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1. Wst p
Nale y zaznaczy , e autor tego wiczenia nie popiera ani nie zach ca do łamania zabezpiecze oprogramowania obj tego licencj . Czynno ci takie s nieetyczne a przede wszystkim – nielegalne. Autor nie ponosi odpowiedzialno ci za
sposób wykorzystania przytoczonej tu wiedzy.
Dokument ten jest instrukcj do wiczenia, które odbywa si w ramach przedmiotu „Bezpiecze stwo danych w systemach i sieciach komputerowych” na Politechnice Opolskiej, kierunek – Informatyka.
Od wykonuj cego wiczenie oczekuje si znajomo ci j zyka niskiego poziomu
(Asembler), umiej tno ci interpretacji kodu oraz znajomo ci architektury komputerów klasy PC.

2. Podstawowe definicje
Mówi c o wstecznej in ynierii (ang. reverse engineering, RE), niełatwo omin
słowo cracking, jak i cracker. Termin te ł cz si ze sob .
Zgodnie z systematyk wprowadzon przez Chikofsky’ego i Crossa [1] in ynieria
wsteczna jest postrzegana jako proces odwrócenia cyklu produkcji oprogramowania, który pozwala opisa kod ródłowy oprogramowania na wy szej warstwie
abstrakcji, na przykład dzi ki diagramowi ERD lub diagramowi klas j zyka UML.
Je li chodzi o oprogramowanie dystrybuowane w formie binarnej, a nie otwartego
kodu, nale y mówi o wstecznej in ynierii kodu (ang. reverse code engineering,
RCE) [5]. Polega ona na czynno ciach, które z kodu maszynowego wyłuskaj kod
j zyka programowania zrozumiały dla ludzi, a mówi c inaczej – cofn efekty pracy kompilatora danego j zyka (proces tzw. rewersowania).
Wymieniane s trzy techniki wstecznej in ynierii oprogramowania:
analiza na podstawie obserwacji wymienianej informacji. Sposób ten ch tnie
jest wykorzystywany do łamania protokołów sieciowych, gdzie podsłuchiwany
jest ruch w sieci LAN. Słu y równie do wstecznej in ynierii sterowników do
urz dze . Efektem stosowania tej metody jest pewien algorytm, który na laduje dany protokół/sterownik i w identyczny sposób wymienia informacje z systemami zewn trznymi.
dezasemblacja za pomoc debuggerów (dezasemblerów). Najch tniej stosowana metoda. Dzi ki niej otrzymujemy kod programu w postaci mnemoników
danego j zyka programowania (na przykład Asembler), na podstawie analizowanego kodu maszynowego.
dekompilacja za pomoc dekompilatora. Niektóre dekompilatory w lepszym
lub gorszym stopniu mog cofn kod do postaci j zyka wysokiego poziomu.
Mo na wi c powiedzie , e cracking jest wsteczn in ynieri kodu (oprogramowania), polegaj c na łamaniu zabezpiecze . Mo na te pod poj ciem crackingu
rozumie zbiór rozmaitych procedur wykorzystywanych do zmiany lub analizowania i ledzenia funkcji, metod i zasad w kodzie programu bez korzystania z kodu
ródłowego j zyka programowania, w którym program został napisany [4].
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Firmy sprzedaj ce oprogramowanie staraj si chroni własno
intelektualn
w nim zawart . W ten sposób programy zabezpieczone s ró nymi metodami, od
prostego hasła po wyrafinowane działania zwi zane z no nikiem (na przykład SecuROM lub StarForce). Gdzie le y granica mi dzy funkcjonalno ci oprogramowania, a jego zabezpieczeniami – najlepiej oceniaj u ytkownicy. Niektóre zabezpieczenia s na tyle irytuj ce, e w gr wchodzi skorzystanie z programu typu
crack, który ingeruje w kod pliku binarnego w celu usuni cia zabezpieczenia lub
keygen – programu z zaszytym w sobie algorytmem generacji numeru seryjnego
na podstawie wprowadzonych danych rejestracyjnych. Ciekaw dyskusj mo e
sprowokowa 3 rozdział ksi ki Sklyarova [3]. Licencje oprogramowania, które
u ytkownik akceptuje w momencie wyra enia ch ci instalacji, najcz ciej zabraniaj w jakikolwiek sposób ingerowa w kod ródłowy. Mo na stwierdzi , e
wspomniane wy ej metody nie znajduj sensu istnienia w dziedzinie tzw. otwartego oprogramowania, które u ytkownik mo e modyfikowa (zgodnie z licencj
GNU), poniewa kod jest dystrybuowany wraz z oprogramowaniem.

