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فصل  -1مقدمه

 -1-1پيشگفتار
از آغاز گسترش سیستمهای کامپیوتری تهدیدات متناسب با آنها نیز گسترش یافت .این تهدیدها ابتدا
در محدوده خاصی قرار داشتند ولی با پیشرفت سیستمهای کامپیوتری این تهدیدات نیز تنوع بسیاری
یافتند .به این تهدیدات در اصطالح بدافزار 3گفته میشود .در این پروژه سعی شده است با دسترسی به
توابع ابتدایی سیستم عامل ویندوز گزارشی از عملكرد این بدافزارها در سیستم بهدستآورده و به صورت
هوشمند به بررسی ردپای آنها بپردازیم.

 -2-1هدف از اين پروژه
هدف از این پروژه مقابله با انواع بدافزارهایی است که با هدف قراردادن سیستم عامل ویندوز قصد تهدید
یا تخریب محیط آن را دارند .در این پروژه سعی شدهاست نرم افزاری ارائه شود که هر وقت تابع
 CreatProccessتوسط هر یک از نرمافزارهای در حال اجرا فراخوانی میشود ،به کمک روش قالب بندی
در ابتدای تابع  CreatProccessکدهای مربوطه برای نظارت بر فعالیتهای نرمافزارهای در حال اجرا در
هنگام فراخوانی  CreateProccessقرارداده و خروجی در نرمافزار پیادهسازی شده نمایش دادهشود .اطالعات
نمایش داده شده در خروجی شامل شماره پردازه 2و نام پردازه فراخوانی کننده تابع  CreateProccessاست.

 -3-1ساختار پروژه
در فصل دوم قصد داریم بدافزار را معرفی کرده و تاریخچه ای کوتاه از بدافزارها را بیان کنیم .سپس با
بررسی انواع بدافزار کارکردهای هرکدام را عنوان کنیم.
در فصل سوم به بررسی روشهای تحلیل بدافزار و نمونههایی از هرکدام خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم قالببندی و روش انجام آن بر روی توابع پایهای را معرفی خواهیم نمود.
در فصل پنجم نیز به بررسی بخشی از کد پروژه میپردازیم.
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فصل  -2معرفي و انواع بدافزار

 -1-2مقدمه
در این فصل اطالعاتی در مورد بدافزارها ،انواع آنها و روش های تحلیل بدافزار ارائه شده است .بخش
مهمی از اطالعات این فصل از منبع ] [4ارائه شده است.

 -2-2معرفي بدافزار
بدافزار در لغت خالصه شدهی ترکیب دو کلمهی بدخواهانه و نرمافزار است و همانطور که از ظاهر آن
پیداست به معنی نرم افزارهایی است که با هدف بدخواهانه ساختهشده و با هدف قراردادن سیستمهای
کامپیوتری دیگر قصد ایجاد خرابكاریهایی در عملیات آنها را دارند .بدافزارها انواع گوناگون با کاربردهای
مختلف دارند که بنا به کاربردشان با نامهای مختلفی شناخته میشوند .از جمله کاربردهای آن استفاده از
طعمهها جهت انجام عملیاتی خاص و یا انجام عملی تكراری در سیستمهای طعمه است .همچنین ممكن
است از این نرم افزارها برای جاسوسی از اطالعات سیستمهای کامپیوتری نیز استفاده شود.
اولین بدافزارها ویروسها بودند که در اوایل دهه  81میالدی با هدف تخریب و یا آسیبرسانی به
سیستمهای کامپیوتری ایجاد شدند و در شبكههای ارتباطی مختلف پخش گردیدند .درواقع میتوان عمر
بدافزارها را تقریبا برابر با عمر فراگیرشدن و ارتباط سیستمهای کامپیوتری دانست زیرا همیشه افرادی
هستند که با اهداف مختلف قصد تخریب سایر افراد در اجتماعات بشری را دارند و در این میان سیستمهای
کامپیوتری رفته رفته داشتند نقش مهمی در این اجتماعات ایفا میکردند .پس از اولین ویروس ها نوبت
اولین کرمها که نوع دیگری از بدافزارها هستند رسید .اولین کرم شبكهای معروف که در شبكه اینترنت
گسترش یافت و مشهور شد  Internet Wormبود که در سال  3388برای آلوده کردن سیستمهای SunOS
و  VAN BSDبه وجود آمد .این کرم با سواستفاده از یک آسیب پذیری شبكهای در این سیستمهای عامل
به آنها حمله میکرد و برنامههای مخربی را بر روی سیستمهای هدف به اجرا درمیآورد.
در اوایل سال  2111میالدی تكنیکهای جدیدی از جمله متحدکردن سیستمهای کامپیوتری بدون
اطالع صاحبان آنها برای حمله به هدفی مشخص در زمانی خاص ابداع شدند .سپس در سال  2111همه
گیر شده و اهداف سیاسی و اقتصادی و جاسوسی نیز به آنها اضافه شد.

 -3-2انواع بدافزارها
-1-3-2

ويروس

ویروس 1به برنامههایی گفته میشود که خود را تکثیر میکنند .بدین صورت که خود را به سایر سیستم
های اجرایی سرایت میدهند و البته عموما در کنار تکثیر خود نیز برخی اعمال خرابکارانه به اجرا میگذارند.
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 -2-3-2كرمها
کرمها 1برنامههایی هستند که از طریق نکتههای آسیبپذیری شبکه های کامپیوتری به آنها نفوذ میکنند
و غالبا پس از نفوذ به شبکه اعمال مخرب و گاه سودجویانهای را به دنبال دارند .الگوریتم نفوذ و عملیات
کرمها در سیستمهای کامپیوتری بدین صورت است:
 -1ابتدا به شبکه نفوذ کرده و در آن سیستمهای آسیبپذیر را مشخص میکنند.
 -1به کامپیوتر آسیبپذیر حمله و نفوذ کرده و برنامهای با هدفی خاص را بر روی آن به اجرا درمی-
آورند.
 -1از کامپیوتر جدید برای حمله به سایر سیستمها استفاده میکنند.

