook.GetProcAddress("kernel32.dll", "CreateProcess"),new 
DCreateProcess(CreateProcess_Hooked),this); 
                 CreateProcessHook.ThreadACL.SetExclusiveACL(new Int32[] { 0 }); 
             } 
             catch (Exception ExtInfo) 
             { 
                 Interface.ReportException(ExtInfo);   
                 return; 
             } 
             Interface.IsInstalled(RemoteHooking.GetCurrentProcessId());   
             // wait for host process Creation... 
             try 
             { 
                 while (true) 
                 { 
                     Thread.Sleep(500);   
                     // transmit newly monitored file accesses... 
                     if (Queue.Count > 0) 
                     { 
                         String[] Package = null;   
                         lock (Queue) 
                         { 
                             Package = Queue.ToArray();   
                             Queue.Clear(); 
                         }   
                         Interface.OnCreateFile(RemoteHooking.GetCurrentProcessId(), 
Package); 
                     } 
                     else 
                         Interface.Ping(); 
                 } 
             } 
             catch 
             { 
                 // NET Remoting will raise an exception if host is unreachable 
             } 
         }   
         [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.StdCall, 



 

         //CharSet = CharSet.Unicode, 
         SetLastError = true)] 
         [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] 
         delegate bool DCreateProcess(IntPtr hProcess, uint uExitCode);   
         // just use a P-Invoke implementation to get native API access 
         // from C# (this step is not necessary for C++.NET) 
         [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] 
         [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] 
         static extern bool CreateProcess(IntPtr hProcess, uint uExitCode);   
         // this is where we are intercepting all file accesses! 
         static bool CreateProcess_Hooked(IntPtr hProcess, uint uExitCode) 
         { 
             try 
             { 
                 Main This = (Main)HookRuntimeInfo.Callback;   
                 lock (This.Queue) 
                 { 
                     DateTime time = DateTime.Now; 
                     
This.Queue.Push(LocalHook.GetProcessIdByHandle(hProcess).ToString() + "   AT-->   " 
+ time.ToString() + " h   " + 
Process.GetProcessById(LocalHook.GetProcessIdByHandle(hProcess)).ToString()); 
                 } 
             } 
             catch 
             {}   
             // call original API...              
             return CreateProcess(hProcess,uExitCode); 
         } 
     } 
} 

5-1- GAC 

دهد. انجام می 3GACهای آن را در حافظه پنهان جهانی یا ستگیهوک کار تزریق اسمبلی و تمام وابایزی

سیستم عامل برای ساخت هر  نویسان وبین برنامه دستی است میانی که محیطی یک )زبان 2CLRچون 

به اسناد کنونی هایی که در اسناد مربوط آورد.( تنها جهت جستجوی اسمبلینت را فراهم میی داتبرنامه

 هوک ازهوک ندارد. ایزیگونه دسترسی به ایزیبنابراین برنامه مورد بررسی هیچ رودمی به کار GACو 

های مختلف افزارد زیادی از یک اسمبلی را روی نرماندازی تعدامرجع برای اطمینان از نصب و راه شمارنده

نیاز است  GACدر  هوک که برای اسمبلیخواهد تمام اجزای ایزیکند. کد زیر میکنترل کند، استفاده می

 را ثبت کند.
 
Config.Register("Saber", "FileMonInject.exe","FileMonInject.dll"); 

 

رود و پارامترهای برنامه به کار می یتوضیحات دربارهنامی دلخواه است که برای  نخستپارامتر ورودی 

م شود. برای پاک ثبت نا GACها باید در اسمبلی آنهایی است که ق فایلبعدی شامل آدرس نسبی یا مطل

استفاده  Visual Studioبرنامه  CMDتوان از دستور زیر در شده توسط دستور باال میبلی نصبکردن اسم

 کرد:
gacutil /uf EasyHook 
                                                 
3 Global Assembly Cache 
2 Commen Language Runtime 



 

 تزريق -5-2
ا ههوک اما فراتر از اینایزی بندی هر کتابخانه است.های قالبترین قسمته یكی از مهمتزریق کتابخان

ود. شکتابخانه الیه چهارم آن محسوب میو سه الیه انتزاعی برای این کار طراحی کرده است که عمل کرده 

های ه ایستگاهها بمیزبان، پشتیبانی تزریق کتابخانههای های پیچیده در تزریق کتابخانهیكی دیگر از بخش

موارد مانند همدیگر این  است. برای ما تمام WOW64و حتی از طریق مرزهای  2، خدمات سیستم3پایانی