3. Klasyfikacja typów zabezpiecze stosowanych w oprogramowaniu
Warto usystematyzowa podstawowy podział zabezpiecze stosowany w oprogramowaniu płatnym. Dzi ki temu łatwiej b dzie je analizowa pod wzgl dem zastosowanych funkcji API.
Klasyfikacja wygl da nast puj co [4]:
ograniczenia czasowe – trial, time limit, try-buy,
ograniczona liczba uruchomie – runtime limit,
inne ograniczenia ilo ciowe,
numer seryjny lub hasło – serial number,
plik klucza – key file,
program z ograniczon funkcjonalno ci – crippled,
klucz sprz towy – dongle,
kontrola obecno ci płyty CD – CD-Check,
zabezpieczenia przed kopiowaniem CD,
zabezpieczenia komercyjne,
programy kompresuj ce i szyfruj ce – szyfratory (kompresory) PE,
programy napisane w Visual Basicu.
Z niektórymi z tych zabezpiecze spotkamy si w tym wiczeniu. Nale y zwróci
uwag na to, e ka de z ww. zabezpiecze wymaga nieco odr bnej techniki jego
obej cia. Spotyka si równie kombinacje zabezpiecze .

4. Podstawy programowania w systemie Microsoft Windows
Programowanie aplikacji w systemie operacyjnym Microsoft Windows opiera si
na wykorzystaniu funkcji z interfejsu programowania aplikacji API (ang. application programming interface). Zawiera on specyfikacj procedur, funkcji lub inter4
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fejsów umo liwiaj cych komunikacj z bibliotek , systemem operacyjnym lub innym systemem zewn trznym w stosunku do aplikacji korzystaj cej z API [5].
Mówi c wprost – programista korzystaj cy z funkcji API mo e bezpo rednio komunikowa si z systemem operacyjnym, przez co aplikacje s szybsze, lecz
z drugiej strony – niekompatybilne z innymi systemami nie posiadaj cymi danego
API. Funkcje API nazywa si równie wywołaniami systemowymi (ang. system
calls), lecz nie jest to do ko ca poprawne. W niektórych systemach operacyjnych
(np. UNIX) wywołanie systemowe polega na si gni ciu do funkcji zaszytych w j drze systemu, co ułatwia komunikacj z sprz tem. Funkcje API s dodatkow
warstw po rednicz c pomi dzy wywołaniami systemowymi a uruchomion
aplikacj .
W systemie Windows korzystanie z funkcji API opiera si na si ganiu do bibliotek
DLL (ang. dynamic link library), które przechowuj funkcje i zlokalizowane s
w katalogu Windows\system32. Doł czanie tych bibliotek jest zapewnione przez
kompilator danego rodowiska programistycznego. Całkowita liczba funkcji API
jest du a i wynosi ok. 3000. Najcz ciej wykorzystywane s funkcje z nast puj cych bibliotek:
kernel32.dll – biblioteka ta przechowuje główne funkcje do kontroli
i zarz dzania systemem (zawiera funkcje do kontroli pami ci, aplikacji, zasobów i plików),
user32.dll – ta biblioteka zawiera ró ne funkcje interfejsu u ytkownika (mi dzy
innymi funkcje do przetwarzania wiadomo ci w okienkach, zarz dzania timerami i menu),
gdi32.dll – biblioteka po rednicz ca w komunikacji z urz dzeniem graficznym
(ang. graphics device interface, GDI), zawiera funkcje graficzne okien,
comctl32.dll – ta biblioteka zawiera funkcje słu ce ró nym kontrolkom (menu,
listy itd.), szczególnie wykorzystywanym w nowym stylu Windows XP.
Funkcje zawarte w tych bibliotekach mog mie dwie wersje, zale nie od typu
zmiennej ła cuchowej, jak akceptuj : A na ko cu nazwy funkcji wskazuje na
zmienn typu ANSI, W – UNICODE.
Nale y jednak by wiadomym tego, e nie wszyscy programi ci korzystaj na
przykład ze rodowiska programistycznego Microsoft Visual C++. W przypadkach
programów napisanych w Delphi, b d innych j zykach, odnalezienie bezpo rednich odwoła do funkcji Windows API mo e by niemo liwe. Wtedy nale y bardzo
dokładnie prze ledzi kod i znale miejsca, w których nast puje operacja na interesuj cym nas elemencie (na przykład czytanie tekstu z pola tekstowego).