 -3-3-2اسب تروا
همانطور که از اسم این نوع بدافزار مشخص است ،اسب تروا 2به بدافزارهایی گفته میشود که ابتدا خود
را به صورت برنامههایی مفید به نظر کابر رسانده و وی را جذب میکنند و سپس درحالیكه یک عملیات
ظاهری را انجام میدهند در حال اعمال دیگری با اهداف خرابكارانه در سیستمهای کابران نیز هستند.

 -4-3-2درپشتي
ممكن است شخص تولید کننده بدافزار در نظر داشته باشد تا بارها و بارها سیستمی را مورد حمله قرار
دهد .هربار که سیستم مورد حمله واقع میشود کاربر سعی میکند تا راههای نفوذ را ببندد و در این حالت
نفوذگر بدافزارهایی با نام درپشتی 1وارد سیستم کاربر میکند تا در نفوذهای بعدی با استفاده از آنها به
سیستم هدف حمله کند و اعمال خرابكارانهای را به اجرا گذارد.

 -5-3-2بدافزارهای جاسوسي
این دسته از بدافزارها اقدام به دزدیدن اطالعات از دیگر سیستمهای کامپیوتری میکنند و میتوانند
توسط کرمها یا اسبهای تروا نصب شوند و یا فرد سودجویی اقدام به نصب آنها کند .دسته ای از این
بدافزارها توسط فراخوانهای قالبی از طریق ایمیل یا پیامهایی در شبكه های اجتماعی انتشار مییابند.
دسته ی دیگری از این بدافزارها نیز به ردیاب کلید 4مشهوراند که با ردیابی رد تایپ کاربران اقدام به دزدی
اطالعات آنان میکنند.
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 -6-3-2ردگمكنها
این بدافزارها با دستكاری سیستم عامل امكان مخفیسازیهای ذکر شده را به نفوذگر میدهند و بنابراین
هدف از به کارگیری ردگمکنها 3مخفی کردن سایر بدافزارها مانند بدافزارهای جاسوسی است.

 -7-3-2شمارهگيرها
اینگونه برنامهها وظیفهشان ارتباط دادن کاربر از طریق خط تلفن به سرورهایی در دیگر کشورها برای
دسترسی مستقیم به اطالعات آنها میباشد .این سرورها معموالً مربوط به سایتهای غیراخالقی بوده و
برقراری ارتباط با آنها توسط شمارهگیرها 2از طریق خط تلفن باعث هزینه بسیار زیاد مالی میگردد.
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فصل  -3روشهای تحليل بدافزار

 -1-3مقدمه
دو نوع تحلیل اساسی برای آنتیویروسها با نامهای ایستا و پویا موجود است که تحلیل ایستا به تحلیل
فایل بدافزار قبل از اجرا و تحلیل پویا به تحلیل رفتار بدافزار در هنگام اجرا مربوط میشود .در ادامه با
بررسی هر یک از روشها به نمونههایی از آنها نیز اشاره خواهیم نمود.

 -2-3روشهای ايستا
تحلیل بدافزارها را ابتدا با تحلیل ایستای بدافزارها آغاز میکنیم .تحلیل ایستا دانش تحلیل کد یا ساختار
برنامه آن برای کسب اطالعاتی در مورد توابع آن است .البته در این مورد برنامه اجرا نخواهد شد و تحلیل
در موقع اجرای برنامه برای تحلیل پویا است.

-1 -2 -3

تحليل توسط آنتيويروسها

از اولین قدمها در بررسی بدافزارها تحلیل آنها با آنتیویروسها 3است زیرا در اینصورت متوجه خواهیم
شد که بدافزار مورد بررسی قبال توسط آنتیویروسها شناسایی شده یا نه و در صورت شناسایی راههای
مقابله با آن نیز قابل شناسایی هستند .اما باید این مورد را نیز در نظر گرفت که آنتیویروسها کامل نیستند.
آنها بر پایهی پایگاه دادههایی بنا شدهاند که توسط آنها جزء مخرب و راههای مقابله با آن شناسایی شده
و به برنامه جهت مقابله واگذار میشود .همچنین تجزیه و تحلیل رفتاری روی آن صورت میگیرد تا رفتار
آنها به عنوان تجربهای برای آینده مشخص شود .البته در این میان مشكلی نیز وجود دارد که نویسنده
بدافزار میتواند با تغییر امضای برنامه خود برنامه جدیدی برای آنتیویروسها تعریف کند که از این رو
بدافزار با نام جدید برای آنتیویروسها غیر قابل شناسایی خواهد شد .عالوه بر آن به دلیل عدم وجود
اطالعاتی در مورد بدافزارهای شهرت نیافته ،آنتیویروسها برخی از بدافزارها را نمیتوانند شناسایی کنند.
در عین حال فناوریهای هوشمند موجود در آنتیویروسها نیز گرچه میتوانند برخی از بدافزارها را
شناسایی کنند از شناسایی برخی دیگر نیز عاجزند.
باتوجه به اینكه آنتیویروسهای مختلف از دیتابیسها و فناوریهای مختلف برای شناسایی بدافزارها
استفاده میکنند بهتر است برای بررسی بدافزار خاصی از آنتیویروسها مختلفی استفاده کنیم .یكی از
سیستمهایی که این امكان را برای ما فراهم میکند وبسایت  VirusTotal.comاست که به ما این امكان را
میدهد تا انواع بدافزارها را با آنتیویروسهای مختلف بررسی کنیم و درنهایت به گزارشی جامع در مورد
وجود یا عدم وجود و اطالعاتی در مورد بدافزار در صورت وجود برسیم.

