
Analýza vzorky škodlivého softvéru

Analýza vzorky škodlivého softvéru

Úvod

CSIRT.SK  ako  špecializovaná  jednotka  na  riešenie  počítačových  incidentov  pri  ich  riešení
pravidelne  prichádza  to  styku so vzorkami  potenciálne  škodlivého softvéru.  Okrem iného je
potrebné zistiť, čo zaistený škodlivý kód robí a aké riziko predstavuje pre potenciálne obete,
resp.  inštitúcie  patriace  do  klientely  CSIRT.SK.  Pre  tieto  účely  má  CSIRT.SK  zriadené
laboratórium na analýzu škodlivého kódu, v ktorom je možné bezpečne analyzovať zachytené
vzorky. V tomto článku predstavíme na konkrétnom príklade niektoré z metód, ktoré je možné
využívať pri takýchto analýzach.

Podrobná analýza a jej priebeh

Statická analýza

Analyzovaná vzorka predstavuje spustiteľný súbor  typu Portable  Executable (PE; štandardný
program pre OS Windows s  príponou .exe),  čo je  možné zistiť  na základe  jeho hlavičiek a
signatúry ("magic numbers").  Pre zobrazenie niektorých údajov z  hlavičiek PE súboru a  ich
významu  možno  použiť  viacero  špecializovaných  programov.  Medzi  ne  patrí  napr.  aj
hexadecimálny editor Hiew (skratka od Hacker’s view), ktorý je užitočný najmä pri zobrazovaní
a pokročilom editovaní spustiteľných súborov, ako aj vyhľadávaní informácií v nich. Na obrázku
nižšie je zobrazená interpretácia hlavičiek skúmanej vzorky týmto programom: 

Obrázok 1: Hlavička PE súboru

Nachádzajú sa tu informácie o tom, akú najstaršiu verziu OS Windows program pre svoj beh
vyžaduje (OS Version 4.00, teda Windows 95), pre ktorú architektúru procesorov je určený (i386,
teda 32-bitové systémy). Taktiež je tu uvedený aj dátum a čas údajnej kompilácie (ku tomuto
údaju však je vhodné pristupovať ako ku bežným nedôveryhodným metadátam).

Ďalej sa pri v tejto časti analýzy pozrieme na to, aké knižnice a funkcie operačného systému
program  importuje  pri  svojom  štarte.  Na  základe  týchto  funkcií  sa  už  dá  niečo  usúdiť  o
potenciálnej činnosti analyzovanej vzorky. Opäť výstup z programu Hiew:
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Obrázok 2: Importované knižnice a funkcie

Program  importuje  mnoho  funkcií  z  knižnice  kernel32.dll,  okrem  iného  aj  funkcie
LoadLibraryA a  GetProcAddress,  pomocou  ktorých  si  môže  počas  svojho  behu
dynamicky načítavať ďalšie knižnice a funkcie z nich. Zároveň ale z výpisu vidno, že program
načítava  aj  knižnice  pre  sieťovú  komunikáciu  wsock32.dll a  ws2_32.dll.  Vzorka
neimportuje funkcie z knižnice wsock32.dll na základe ich názvov, ale čísel, z tohto dôvodu
nie sú názvy uvedené ani v priloženom výpise. Ku týmto číslam však je možné priradiť názvy
funkcií, ako je možné vidieť na nasledujúcom obrázku:

Obrázok 3: Importované funkcie z wsock32.dll

Skúmaná  vzorka  má  teda  potenciál  komunikovať  prostredníctvom  siete  využívajúc
nízkoúrovňové sockety.
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Ďalši zaujímavý zdroj informácií predstavujú textové reťazce uložené v skúmanom programe. Po
zbežnej kontrole vidíme reťazce, ktoré vyzerajú ako šablóna pre štatistiky vo formáte HTML,
ako aj zobrazenie nápovedy pri spúšťaní z príkazového riadku. Na druhom obrázku zase vidno
informáciu o Licencii Apache a pravdepodobný názov programu  ApacheBench command
line utility.