4.1. Funkcje API a rodzaje zabezpiecze
Poznali my ju rodzaje zabezpiecze , jakie mog by zastosowane w oprogramowaniu (pkt. 3). Nale ałoby si zastanowi , jak odnosz si one do zastosowanych funkcji API. Pomo e nam to w wyszukiwaniu takowych w kodzie programu
oraz ułatwi jego analiz .
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4.1.1. Ograniczenie czasowe
Najcz ciej stosowane w oprogramowaniu, którego autor chce, by po pewnym
czasie cz
z wst pnie dost pnych funkcjonalno ci przestała działa . Ma to zach ci u ytkownika do kupna pełnej wersji, z któr mógł pracowa przez na przykład 30 dni.
Struktura wi kszo ci takich zabezpiecze jest zbli ona do poni szej:
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Listing 1. Przykład kodu z ograniczeniem czasowym
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Aby obej to zabezpieczenie, wystarczy znale funkcj pobieraj c dat lub
operuj c na zmiennych wyra aj cych czas, aby pozby si tego ograniczenia.
Dzi ki deasemblerowi mo na znale to miejsce w kodzie, a pó niej za pomoc
edytora HEX (lub bezpo rednio w kodzie) zmieni wymieniony w listingu 1 skok
warunkowy jl na zwykły jmp.
Implementacja tego zabezpieczenia mo e si ró ni w niektórych przypadkach na
przykład sposobem pobieranej daty. Poni ej przedstawiono najcz ciej stosowane do tego celu funkcje API:
GetLocalTime,
GetSystemTime,
GetFileTime,
CompareFileTime,
GetTickCount,
GetTimeZoneInformation.

4.1.2. Numer seryjny
Mo na stwierdzi , e jest to jedno z najcz ciej stosowanych zabezpiecze
we współczesnych programach. Dodatkowo bywa ł czone z ograniczeniami funkcjonalno ci oprogramowania a do momentu podania numeru seryjnego.
S dwie drogi obchodzenia tego typu zabezpieczenia. Mo na szuka w kodzie
prawidłowego numeru seryjnego i takowy wpisa w okienku dialogowym (ewentualnie – zmodyfikowa kod tak, aby program nie pytał si o numer). Mo na równie
zagł bi si w kod i zrozumie algorytm generowania numeru, przez co łatwo
mo na pó niej stworzy program generuj cy typu keygen. Jednak zabezpieczenia niektórych programów wykorzystuj mo liwo szyfrowania cz ci kodu. Wtedy wymagana jest znajomo algorytmu generowania numeru seryjnego, poniewa samo usuni cie jego sprawdzania nie odblokuje nam zaszyfrowanego kodu.
Najpopularniejsze funkcje API stosowane z tym zabezpieczeniem:
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GetDlgItemText (GetDlgItemTextA, GetDlgItemTextW),
GetWindowLong (GetWindowLongA, GetWindowLongW),
GetWindowText (GetWindowTextA, GetWindowTextW),
GetWindowWord,
GetDlgItemInt,
SendDlgItemMessage (SendDlgItemMessageA, SendDlgItemMessageW).

4.1.3. Plik klucza
Zastosowanie zabezpieczenia za pomoc pliku klucza jest korzystne, poniewa
mo na w nim bezpo rednio umieszcza stosunkowo du e ilo ci danych: od informacji rejestracyjnych a po sam kod programu, który dopiero zostanie umieszczony w aplikacji (na przykład funkcje, które w niezarejestrowanej aplikacji były
niedost pne). W taki sposób uniemo liwia si (przy odpowiednio skomplikowanym zabezpieczeniu plikiem klucza) złamanie zabezpieczenia, poniewa niektórych funkcjonalno ci aplikacji nie uda si odzyska z zakodowanego pliku klucza.
Metod łamania tego typu zabezpiecze (skonstruowanych amatorsko) jest analizowanie kodu, który w najgorszym przypadku (dla autora programu) mo e si co
chwil odwoływa do pliku klucza i porównywa go z pewn oczekiwan zawartoci . Analiza tych porówna i ich argumentów mo e pomóc w rekonstrukcji pliku
klucza.
W poł czeniu z omówionym zabezpieczeniem stosuje si najcz ciej funkcje API:
CreateFileA (CreateFileW),
ReadFile,
WriteFile,
SetFilePointer,
GetPrivateProfileInt (GetPrivateProfileIntA, GetPrivateProfileIntW),
GetPrivateProfilestring (GetPrivateProfilestringA, GetPrivateProfilestringW),
WritePrivateProfileString (WritePrivateProfileStringA, WritePrivateProfileStringW).