 -2-2-3كد درهم
کدهای درهم 2کدهایی هستند که توسط یک سری محاسبات برپایه الگوریتمهای درهمسازی بر روی
فایلها جهت درهمسازی کد آنها استفاده میشوند .هریک از این کدها مخصوص فایل موردنظر بوده و
Antiviruses
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منحصر به فرد است به گونهای که در صورت عوضشدن حتی یک بیت از این کد ،کد درهمسازی شده نیز
تغییر میکند و چون هیچ دوفایلی از لحاظ محتوایی یكسان نیستند مگر کد درهمساز آنها یكسان باشد،
این کد همانند اثرانگشت در دنیای انسانی نماد شناسایی منحصربهفردی برای بدافزار شناخته میشود .برای
مثال کددرهم ساز فایل  saber.txtرا در برنامه  WinMD5Freeامتحان کرده و نتیجهی زیر را گرفتهایم.

شکل  1-3تولید کد درهمساز فایل  saber.txtبا الگوریتم MD5

برنامه شكل باال را میتوان برای فایلهای مختلف به طور همزمان امتحان کرده و نتایج مختلفی از آنها
گرفت .برای مثال در شكل باال کد تولید شده برای فایل  saber.txtحتی در صورت تغییر نام آن نیز در
تمام جهان منحصربهفرد خواهد بود .عالوه بر الگوریتم  MD5الگوریتمهای درهمسازی دیگری مانند SHA2
و  SHA3نیز وجود دارند که هرکدام روش خاصی برای تولید کدهای درهم ارائه دادهاند.
از جمله فواید تولید کدهای درهمساز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 استفاده از کد درهمساز به عنوان کد شناسایی بدافزار به اشتراکگذاری کدهای درهم بدافزارها برای کمک به سایرین در تحلیل بدافزار جستجوی آنالین کد درهم برای مشخصکردن اینکه آیا بدافزار قبال توسط شخص دیگری شناساییشده است یا خیر.

 -3-2-3بدافزار بستهبندیشده در داخل فايل مبهمشده
اشخاصی که بدافزارها را تولید میکنند از تكنولوژی بستهبندی 3و مبهمسازی 2برای سختتر کردن
تحلیل و یا شناسایی فایل خود استفاده میکنند .فایل مبهم شده فایلی است که فایل اصلی بدافزار در درون
آن بستهبندیشده و فایل بستهبندیشده همان فایل اصلی بدافزار است که در داخل فایل مبهمشده قراردارد
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و به دلیل مبهمبودن فایل مبهمشده و بستهبندی شدن فایل مخرب در داخل فایل مبهم تحلیل بدافزار یا
پیداکردن فایل توسط کد درهم مشكل میشود.
همانطور که در شكل زیر نیز نشان داده شده است ،زمانی که فایل بستهبندیشده اجرا میشود یک
برنامه کوچک به عنوان لفاف بستهبندی جهت بازسازی فایل فشرده و اجرای آن در داخل برنامه مبهمشده
اجرا میشود.

شکل  1-3فایل سمت چپ فایل بستهبندیشده در داخل فایل مبهمشده (سمت راست) است

یكی از راههای تشخیص نوع بستهبندی و کامپایلری که برای بستهبندی فایلهای مخرب استفاده شده
است ،برنامه  PEIDاست .بدین ترتیب این برنامه باعث آسانترشدن روند تحلیل برنامهی بستهبندیشده
میشود.
برای تحلیل بدافزارهای بستهبندیشده باید آنها را از حالت فشرده خارج نمود .اینكار روند پیچیدهای
دارد که البته نرمافزارهایی مانند نرمافزار ارائهشده در وبسایت  http://upx.sourceforge.netمیتوانند به
آسانی این کار را به انجام رسانند.

 -4-2-3ابزار  ،IDA PROابزار اسمبلي معكوس
اسمبلر معكوس در واقع به برنامههایی گفته میشود که کد برنامهها را از زبانهای سطح باالیی که در
آن نوشته شدهاند به زبان سطح پایین اسمبلی تبدیل میکند .البته برخی از این برنامههای اسمبلر معكوس
مانند  IDAPROو  WinDasmدارای امكانات دیگری نیز هستند:
 تحلیل کد و ایجاد ارتباطات تصویری بین اجزاء مختلف برنامه مانند توابع ،متغیرها و... تحلیل کد باینری برنامهها و تشخیص توابع داخلی استفادهشده در کامپایلرها. ارائه امكانات اشكالزدایی در کنار اهداف اصلی برنامه.و چندی از سایر امكانات مربوط به کدهای اسمبلی برنامهها.
نسخهی حرفهای اسمبلر معكوس تعاملی 3یا  IDAProاسمبلر معكوسی قدرتمند است که توسط
هگزرایس 2توسعه یافته است .این ابزار در میان ابزارهای تحلیل کد ایستا یكی از پیشرفتهترینها به شمار
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میآید و البته هرچند تنها یكی از ابزارهای تحلیل کد و اسمبلی معكوس است اما مورد تایید و انتخاب
بسیاری از فعاالن در این زمینه میباشد .دو نوع از این نرم افزار وجود دارد که نوع پیشرفته آن انواع مختلفی
از پردازشگرها را پشتیبانی میکند .از مهم ترین کارهایی که  IDA PROدر اسمبلی معكوس انجام میدهد
میتوان به یافتن توابع مختلف آن ،تحلیل پشتهها ،مشخصکردن متغیرهای محلی و نشاندادن اطالعات
بسیاری از برنامه اشاره نمود.