 کند.هوک به صورت اتوماتیک راه حل تزریق صحیح را انتخاب میشوند درحالیكه ایزیدیده می
RemoteHooking.Inject(p[i].Id, "FileMonInject.dll","FileMonInject.dll",                        

ChannelName); 

  

توانیم از طریق کد این شماره را می ام است. iپردازه  PIDدر کد باال پارامتر اول 

Proccess.GetProccesses  به دست آورد. پارامتر دوم و سوم مسیر دوDLL 64بیتی و  12بندی قالب 

ایم قرار داده AnyCpuکه تنظیمات پروژه را بر روی نتی باید مشخص شوند. البته با توجه به اینبیتی دات

برای آن کافی است. پارامتر چهارم به بعد اطالعاتی هستند بیتی  64بیتی و  DLL 12استفاده از یک نام 

 شوند.بندی ارسال میکتابخانه قالب هکه به سازند

 بندیه كتابخانه قالبسازند -5-3
راخوانی نه فهوک را در دست گرفت، در کتابخاهوک کنترل پردازه ایزیزنده بعد از اینكه کتابخانه ایزیسا

تواند سازنده می های معتبر را برای آن ارسال کنیم.تباط برقرار کنیم و پارامترما باید با میزبان ار شود.می

 سازی شود.کد زیر پیادهمانند شبه
public class Main : EasyHook.IEntryPoint      
     { 
         Filemon.FileMonInterface Interface;          
         LocalHook CreateProcessHook; 
         Stack<String> Queue = new Stack<String>(); 
         public Main(RemoteHooking.IContext InContext,String InChannelName)          
         {// connect to host...   

Interface=RemoteHooking.IpcConnectClient<Filemon.FileMonInterfa
ce>(InChannelName);          

         Interface.Ping(); 
} 

} 

 كتابخانه runتابع  -5-4
مه از حالت شود زیرا که اگر این تابع خاتمه یابد برنابرنامه محسوب می 1به عنوان دروازه ورود runتابع 

اری کردن آن از حالت بارگذتصمیم به خارج CLRشود. درواقع این تابع تا زمانی که شده خارج میبارگذاری

 ای از این تابع است:شود. کد زیر نمونهاز این حالت خارج نمینگرفته 

                                                 
3 Terminal Sessions 

2 System Services 

1 Entry Point 



 

 
public void Run( 
              RemoteHooking.IContext InContext,String InChannelName){ 
              // install hook... 
              try 
              { 
                  CreateProcessHook = 
LocalHook.Create(LocalHook.GetProcAddress("kernel32.dll", "CreateProccess"),new 
DCreateProcess(CreateProcess_Hooked),this); 
                CreateProcessHook.ThreadACL.SetExclusiveACL(new Int32[] { 0 }); 
              } 
              catch (Exception ExtInfo) 
              { 
                  Interface.ReportException(ExtInfo);   
                  return; 
              }   
              Interface.IsInstalled(RemoteHooking.GetCurrentProcessId());   
            // wait for host process termination... 
              try 
              { 
                  while (true) 
                  { 
                      Thread.Sleep(500);   
                    // transmit newly monitored file accesses... 
                      if (Queue.Count > 0) 
                      { 
                          String[] Package = null;   
                          lock (Queue) 
                          { 
                              Package = Queue.ToArray();   
                              Queue.Clear(); 
                          }   
                          
Interface.OnCreateFile(RemoteHooking.GetCurrentProcessId(), Package); 
                      } 
                      else 
                          Interface.Ping(); 
                  } 
              } 
              catch 
              { 
                  // NET Remoting will raise an exception if host is unreachable 
              } 
          } 
 

خاتمه  CLRشود این تابع همیشه در حال اجرا باشد و بالفاصله با حلقه موجود در کد باال باعث می

 نیابد تا قالب نیز از حافظه خارج نشود.

 بندیبنصب قالب در فرآيند قال -5-5
خواهیم ورودی است که میلی نیاز داریم. پارامتر اول آدرس برای نصب قالب حداقل به دو پارامتر اص

 کنیم.گذاری را برای نصب قالب مشخص میبندی شود. در این پارامتر آدرس مربوط به نشانهقالب

توانند توابع ثبت ده از آن میش) کالسی که اشیا ساخته deletgateپارامتر دوم یک تابع از نوع کالس 

گذاری شده فراخوانی شد، تابع از د.( است که وقتی نقطه تابع نشانهشده در خود را به ترتیب اجرا نماین

 دهد.کد زیر کار نصب قالب را انجام میشود. برای مثال به جای آن فراخوانی می delegate نوع 



 

CreatProccessHook = LocalHook.Create(LocalHook.GetProcAddress("kernel32.dll", 
"CreateProcess"),new DTerminateProcess(CreateProcess_Hooked),this);   
CreateProcessHook.ThreadACL.SetExclusiveACL(new Int32[] { 0 }); 