4.1.4. Kontrola obecno ci płyty CD/DVD
Obecnie stosowane s najró niejsze sposoby sprawdzenia okre lonej płyty
CD/DVD w nap dzie: kontrola nagłówka płyty, wolnego miejsca, wyszukiwanie
cz sto usuwanych plików itd. Najbardziej wyrafinowane metody, jak na przykład
StarForce polegaj na odczytywaniu wybranych sektorów no nika danych (zbieranie informacji k towych o no niku) [3].
Jednak najprostsze metody (dzi ju raczej bezcelowe przy obecno ci gamy narz dzi kopiuj cych na rynku) stosuj nast puj ce funkcje API:
CreateFileA, CreateFileW,
GetDiskFreeSpace (GetDiskFreeSpaceA, GetDiskFreeSpaceW),
GetDriveType (GetDriveTypeA, GetDriveTypeW),
GetFullPathName (GetFullPathNameA, GetFullPathNameW),
GetLogicalDrives,
7
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GetLogicalDriveStringsA, GetLogicalDriveStringsW,
GetVolumeInformationA, GetVolumeInformationW.

5. Metody zabezpieczenia przed crackingiem
Mo na spotka si z ogólnym zbiorem zasad, które ju na etapie pisania kodu
programu pozwol wystrzega si najcz ciej popełnianych bł dów. Nie s one
naj wie szej daty, ale wci zachowuj swoj aktualno . Najcz ciej pojawiaj
si pod postaci „Zasad Marka” [4]:
Nie stosuj nazw funkcji, plików itp., które natychmiast zdradz ich przeznaczenie, na przykład: PodanoPoprawneHasło. W najwa niejszych funkcjach kontrolnych zabezpieczenia zawsze umieszczaj kod konieczny do poprawnego
działania programu. Je eli cracker tak funkcj ominie lub skasuje, program
nie b dzie działał poprawnie.
Nie informuj natychmiast u ytkownika programu o powstałym bł dzie
w algorytmie zabezpiecze . Zaczekaj, je eli to mo liwe, kilka minut, godzin lub
nawet dni.
W plikach EXE i DLL stosuj kontrol spójno ci. Niech jeden plik sprawdza pozostałe.
Przed rozpocz ciem sprawdzania poprawno ci podanego hasła, numeru itp.
zawsze odczekaj kilka sekund. Zmniejszy to mo liwo ataku metod pełnego
przegl du (ang. brute-force) do minimum.
Stosuj kod samomodyfikuj cy. Tak samo, jak modemy i dyski twarde stosuj
korekcj bł dów, równie autor mo e poprawi kod swego programu. Zdekompilowany kod programu mo e zawiera instrukcje, których w programie ju
dawno nie ma.
Zmieniaj kod swojego programu tak, aby za ka dym razem wywoływane były
inne podprogramy kontrolne.
Dla lepszej ochrony zapisuj wa ne dane w niestandardowych miejscach.
Zapisuj je w wielu miejscach.
Nigdy nie ufaj dacie i godzinie podawanym przez system. Sprawdzaj te wartoci z zaczerpni tymi z jakiego pliku (na przykład SYSTEM.DAT lub BOOTLOG.TXT).
Nie stosuj ła cuchów w komunikatach o stanie systemu zabezpiecze („Niepoprawny numer”, „Znaleziono płyt CD” itd.). Zazwyczaj jest to pierwsza
rzecz, któr cracker wykorzystuje do znalezienia i usuni cia zabezpieczenia.
Generuj ła cuchy dynamicznie lub szyfruj je.
Zasyp crackera atrapami, fałszywymi funkcjami i danymi.
Nie stosuj funkcji sprawdzaj cych. Za ka dym razem, kiedy chcesz sprawdzi
jak warto , wykorzystaj j do czego (na przykład do deszyfrowania).
Stosuj c zaszyfrowane dane staraj si , aby wygl dały jak cz
kod programu, wywołanie funkcji… itp. (na przykład CreateFileA). Takie działanie mo e
te oszuka niektóre dekompilatory.
Nikomu nie zdradzaj sposobu, w jaki zabezpieczasz swoje oprogramowanie!
Ochrona przed debuggingiem jest na tyle szerokim zagadnieniem, e nie zostanie
ono tutaj omówione. Bardzo dobry wgl d w te czynno ci zapewnia Sklyarov
i Zemánek [3, 4].
8
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6. Cel wiczenia i potrzebne oprogramowanie
Znaj c u ywan nomenklatur , nale y okre li , co dokładnie zostanie wykonane
w tym wiczeniu.
Pierwszym etapem b dzie stworzenie obrazu maszyny wirtualnej z systemem
operacyjnym Microsoft Windows XP, na którym zostanie w pó niejszym etapie
zainstalowane oprogramowanie do analizy kodu. Zalet wirtualnej maszyny jest
mo liwo eksperymentów, których niefortunne zako czenie nie uszkodzi naszego domy lnego systemu zainstalowanego na komputerze.
Uwaga: na obraz systemu nale y przewidzie ok. 2 GB wolnego miejsca na dysku.
W nast pnym etapie przedstawione zostan narz dzia pomocne w analizie kodu:
Filemon firmy Sysinternals (wersja darmowa 7.04;
http://download.sysinternals.com/Files/Filemon.zip)
IDA – The Interactive Disassembler firmy Datarescue sa/nv (wersja darmowa
4.9; http://tiarater.datarescue.be/freefiles/idafree49.exe)
OllyDbg autorstwa Oleha Yuschuka (wersja 1.10;
http://www.ollydbg.de/odbg110.zip)
Process Explorer firmy Sysinternals (wersja darmowa 11.04;
http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip)
Regmon firmy Sysinternals (wersja darmowa 7.04;
http://download.sysinternals.com/Files/Regmon.zip)
Syser Debugger firmy Syser Software Inc. (wersja demonstracyjna 7 dniowa
1.95; http://www.sysersoft.com/download/download.php)
W ramach pracy samodzielnej nale ało b dzie złama zabezpieczenia pi ciu
prostych programów wiczebnych typu crackme. Słu
one jedynie celom demonstracji algorytmów zabezpiecze i nie posiadaj adnych funkcjonalno ci poza na przykład sprawdzaniem wprowadzonego tekstu i numeru seryjnego.