 -3-3روشهای پويا
تحلیل کد پویا امتحان کردن کد است بعد از اجرای آن و این تكنولوژی بعد از تحلیل ایستا قدم دوم در
تحلیل بدافزار محسوب میشود .وقتی تحلیل ایستا به دلیل مبهمسازی یا فشردهسازی و یا به دلیل
پیچیدگی اسمبلی متوقف شود تحلیل پویا با تحلیل کد در هنگام اجرا و یا تحلیل سیستم پس از اجرای
برنامه به تحلیل بدافزار میپردازد .برخالف کد ایستا که قبل از اجرا انجام میشود تحلیل کدپویا به ما اجازه
بررسی نحوهی اجرای برنامه را نیز میدهد چرا که وجود یک کد در میان کدهای برنامه حتما به معنای
اجرای آن در برنامه نیست .برای مثال اگر بدافزار موردنظر یک ردیاب کلید باشد تحلیل کد ایستا عالوه بر
اینكه به ما اجازه میدهد کد برنامه را در حین اجرا درآوریم ،توانایی بررسی محل ارسال دادهها را نیز
میدهد .باتوجه به اینكه تحلیل کد پویا به بررسی بدافزارها در زمان اجرا میپردازد ،اجرای آن برای سیستم
میتواند یک خطر محسوب شود و بهتر است حتما قبل از تحلیل کد ایستا از تحلیل کد پویا نیز استفاده
شود .همچنین تحلیل کد پویا محدودیتهای خود را نیز دارد ،برای مثال ممكن است در موقعیتی که ما
در آن برنامه را اجرا میکنیم تكهکدی از برنامه اجرا نشود .برای مثال در مورد بدافزارهایی که کدهای آنان
در خط فرمان 3با گرفتن آرگومان خاصی صورت میپذیرد اگر اطالعات کامل در مورد آرگومانهای آن
نداشته باشیم نمیتوانیم برنامه را به صورت کامل مورد تحلیل پویا قرار دهیم.
در اینجا قصد داریم همانند تحلیل ایستا به بررسی برخی روشهای تحلیل پویا نیز بپردازیم.
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سندباكس ،رويكردی سريع و ناپاک

یكی از محبوبترین تكنولوژیهای تحلیل کدپویا روش سندباکس 2است .سندباکس یک ماشین مجازی
برای اجرای کدهای مخرب در محیطی امن و واقعی دور از سیستم اصلی است که در درون سیستم اصلی
اجرا میشود و شبكهای مجازی با امكانات واقعی را فراهم میکند تا مطمئن شویم تمام قابلیتهای بدافزارها
را میتوانیم در آن تست کنیم.
بسیاری از سندباکسها به صورت رایگان در اختیار کابران قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به
ThreatExpert, Joe SandBox, Anubis, GFI SandBox, Norman SandBox, BitBlaze, Comodo
 Instant Malware Analysisاشاره نمود که در این میان سندباکسهای  GFI , Normanمشهورترین آنها

هستند.
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سندباکسها اطالعاتی را ارائه میدهند که برای کابران به راحتی قابل فهم است که البته این مسئله
تضمینی برای استفاده همگانی از سندباکسها نیست زیرا بعضیها نمیخواهند اطالعات مهم خود را در
اختیار شرکتهای ارائهدهنده سندباکسها قرار دهند .دراینصورت یا باید قید استفاده از سندباکسها را زد
و یا باید نسخه گرانقیمت سندباکسهای خانگی را خریداری کرد.

 ،ProcMon -2-3-3ابزاری برای نظارت بر پردازهها
برنامه پراسسمانیتور 3یا نمایشگرپردازه ابزاری قدرتمند تحت سیستم عامل ویندوز است که امكان
نظارت بر فعالیتهای اجرایی در سیستم اعم از فعالیتهای رجیستری ،2فایلهای سیستمی ،پروسهها و
نخها 1را فراهم میکند .این برنامه در اصل نسخه ترکیبشده و پیشرفته دو برنامه  FileMonو RegMon
است.
نمایشگرپردازه اطالعات گسترده و متنوعی درباره پردازهها ارائه میدهد و باتوجه به اینكه در سیستم
عامل ویندوز پردازههای بسیاری در انواع محتلف همزمان در حال اجرا هستند بررسی تک تک آنها کاری
بس دشوار است .همچنین به دلیل استفاده این برنامه از حافظه اصلی باتوجه به اینكه بخشی از این حافظه
به ماشین مجازی اختصاص مییابد این برنامه ممكن است باعث اختالل در کار ماشین مجازی شود که
برای پرهیز از آن بهتر است این برنامه را در برنامه زمانی خاصی اجرا کرد .برای استفاده از این برنامه ابتدا

شکل  3-3برنامه نمایشگر پردازه
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بهتر است پردازههای اضافی را به اصطالح کشته و کم کنیم ،سپس نمایشگرپردازه را اجرا کرده و اطالعات
مربوط به پردازه موردنظر را یادداشت کرده و آن را ببندیم و به کمک اطالعاتی که از آن به دست آوردهایم
به تحلیل کد بپردازیم.

 -3-3-3مشاهده پردازهها با جستجوگر پردازه
جستجوگر پردازه 3ابزاری است رایگان از شرکت مایكروسافت 2برای ویندوز که میتواند بینش ارزشمندی
از پردازههای درحال اجرا در سیستم را به ما ارائه دهد .این ابزار همانند یک مدیریت کننده وظایف قدرتمند
است که از آن میتوان برای لیستکردن پردازههای درحال اجراDLL ،هایی که توسط پردازهها بارگذاری
میشوند ،خواص مختلف پردازهها ،به دست آوردن اطالعات کلی در مورد بخشهای سخت افزاری سیستم
و نحوه عملكرد آنها ،خاتمهدادن برنامهها ،خروج کاربر از سیستم ،راهاندازی و تایید اعتبار پردازهها استفاده
کرد.

شکل  4-3برنامه جستجوگر پردازه
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عالوه بر کاربردهای ذکر شده برای این برنامه از آن میتوان برای تحلیل اسناد مخرب استفاده کرد به
گونهای که اگر سندی در فرمتهای مختلف مخرب باشد هنگام بازشدن پردازهای را ایجاد خواهد کرد که
توسط جستجوگر پردازه میتوانیم به ماهیت آن پیببریم.