Obrázok 4: Reťazce - nápoveda

Obrázok 5: Reťazce - licencia
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Tento  program  sa  teda  pravdepodobne  pokúša  tváriť  ako  legitímný  nástroj  na  meranie
výkonnosti  webserverov.  V  prípade,  že  sa  v  ňom  nachádza  škodlivý  kód,  je  ho  možné
klasifikovať ako Trójskeho koňa.

Behaviorálna analýza

Vzorka sa po spustení  snaží  nadviazať TCP spojenie s  IP adresou  10.11.12.13 na porte
4444. V prípade, že sa jej to v priebehu 10 sekúnd nepodarí, program sa ukončí. Dokladuje to
priložený záznam z programu Process Monitor, pokročilého nástroja pre real-time analýzu aktivít
procesov, súborového systému, registrov a čiastočne aj sieťovej komunikácie.

Obrázok 6: Pokus o nadviazanie spojenia
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Je možné. že sa bude jednať o riadiaci server (C&C), z ktorého bude skúmaná vzorka dostávať
pokyny, prípadne naň bude exfiltrovať dáta zo zariadenia obete.

V rámci ďalšej analýzy odsimulujeme tento riadiaci server: v laboratórnom prostredí pripravíme
zariadenie,  ktoré  bude  mať  adresu  10.11.12.13 a  bude  počúvať  na  TCP  porte  4444.
Program po pripojení na simulovaný C&C server neodosiela nič, iba čaká na vstup z riadiaceho
servera. Odošleme teda programu nejaký testovací vstup zo simulovaného C&C servera.

Obrázok 7: Simulovaná komunikácia - C&C server

Vyzerá to však, že program prečíta zo servera všetko, čo dostane a stále očakáva ešte niečo na
vstupe.

Obrázok 8: Simulovaná komunikácia - skúmaná vzorka

Tu si môžeme všímnúť, akým spôsobom program načítaval vstup zo servera. Najprv načítal prvé
štyri byty (teda reťazec "Hell"), následne dočítal zvyšné dva byty z prvého vstupu (písmeno "o" a
znak  konca  riadka).  Všetky  následné  vstupy  prečítal  celé  vrátane  konca  riadka  pomocou
jednotlivých volaní receive. Vyzerá to tak, že prvé štyri byty budú mať pre skúmaný program
nejaký odlišný význam, než zvyšok vstupu, keďže ich načítal osobitne. Túto hypotézu je možné
overiť napríklad pomocou debuggeru.

Dynamická analýza

Pre učely tejto analýzy sme zvolili debugger x64dbg, resp. x32dbg, pomocou ktorého je možné 
pristupovať do pamäte procesu, skúmať jej obsah, prezerať hodnoty registrov procesora, 
zásobník aj disassemblovať samotný kód aplikácie a zobraziť ho v podobe prehľadného grafu.

Pre overenie vyššie uvedenej hypotézy nájdeme kód, ktorý načítava vstup zo sieťovej 
komunikácie, a miesto v pamäti, kam ukladá načítané hodnoty. Po pripojení sa k ešte stále 
bežiacemu procesu skúmanej vzorky nastavíme breakpoint na začiatok funkcie recv z knižnice 
ws2_32.dll, ktorá je volaná pri načítavaní dát zo socketov.
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Obrázok 9: Vytvorenie breakpointu v programe x32dbg

Pri zadaní ďalšieho vstupu prostredníctvom vytvoreného komunikačného kanála (cez netcat)
sa debuggovaný program zastaví na prvej inštrukcii funkcie recv:

Obrázok 10: Zastavenie programu na breakpointe

Nechajme funkciu recv a ostatné knižničné funkcie prebehnúť do konca a pokračujme v behu
programu, až kým neprídeme k použivateľskému kódu.