 
 

بعدا  ند. این پارامترکشی ناخواسته با قالب را فراهم میپارامتر سوم راهی را برای پاسخ به بازگشت یک 

 به عنوان یک شی در دسترس خواهد بود. HookRuntimeInfo.Callbackاز طریق تابع 

 بندیكنترل كننده قالب -5-6
بندی شده بپردازیم. برای قالب APIسازی سادگی به پیادهتوانیم بهبندی میقالب یکنندهبا تابع کنترل

خارجی رفتار درستی از تابع  آن یاد گرفته باشید تا برای کدرا با جزئیات  APIکار باید اسناد مرتبط با این

 دهد.بندی را انجام میبندی شده فراهم کنیم. تایع زیر کار قالبقالب

 
static bool CreateProcess_Hooked(IntPtr hProcess, uint uExitCode) 
        {              
        try 
        { 
            Main This = (Main)HookRuntimeInfo.Callback; 
            lock (This.Queue) 
            { 
                DateTime time = DateTime.Now; 
        This.Queue.Push(LocalHook.GetProcessIdByHandle(hProcess).ToString() + "   
AT-->   " + time.ToString() + " h   " +  
Process.GetProcessById(LocalHook.GetProcessIdByHandle(hProcess)).ToString()); 
        }              
    }              
    catch              
    {}   
            // call original API... 
    return CreateProcess(hProcess,uExitCode);          
    } 

 

 توانیم با خیال راحت محدودیت صف را حذف کنیم.میزبان به حد کافی سریع باشد میدر کد باال اگر 

 ACLمدل نخ  -5-7

یک الیه اختیاری امنیتی است که به عنوان یک دیوار آتش برای کنترل  ACLلیست کنترل دسترسی یا 

ی کردن به ما اجازه اختصاص ACL3کند. مدل نخ یترافیک در داخل یا خارج یک زیرشبكه یا نخ عمل م

رای شروع دارند.( ب هایی که با میزبان ارتباطبندی ) برای نمونه نختابخانه قالبی اختصاصی و کنترل کهانخ

بندی را کنترل برای هر قالب ACLجهانی و همچنین  ThreadACLهوک، دهد. ایزیرهگیری را می

ی سانواع مذاکرات برای دستر یههوک به آسانی به ما اجازه نوشتن تقریبا همکند. این قابلیت ایزیمی

کد زیر برای بررسی این مهم است که آیا یک نخ رهگیری شده دهد. شبهها را میهای نخبراساس شناسه

 است یا نه؟

 
                                                 
3 Access Control List 



 

    if(ACLContains(&Unit.GlobalACL, CheckID)) 
{ 
    if(ACLContains(LocalACL, CheckID)) 
{ 
    if(LocalACL->IsExclusive) 
    return FALSE; 
}          
    else          
{              
    if(!LocalACL->IsExclusive)              
    return FALSE; 
}          
    return !Unit.GlobalACL.IsExclusive; 
} 
    else 
{ 
    if(ACLContains(LocalACL, CheckID)) 
{ 
    if(LocalACL->IsExclusive) 
    return FALSE; 
} 
    else 
{ 
    if(!LocalACL->IsExclusive) 
    return FALSE; 
} 
    return Unit.GlobalACL.IsExclusive; 
} 

 

از مدل  در سطح محلی و جهانی است. ACLشده توسط های ارائهکد باال محاسبه فصل مشترک نخکار شبه

اب هوک به حسهای ایزین ویژگیتریاست، اما چون از مهمنخ کنترل در پروژه به صورت کلی استفاده نشده 

 بندی مورد بحث قرار گیرد.آید، لذا الزم است در قالبمی
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دور شبكه به یک موجود بسیار با کنترل از راه  IPCاست.  IPC 3میزبان-هسته مرکزی هر سناریو هدف

در دو قسمت برای نصب یک کانال  IPCه دیدیم انگیز تبدیل شده است. همانطور که در کد برنامشگفت

ممكن  ه این کار تنها راهالبتمیزبان استفاده شده است.  یپایدار، سریع و امن بین کتابخانه تزریق و برنامه

زیادی طبیعی منجر به نوشتن کدهای  IpcChannelsکمكی است. استفاده از  IPCهوک برای در ایزی

وانیم تپردازد به طوری که حتی مینال دسترسی میااندازی و کترتیب راه شود. روال کمكی به مراقبت ازمی

 اتصال یابیم و ،افزار کاربر معمولی در حال اجرا بدون نیاز به مجوز مدیرویس سیستم با نرمبه یک سر

ا رکند. این سرویس باید همیشه مورد استفاده قرار گیرد زینام پورت تصادفی را نیز ارائه میهمچنین تولید 

این تنها راه برقراری اتصال امن است. اگر بخواهیم نام خود را فراهم کنیم که اجازه دهد به کانال دسترسی 

شده در این مورد را مشخص کنیم. از این رو که استفاده از آن ، باید گروه با کاربر مدیر ساختهپیدا کنیم

د استفاده مور ی. بنابراین نباید دربارهسیستم شوند یتوانند باعث توقف همهیر میکاربران مد یتوسط همه

 قرار گرفتن توسط کاربر مدیر نگران باشیم.