 -4-3-3رجشات ،مقايسه تصاوير لحظه ای رجيستری
رجشات 3یا نرم افزار تصویرگیری از رجیستری ویندوز همانطور که از نام آن نیز برمیآید نرمافزاری متن
باز 2است که به ما این امكان را میدهد تا دو حالت مختلف رجیستری را که در دو زمان مختلف تصویرگیری

شکل  1-3رجشات و گزارش مقایسه دو تصویر از رجیستری

شده است با هم مقایسه کنیم .این مقایسهها طبیعتا به ما اجازه خواهد داد تا فایلهای مخربی را که در
تصویر حالت اول وجود نداشته و در حالت دوم وجود دارند مشخص نموده و بتوانیم با روشهای مختلف
ترمیم کنیم.

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

3

در بین متخصصان شبكه برنامه وایرشارک بیشتر برای تحلیل بستههایی که در پورتهای مختلف در
شبكههای کامپیوتری استفاده میشود .این برنامه سعی میکند تا با ضبط بستههای شبكه جزئیاتی در مورد
آنها به دست آورد.
در زمانی نهچندان دور نرمافزارهای تحلیلگر شبكه یا بسیار گرانقیمت بودند یا به صورت اختصاصی
برای شرکتها طراحی میشدند اما با گسترش دنیای نرمافزارهای متنباز نرمافزار وایرشارک ظهور کرد که
هم رایگان بود و هم متنباز و این معادالت این گونه نرمافزارها را به هم زد.
مانند بسیاری از ابزارهای دیگر معرفیشده در این گزارش وایرشارک در کنار فوایدی که میتواند برای
تحلیلگر داشته باشد فوایدی نیز برای حملهکننده دارد .در کنار تحلیل داخلی شبكه ،محاسبه کارکرد شبكه،
مسائل مربوط به اشكالزداها و مطالعه پروتكلها میتوان از آن برای شناسایی رمزعبور ،مهندسی معكوس
پروتكلهای شبكه ،به دست آوردن اطالعات حساس و تشخیص اطالعات ردوبدل شده در شبكه محلی نیز
استفاده کرد.
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برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر است به اینترنت وصل شده و یا یک اتصال شبیه به اینترنت را شبیه
سازی کنیم و سپس وایرشارک را اجرا کرده و سپس در حین دریافت بستهها بدافزار موردنظر را اجرا کنیم
تا مسیر دریافت و ارسال بستههای آن را شناسایی کنیم.

شکل  1-3محیط نرمافزار وایرشارک در حال نمایش اطالعات بستههای شبکه

 -6-3-3اشكالزداها
اشكالزداها 3که از ابزارهای تحلیل کد پیشرفته به حساب میآیند میتوانند قسمتی از سختافزار یا
نرمافزار باشند که برای امتحان و بررسی حالت اجرایی برنامههای دیگر استفاده میشوند .اشكالزداها زمانی
که نرمافزار هنوز در حال ساخت یا توسعه است به روند کار برای رفع اشكاالت برنامهنویسی کمک میکنند.
زمانی که میخواهیم برنامهای را توسعه دهیم ابتدا مقداری ورودی برای تست به آن میدهیم و طبیعتا
خروجی را دریافت میکنیم اما قادر به مشاهده روند تولید خروجی نخواهیم بود .اشكالزداها به ما قدرت
دیدن روند آنچه یک فایل اجرایی تولید میکند را میدهند.
اشكالزداها اطالعاتی را درباره نرمافزار جمعآوری میکنند که یافتن آن اطالعات میتواند برای اسمبلر
معكوس سخت یا حتی غیرممكن باشد .برخالف اسمبلر معكوس که تصویری ایستا از کد برنامه قبل از اجرا
را برای ما دربردارد ،اشكالزدا یک دید پویا از برنامه درحال اجرا را برای ما فراهم میآورد .برای مثال یک
اشكالزدا میتواند تغییر لحظهای آدرس حافظه در زمان اجرای برنامه به ما گزارش دهد.
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توانایی اندازهگیری جزئیات و کنترل برنامه اجرایی دید بسیار گسترده و مهمی درباره برنامه را ضمن
تحلیل برنامه به ما ارائه میکند .اشكال زداها به ما اجازه میدهند تا مقادیر حافظه ،ثباتها و آرگومانهای
توابع را مشاهده کنیم .همچنین به ما اجازه تغییر مقادیر مذکور را نیز فراهم میآورد .برای نمونه میتوانیم
مقدار یک متغیر یا حتی مكان آن در برنامه را در هر زمان در حین اجرای برنامه تغییر دهیم .اشكالزداهای
موجود کم نیستند ولی از میان آنها میتوان به دو نمونه از محبوبترینشان در میان تحلیلگران کد اشاره
نمود.
اولیدیباگ 3که توسط اولییوسچوک 2توسعه یافته است .این برنامه رایگان است و به همین دلیل عالوه
بر اینكه در دسترس عموم قرار دارد پالگینهای 1مختلفی برای توسعه قابلیتهای آن توسعه داده شده
است .عالوه بر آن سادگی این برنامه نیز آن را برای انتخاب تحلیلگران کد مناسبتر ساخته است.
ویندیباگ 4اشكالزدایی رایگان از مایكروسافت است که هرچند به اندازه اولیدیباگ شهرت نیافته است
ولی قابلیتهای پیشرفتهای نظیر اشكالزدایی هسته 5در تحلیل بدافزارها به خصوص ردگمکنها را داراست.

OllyDbg
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Oleh Yuschuk
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Plug-ins

1

WinDbg
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Kernel debugging
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فصل  -4روش هوكينگ برای تشخيص بدافزار

 -1-4مقدمه
در این فصل به توضیح روش قالببندی و گرفتن اطالعات اجرای توابع پایهای ویندوز میپردازیم .بخش
اعظمی از اطالعات این فصل خالصه ای از ] [2است.