Obrázok 11: Obsah registrov po vykonaní recv

V tejto chvíli si všimnime hodnoty registrov: register  ebx ukazuje na adresu v pamäti, kde je
uložený reťazec "test"  -  náš posledný testovací vstup.  Register  eax obsahuje číslo 5,  čo by
mohla  byť dĺžka  načítaného vstupu.  Register  esp ukazuje  na vrch zásobníka,  na ktorom je
uložená  adresa  pamäte  obsahujúcej  reťazec  "o\n1234567890...",  ktorý  predstavuje  nami
zadávaný vstup s výnimkou prvých štyroch znakov "Hell". Na základe behaviorálnej analýzu už
máme hypotézu, že tieto prvé štyri byty budú mať nejaký iný význam. Pozrime sa teda na ne
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bližšie  a  skúsme ich  niekde nájsť.  Dôležité  hodnoty  častokrát  zvyknú byť uložené niekde v
pamäti, na zásobníku alebo priamo v registroch v závislosti od toho, ako často ku nim potrebuje
program pristupovať a aké operácie s nimi vykonáva. Ak tieto štyri byty interpretujeme ako 32-
bitové celé číslo vo formáte little endian, má hodnotu 0x6C656548. Táto hodnota je nápadne
podobná hodnote uloženej v registri  esi, akurát sa líšia o pár desiatok bytov, ktoré by mohli
zodpovedať veľkosti načítaného vstupu. Môžeme teda upresniť našu hypotézu o predpoklad, že
prvé štyri načítané byty určujú veľkosť nasledujúceho vstupu.

Overiť to môžeme nahliadnutím do aktuálne vykonávaného strojového kódu v debuggeri 
Disassemblovaný a okomentovaný kód, resp. jeho grafická reprezentácia, je na nasledovnom 
obrázku:

Obrázok 12: Načítavanie vstupu

Bodkou je označená aktuálne vykonávaná inštrukcia (tesne za call ebp). V skúmanej vzorke
je využívaná známa technika skrývania funkcionality: vyhľadanie a volanie knižničných funkcií
na základe hashu ich názvu namiesto priameho použitia názvu funkcie. Na tento účel je použitá
rutina,  ktorej  adresa  je  uložená  v  registri  EBP (okomentovaná  ako
customCallProcByHash),  ktorej  prvý  parameter  je  hash  požadovanej  funkcie  a  ostatné
parametre sú parametre požadovanej funkcie.

Na obrázku je možné vidieť prvé volanie tejto pomocnej rutiny s parametrom 5FC8D902 (hash
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pre funkciu recv) na načítanie 4 bytov zo socketu do památe, kam ukazuje esi. Následne sa
tieto štyri byty presunú z pamäto do registra esi pomocou inštrukcie mov esi,dword ptr
ds:[esi].  Prostredníctvom  VirtualAlloc sa  alokuje  pamäť  požadovanej  veľkosti
s právami na čítanie, zapisovanie a vykonávanie kódu/dát, ktoré obsahuje. Adresa alokovanej
pamäte sa uloží do registra ebx. Nasleduje cyklus, v ktorom sa načíta dohromady esi bytov zo
socketu do pamäte, kam smeruje ebx.

Následne  (po  vykonaní  ďalších  inštrukcií)  prebehne  skok  na  začiatok  alokovanej  pamäte
obsahujúcej vstup získaný zo sieťovej komunikácie. Tento vstup teda bude interpretovaný ako
strojový  kód  procesora  a  začne  sa  vykonávať  (shellcode).  To  je  možné  práve  v  dôsledku
nastavených práv na vykonávanie pri spomínanom volaní VirtualAlloc.

Opäť  tento predpoklad  môžeme overiť,  v  debuggeri  spustíme skúmaný program znova a  na
vstupe  mu  pošleme  4-bytový  údaj  o  veľkosti  a  následne  sekvenciu  bytov,  ktoré  je  možné
interpretovať ako neškodný kód: séria inkrementácií hodnôt registrov o 1, niekoľko  nop (no
operation) inštrukcií a na záver inštrukciu softvérového prerušenia  int3,  na ktorej debugger
zastane, ako dokladujú nasledovné dva obrázky.

Obrázok 13: Neškodný vstup

Obrázok 14: Neškodný vstup - zastavenie debuggera

V prípade, že sa nami skúmaná vzorka pripojí na zariadenie ovládané útočníkom, tento jej môže
podhodiť ľubovoľný škodlivý kód, prostredníctvom ktorého v podstate vie vykonať ľubovoľnú
akciu na zariadení obeti s oprávneniami bežiacej vzorky. Pre demonštráciu použijeme inú verziu
shellkódu na vstupe, ktorá spustí kalkulačku. Takéto shellkódy je možné bežne nájsť na Internete
alebo  vygenerovať  prostredníctvom vhodných nástrojov. V shellkóde na  obrázku nižšie  sme
vykonali drobné zmeny a jeho zdroj neuvádzame zámerne, aby nebol ľahko zneužiteľný:
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Obrázok 13: Vstup, ktorý spustí kalkulačku

Obrázok 14: Vstup, ktorý spustí kalkulačku - pohľad debuggera 

Shellkód využíva podobné techniky, ako analyzovaná vzorka: nájde v pamäti knižničnú funkciu
CreateProcess a pomocou nej spustí program calc.