                                                 
3 Target-Host 



 

 کد زیر استفاده کنیم.یک پورت تصادفی کافی است از شبه برای تولید سرور با نام

 
String ChannelName = null; 
    RemoteHooking.IpcCreateServer<FileMonInterface>( ref 

ChannelName,WellKnownObjectMode.SingleCall);  

  

 شود.راخوانی آن توسط کد زیر انجام میپورت تولید شده به کاربر و ف گذارینام

 
FileMon.FileMonInterface Interface = 
RemoteHooking.IpcConnectClient<FileMon.FileMonInterface>(InChannelName); 

 

هایی را که و فراخوانی MarshalByRefObjectای کاربر به با فراخوانی سرور توسط اجزمیتوانیم اکنون 

 شود، برگشت دهیم.به صورت اتوماتیک به طرف سرور هدایت میآن 
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را  FileMonInjectدر پروژه  Debugقبل از اجرای کد پروژه الزم است کتابخانه ساخته شده در مسیر 

م. همچنین باید دقت کنیم که اجرای همزمان این برنامه با کپی کنی FileMonدر پروژه  Debugبه مسیر 

قف برنامه اشاره شد ممكن است مانع از اجرا یا تو 1ابزارهای دیگر تحلیل کد که برخی از آنها در فصل 

ثبت شده از تابع  یهمراه با چند استفاده ،ای از اجرای کد توسط برنامهشود. در شكل زیر نمونه

CreateProccess رد.وجود دا 

 

 

 FileMonخروجی برنامه  1-1شکل 



 

 نتيجه گيری

 ها پرداختیم. سپسها و همچنین انواع آنه بررسی تعریف و تاریخچه بدافزاردر گزارش این پروژه ابتدا ب

 ر مواجههها دتوضیحاتی در مورد روش یها به ارائههایی از آننمونههای مختلف تحلیل کد و با بررسی روش

حال های درپروژه که نظارت بر دسترسی برنامه یعهها پرداختیم. سپس برای توسبا انواع مختلف بدافزار

ی و بندست، ابتدا به معرفی قالببندی ادر سیستم با استفاده از روش قالب CreateProccessاجرا به تابع 

ن پروژه که به آهایی از کد بندی ضمن توضیح قسمتهوک برای قالببعدی برررسی ابزار ایزی یدر مرحله

همانطور که از نتایج پیداست روش کار به خوبی جوابگوی نیازهای ما است و شد پرداختیم. مربوط می

در سیستم  CreateProccessها را به تابع ه سازی شده به سادگی کلیه دسترسیط برنامه پیادستوان تومی

 ثبت کرد.

ها آن یهها کار کرد. از جملتوان در آینده بر روی آنپردازیم که میدر ادامه به بررسی موضوعاتی می

 و... پرداخت. ExitProccess ،OpenProccessتوان به استفاده از همین روش برای توابع دیگری مانند می

وجود دارد را پیدا کرده  غیر از قالب بندی که برای این کارههای مشابه دیگری بتوان روشعالوه بر آن می

ر غیهبندی بروش جدیدی برای قالب وانتمی د. همچنینها انجام داسازی را با استفاده از این روشو پیاده

 .سازی و معرفی کردها به توابع ویندوز را پیادها حتی روش جدیدی برای ثبت دسترسیهوک یاز ابزار ایزی

افزار هوشمند ضد بدافزاری اقدام کرد که به صورت توان به طراحی و ساخت نرمدر کنار این کاربردها می

دافزارهای بها با عملكرد طبیعی آن یای ویندوز پرداخته و با مقایسهررسی فراخوانی توابع پایهند به بهوشم

افزاری آن عملكردها را از خود نشان دهد به عنوان بدافزار برای کاربر مشخص شود دیگر در صورتی که نرم

د آن مورای امنی در بدون آنكه قبال شناسایی شده باشد و با انتشار کد درهم آن در فضای اینترنت فض

  .کردها ایجاد بدافزار برای سایر سیستم
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