 -2-4قالببندی
قالببندی یک روش ممیزی در سیستمهای کامپیوتری است که مكانیزم مدیریت پیامهایی که در آن
نرم افزار میتواند یک زیرروال را برای نظارت ترافیک ارسالی در انواع سیستمها و پردازش نوع معینی از
پیامها قبل از به مقصد رسیدن برنامه نصب کند .در اصطالح برنامهنویسی قالببندی شامل طیف وسیعی
از تكنولوژیهایی است که جهت تغییر رفتار یا بهبود عملكرد سیستم عامل ،ابزارها یا دیگر نرمافزارها یا
رویدادهایی که بین اجزای مختلف نرمافزارها رد و بدل میشود استفاده میشود .کدی که کار ردیابی توابع،
پیام ها یا رویدادها را انجام میدهد قالب نامیده میشود.
از جمله اهداف مختلفی که میتوانیم از فرآیند قالببندی داشته باشیم میتوان به اشكالزدایی و توسعه
قابلیتهای توابع اشاره نمود .برای مثال جهت متوقف کردن فراخوانی توابع سیستمی قبل از اینكه به
نرمافزار برسند یا گرفتن گزارشی از عملكرد و یا تغییر آنها ،میتوان از روش قالببندی استفاده کرد .یكی
از استفادههای مهم از قالببندی در اندازهگیری نرخ فریم 3در بازیهای سهبعدی است که در آن ورودی و
خروجی از طریق قالب کنترل میگردد.
قالببندی همچنین میتواند توسط کدهای مخرب ،برای مثال ردگمکنها ،که وجود خود را با جعل
خروجی فراخوانیهای  APIمخفی نگه میدارند ،مورد استفاده قرار گیرد .نمونهی دیگری از استفادههای
مخرب از قالببندی بدافزاری به نام  Wallhackاست .این بدافزار ضمن توقف فراخوانی توابع و تغییر توابع
در بازیهای کامپیوتری ،کدهای تقلب را به کاربران ارائه میدهد.

 -3-4كتابخانه ايزیهوک
در عین حالی که روشهای متعدد و بعضا تجاری برای قالببندی موجود است در این پروژه ما از
کتابخانه برنامهنویسی ایزیهوک 2جهت قالببندی استفاده کردهایم .این روش توسط  Lesser GPLتوسعه
داده شده و توسط دانشگاه  MITانتشار یافته است .این کتابخانه از کتابخانههای متنباز با امكانات گسترده
و کاربردی ساده است.
برخالف آنچه بعضی کتابخانههای تجاری در مورد قالببندی در تبلیغات خود برای افزایش فروش
استفاده میکنند ،قالب هرگز نمیتواند گزینهای برای اعمال تنظیمات امنیتی اضافی در هر شیوه امنی
Framerate
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EasyHook

2

باشد .مگر اینكه شما فقط بخواهید قالببندی حالت کاربری ،پردازه را به سندباکس اختصاص دهید و به
خوبی درباره آن پردازه اطالعات داشته باشید و پردازه در مورد روش قالببندی شما اطالعاتی نداشته باشد،
تنها در این صورت است که قالببندی شما میتواند جوابگو باشد .اما هرچقدر برای نوشتن نرم افزار امنیتی
که براساس قالببندی کاربر-حالت تالش شود به نتیجهای دست نخواهد یافت .به همین دلیل است که
ایزیهوک قابلیتی که در اصطالح تزریق «سیستمگسترده» 3نامیده میشود ،قبول نمیکند .در ادامه با ارائه
کد پروژه به توضیح کار بخشهای مختلف پروژه که مربوط به کتابخانه ایزیهوک است میپردازیم.
توضیحات برنامه و بخش های دیگر آن را نیز در بخشهای بعدی ارائه میدهیم.

System Wide

3

فصل  -5كد پروژه

. استCreateProccess کار این کد بررسی دسترسی برنامههای در حال اجرا در سیستم عامل به تابع
 البته میتوانیم.ما نیازمند یک فایل میزبان هستیم که کار تزریق کتابخانه و نمایش دسترسیها را انجام دهد
تزریق کتابخانه و فایل میزبان را با هم ترکیب کنیم اما از آن رو که رویكرد شمولی بیشتری داشته باشیم
.آنها را جدا کردهایم
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();
}

}
}

 ما در اینجا.پیجیده ترین قسمت کتابخانه تزریق است که در عمل کار تزریق را انجام میدهد
. قالببندی کرده و فراخوانیهای آن را به سوی فایل میزبان هدایت میکنیمAPI  را درCreatePRoccess
.این کتابخانه در صورتی که پردازه خاتمه یابد از حالت اجرا خارج میشود
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);
}
}
}

"

GAC -1-5
. انجام میدهدGAC3 ایزیهوک کار تزریق اسمبلی و تمام وابستگیهای آن را در حافظه پنهان جهانی یا
 (زبانی است میانی که محیطی یک دست بین برنامهنویسان و سیستم عامل برای ساخت هرCLR2 چون
) تنها جهت جستجوی اسمبلیهایی که در اسناد مربوط به اسناد کنونی.برنامهی داتنت را فراهم میآورد
 ایزیهوک از. به کار میرود بنابراین برنامه مورد بررسی هیچگونه دسترسی به ایزیهوک نداردGAC و
شمارنده مرجع برای اطمینان از نصب و راهاندازی تعداد زیادی از یک اسمبلی را روی نرمافزارهای مختلف
 نیاز استGAC  کد زیر میخواهد تمام اجزای ایزیهوک که برای اسمبلی در. استفاده میکند،کنترل کند
.را ثبت کند
Config.Register("Saber", "FileMonInject.exe","FileMonInject.dll");

پارامتر ورودی نخست نامی دلخواه است که برای توضیحات دربارهی برنامه به کار میرود و پارامترهای
 برای پاک. ثبت نام شودGAC بعدی شامل آدرس نسبی یا مطلق فایلهایی است که اسمبلی آنها باید در
 استفادهVisual Studio  برنامهCMD کردن اسمبلی نصبشده توسط دستور باال میتوان از دستور زیر در
:کرد
gacutil /uf EasyHook
3