Je ale potrebné si uvedomiť,  že reálny útočník takto môže spustiť ľubovoľný program alebo
stiahnuť ďalší malvér do zariadenia obete, pričom tento analyzovaný trójsky kôň môže slúžiť iba
ako jedna fáza viacstupňového útoku.
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Dodatok

Základné údaje o vzorke

Názov súboru: ApacheLocalNet.exe
Veľkosť súboru: 73802 B
Typ súboru: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
MD5: ac9fb918f2219617f057528afdc38166
SHA1: 776b04ef52aee7d29344148ac416745d0052b7fd
SHA256: 0ab92fbeae892cc8ee09e1849923873a42ee7c9868afbafcad955d62

394c3dff
SSDeep: 1536:I7ztyaSkkMF+dYoULmo2gTjfCVc/QaMb+KR0Nc8QsJq39

:uRyPMF+dYoULHDCvae0Nc8QsC9
Pôvod vzorky: Zachytené pri činnosti CSIRT.SK; redigované informácie o C&C 

serveri a TCP porte
Dátum zachytenia vzorky: nezverejnené
Dátum vykonania analýzy: 11.01.2018
Spôsob vykonanej analýzy: Statická, behaviorálna a dynamická (debuggovanie)
Postihnuté systémy: Windows 95 a novšie
Detekcia antivírmi: VirusTotal, timestamp: 2018-01-08 10:18:35 UTC
ESET NOD32 a variant of Win32/Rozena.AM
Kaspersky HEUR:Trojan.Win32.Generic
Microsoft Trojan:Win32/Swrort.A
Symantec Packed.Generic.347
Tagy: Trojan, Backdoor, Shellcode

Podrobnosti špecifické pre daný typ súboru

(Exiftool)

FileType Win32 EXE
FileTypeExtension exe
MIMEType application/octet-stream
MachineType Intel 386 or later, and compatibles
TimeStamp 2009:08:12 02:35:08+02:00
PEType PE32
LinkerVersion 6.0
CodeSize 45056
InitializedDataSize 40960
UninitializedDataSize 0
EntryPoint 0x9d8f
OSVersion 4.0
ImageVersion 0.0
SubsystemVersion 4.0
Subsystem Windows GUI
FileVersionNumber 2.2.14.0
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ProductVersionNumber 2.2.14.0
FileFlagsMask 0x003f
FileFlags (none)
FileOS Win32
ObjectFileType Executable application
FileSubtype 0
LanguageCode English (U.S.)
CharacterSet Unicode
Comments Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you 

may not use this file except in compliance with the License. You may 
obtain a copy of the License at 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Unless required by 
applicable law or agreed to in writing, software distributed under the 
License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
implied. See the License for the specific language governing 
permissions and limitations under the License.

CompanyName Apache Software Foundation
FileDescription ApacheBench command line utility
FileVersion 2.2.14
InternalName ab.exe
LegalCopyright Copyright 2009 The Apache Software Foundation.
OriginalFileName ab.exe
ProductName Apache HTTP Server
ProductVersion 2.2.14

Sekcie PE

Názov Virtuálna adresa Virtuálna veľkosť Skutočná veľkosť Entropia
.text 4096 43366 b (55.46%) 45056 b (64.71%) 7.01
.rdata 49152 4070 b (5.21%) 4096 b (5.88%) 5.32
.data 53248 28764 b (36.79%) 16384 b (23.53%) 4.41
.rsrc 86016 1992 b (2.55%) 4096 b (5.88%) 1.96

Importy (deklarované)

Modul Počet symbolov
MSVCRT.dll 50
KERNEL32.dll 46
ADVAPI32.dll 2
WSOCK32.dll 15
WS2_32.dll 2
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