Global Assembly Cache

2

Commen Language Runtime

 -2-5تزريق
تزریق کتابخانه یكی از مهمترین قسمتهای قالببندی هر کتابخانه است .ایزیهوک اما فراتر از اینها
عمل کرده و سه الیه انتزاعی برای این کار طراحی کرده است که کتابخانه الیه چهارم آن محسوب میشود.
یكی دیگر از بخشهای پیچیده در تزریق کتابخانههای میزبان ،پشتیبانی تزریق کتابخانهها به ایستگاههای
پایانی ،3خدمات سیستم 2و حتی از طریق مرزهای  WOW64است .برای ما تمام این موارد مانند همدیگر
دیده میشوند درحالیكه ایزیهوک به صورت اتوماتیک راه حل تزریق صحیح را انتخاب میکند.
RemoteHooking.Inject(p[i].Id, "FileMonInject.dll","FileMonInject.dll",
;)ChannelName

در کد باال پارامتر اول  PIDپردازه  iام است .این شماره را میتوانیم از طریق کد
 Proccess.GetProccessesبه دست آورد .پارامتر دوم و سوم مسیر دو  DLLقالببندی  12بیتی و 64
بیتی داتنتی باید مشخص شوند .البته با توجه به اینکه تنظیمات پروژه را بر روی  AnyCpuقرار دادهایم
استفاده از یک نام  12 DLLبیتی و  64بیتی برای آن کافی است .پارامتر چهارم به بعد اطالعاتی هستند
که به سازنده کتابخانه قالببندی ارسال میشوند.

 -3-5سازنده كتابخانه قالببندی
سازنده بعد از اینكه کتابخانه ایزیهوک کنترل پردازه ایزیهوک را در دست گرفت ،در کتابخانه فراخوانی
میشود .ما باید با میزبان ارتباط برقرار کنیم و پارامترهای معتبر را برای آن ارسال کنیم .سازنده میتواند
مانند شبهکد زیر پیادهسازی شود.
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
}
}

 -4-5تابع  runكتابخانه
تابع  runبه عنوان دروازه ورود 1برنامه محسوب میشود زیرا که اگر این تابع خاتمه یابد برنامه از حالت
بارگذاریشده خارج میشود .درواقع این تابع تا زمانی که  CLRتصمیم به خارجکردن آن از حالت بارگذاری
نگرفته از این حالت خارج نمیشود .کد زیر نمونهای از این تابع است:
Terminal Sessions
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System Services
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Entry Point

1

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
}
}

 خاتمهCLR حلقه موجود در کد باال باعث میشود این تابع همیشه در حال اجرا باشد و بالفاصله با
.نیابد تا قالب نیز از حافظه خارج نشود

 نصب قالب در فرآيند قالببندی-5-5
 پارامتر اول آدرس ورودی است که میخواهیم.برای نصب قالب حداقل به دو پارامتر اصلی نیاز داریم
. در این پارامتر آدرس مربوط به نشانهگذاری را برای نصب قالب مشخص میکنیم.قالببندی شود
 ( کالسی که اشیا ساختهشده از آن میتوانند توابع ثبتdeletgate پارامتر دوم یک تابع از نوع کالس
 تابع از،) است که وقتی نقطه تابع نشانهگذاری شده فراخوانی شد.شده در خود را به ترتیب اجرا نمایند
. برای مثال کد زیر کار نصب قالب را انجام میدهد. به جای آن فراخوانی میشودdelegate نوع

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

پارامتر سوم راهی را برای پاسخ به بازگشت یک شی ناخواسته با قالب را فراهم میکند .این پارامتر بعدا
از طریق تابع  HookRuntimeInfo.Callbackبه عنوان یک شی در دسترس خواهد بود.

 -6-5كنترل كننده قالببندی
با تابع کنترلکنندهی قالببندی میتوانیم بهسادگی به پیادهسازی  APIقالببندی شده بپردازیم .برای
اینکار باید اسناد مرتبط با  APIرا با جزئیات آن یاد گرفته باشید تا برای کد خارجی رفتار درستی از تابع
قالببندی شده فراهم کنیم .تایع زیر کار قالببندی را انجام میدهد.
)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
}

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

 -7-5مدل نخ ACL
لیست کنترل دسترسی یا  ACLیک الیه اختیاری امنیتی است که به عنوان یک دیوار آتش برای کنترل
ترافیک در داخل یا خارج یک زیرشبكه یا نخ عمل میکند .مدل نخ  3ACLبه ما اجازه اختصاصی کردن
نخهای اختصاصی و کنترل کتابخانه قالببندی ( برای نمونه نخهایی که با میزبان ارتباط دارند ).برای شروع
رهگیری را میدهد .ایزیهوک ThreadACL ،جهانی و همچنین  ACLبرای هر قالببندی را کنترل
میکند .این قابلیت ایزیهوک به آسانی به ما اجازه نوشتن تقریبا همهی انواع مذاکرات برای دسترسی
براساس شناسههای نخها را میدهد .شبهکد زیر برای بررسی این مهم است که آیا یک نخ رهگیری شده
است یا نه؟

Access Control List

3

))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
}

کار شبهکد باال محاسبه فصل مشترک نخهای ارائهشده توسط  ACLدر سطح محلی و جهانی است .از مدل
نخ کنترل در پروژه به صورت کلی استفاده نشده است ،اما چون از مهمترین ویژگیهای ایزیهوک به حساب
میآید ،لذا الزم است در قالببندی مورد بحث قرار گیرد.

 IPC -8-5كمكي API
هسته مرکزی هر سناریو هدف-میزبان IPC 3است IPC .با کنترل از راه دور شبكه به یک موجود بسیار
شگفتانگیز تبدیل شده است .همانطور که در کد برنامه دیدیم  IPCدر دو قسمت برای نصب یک کانال
پایدار ،سریع و امن بین کتابخانه تزریق و برنامهی میزبان استفاده شده است .البته این کار تنها راه ممكن
در ایزیهوک برای  IPCکمكی است .استفاده از  IpcChannelsطبیعی منجر به نوشتن کدهای زیادی
میشود .روال کمكی به مراقبت از ترتیب راهاندازی و کانال دسترسی میپردازد به طوری که حتی میتوانیم
به یک سرویس سیستم با نرمافزار کاربر معمولی در حال اجرا بدون نیاز به مجوز مدیر ،اتصال یابیم و
همچنین تولید نام پورت تصادفی را نیز ارائه میکند .این سرویس باید همیشه مورد استفاده قرار گیرد زیرا
این تنها راه برقراری اتصال امن است .اگر بخواهیم نام خود را فراهم کنیم که اجازه دهد به کانال دسترسی
پیدا کنیم ،باید گروه با کاربر مدیر ساختهشده در این مورد را مشخص کنیم .از این رو که استفاده از آن
توسط همهی کاربران مدیر میتوانند باعث توقف همهی سیستم شوند .بنابراین نباید دربارهی مورد استفاده
قرار گرفتن توسط کاربر مدیر نگران باشیم.
Target-Host
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برای تولید سرور با نام یک پورت تصادفی کافی است از شبهکد زیر استفاده کنیم.
;String ChannelName = null
RemoteHooking.IpcCreateServer<FileMonInterface>( ref
;)ChannelName,WellKnownObjectMode.SingleCall

نامگذاری پورت تولید شده به کاربر و فراخوانی آن توسط کد زیر انجام میشود.
= FileMon.FileMonInterface Interface
;)RemoteHooking.IpcConnectClient<FileMon.FileMonInterface>(InChannelName

اکنون میتوانیم با فراخوانی سرور توسط اجزای کاربر به  MarshalByRefObjectو فراخوانیهایی را که
آن به صورت اتوماتیک به طرف سرور هدایت میشود ،برگشت دهیم.

 -9-5اجرای كد پروژه
قبل از اجرای کد پروژه الزم است کتابخانه ساخته شده در مسیر  Debugدر پروژه  FileMonInjectرا
به مسیر  Debugدر پروژه  FileMonکپی کنیم .همچنین باید دقت کنیم که اجرای همزمان این برنامه با
ابزارهای دیگر تحلیل کد که برخی از آنها در فصل  1اشاره شد ممكن است مانع از اجرا یا توقف برنامه
شود .در شكل زیر نمونهای از اجرای کد توسط برنامه ،همراه با چند استفادهی ثبت شده از تابع
 CreateProccessوجود دارد.

شکل  1-1خروجی برنامه FileMon

نتيجه گيری
در گزارش این پروژه ابتدا به بررسی تعریف و تاریخچه بدافزارها و همچنین انواع آنها پرداختیم .سپس
با بررسی روشهای مختلف تحلیل کد و نمونههایی از آنها به ارائهی توضیحاتی در مورد روشها در مواجهه
با انواع مختلف بدافزارها پرداختیم .سپس برای توسعهی پروژه که نظارت بر دسترسی برنامههای درحال
اجرا به تابع  CreateProccessدر سیستم با استفاده از روش قالببندی است ،ابتدا به معرفی قالببندی و
در مرحلهی بعدی برررسی ابزار ایزیهوک برای قالببندی ضمن توضیح قسمتهایی از کد پروژه که به آن
مربوط میشد پرداختیم .همانطور که از نتایج پیداست روش کار به خوبی جوابگوی نیازهای ما است و
میتوان توسط برنامه پیاده سازی شده به سادگی کلیه دسترسیها را به تابع  CreateProccessدر سیستم
ثبت کرد.
در ادامه به بررسی موضوعاتی میپردازیم که میتوان در آینده بر روی آنها کار کرد .از جملهی آنها
میتوان به استفاده از همین روش برای توابع دیگری مانند  OpenProccess ،ExitProccessو ...پرداخت.
عالوه بر آن میتوان روشهای مشابه دیگری بهغیر از قالب بندی که برای این کار وجود دارد را پیدا کرده
و پیادهسازی را با استفاده از این روشها انجام داد .همچنین میتوان روش جدیدی برای قالببندی بهغیر
از ابزار ایزیهوک یا حتی روش جدیدی برای ثبت دسترسیها به توابع ویندوز را پیادهسازی و معرفی کرد.
در کنار این کاربردها میتوان به طراحی و ساخت نرمافزار هوشمند ضد بدافزاری اقدام کرد که به صورت
هوشمند به بررسی فراخوانی توابع پایهای ویندوز پرداخته و با مقایسهی آنها با عملكرد طبیعی بدافزارهای
دیگر در صورتی که نرمافزاری آن عملكردها را از خود نشان دهد به عنوان بدافزار برای کاربر مشخص شود
بدون آنكه قبال شناسایی شده باشد و با انتشار کد درهم آن در فضای اینترنت فضای امنی در مورد آن
بدافزار برای سایر سیستمها ایجاد کرد.

منابع و مراجع
]3[Azadiabad, S. (2131, October 7) بد افزار و انواع آن چیست؟.
.Retrieved from http://sazadi.com/en/en-blog/23-fa-malwares.html
[2] Husse, c. (2118, Aug 35). EasyHook - The reinvention of Windows API hooking,
Retrieved from http://www.codeproject.com/Articles/27617/EasyHook-The-reinventionof-Windows-API-hooking
[1] Microsoft Surface. (2134).Watch out for fake virus alerts. Retrieved from
http://www.microsoft.com/security/pc-security/antivirus-rogue.aspx
[4] Sikorski, M. & Honig, A. (2132). PRACTICAL MALWARE ANALYSIS. San
Francisco: William Pollock
[] Malware, History and How to analyze, http://en.wikipedia.org/wiki/Malware

Designing and implementing of proccess selfprotection tool
Thesis
Submitted as BS end Project

Department of Computer Science of Faculty of Mathmatics of
University of Tabriz

By:

Saber Malekzade

Supervisor:

Dr. J. Karimpour

Winter 2015