7. Etap pierwszy – tworzenie obrazu systemu operacyjnego
W celu stworzenia obrazu systemu operacyjnego wykorzystamy darmowy program firmy Microsoft – Virtual PC. Pokazane poni ej kroki dotycz wersji 2004,
któr mo na ci gn na przykład z serwera Politechniki Opolskiej (wersja trial)
lub jako oprogramowanie dystrybuowane na licencji MSDN AA (wersja darmowa).

7.1. Instalacja Microsoft Virtual PC 2004
Nale y uruchomi plik instalacyjny i post powa według poszczególnych kroków instalatora
Wersja Virtual PC na licencji MSDN AA posiada przypisany numer licencyjny
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7.2. Tworzenie obrazu systemu operacyjnego Microsoft Windows
XP
Uruchamiamy Virtual PC (Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Virtual
PC),
w oknie, które si pojawiło klikamy New… (rys. 1),

Rys. 1. Okno główne programu Virtual PC

w nowym oknie tworzenia nowej maszyny wirtualnej (New virtual machine wizard) klikamy Next,
z dost pnych opcji wybieramy Create a virtual machine i klikamy Next,
w nast pnym oknie wybieramy nazw dla naszej maszyny wirtualnej
i wpisujemy j w dost pne pole tekstowe. Przyciskiem Browse… mo emy
wskaza , gdzie program ma zapisa nasz obraz na dysku. Klikamy Next,
w nast pnym oknie z menu Operating system wybieramy Windows XP
i klikamy Next,
w oknie wyboru ilo ci pami ci RAM dla naszej maszyny wybieramy ilo rekomendowan (128 MB) lub klikamy w Adjusting the RAM i wybieramy przez
siebie okre lon ilo pami ci RAM. Uwaga: je li chcemy, by obraz był bezbł dnie odczytywany przez program VMWare player, nale y wybra ilo pami ci podzieln przez 2. Klikamy Next,
w nast pnym oknie wybieramy, czy chcemy skorzysta ze stworzonego ju
wirtualnego dysku twardego, czy stworzy nowy. Dla naszego przypadku wybierzmy A new virtual hard disk i kliknijmy Next,
w oknie Virtual Hard Disk Location wybieramy miejsce na dysku, gdzie chcemy zapisa plik b d cy naszym dyskiem. Wybieramy Browse… i wskazujemy
miejsce na dysku,
ostatecznie sprawdzamy wybrane przez nas dane i klikamy Finish w celu finalizacji procedury.
Po powy szych krokach nasza maszyna powinna pojawi si w oknie głównym
programu Virtual PC (rys. 2). Po klikni ciu na przycisk Start uruchomi si wirtualny komputer i przejdzie przez procedur POST, lecz nie wykryje systemu operacyjnego, poniewa takowy nie został jeszcze zainstalowany. Jest to zadanie dla
wykonuj cego wiczenie.
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Rys. 2. Okno główne programu Virtual PC z utworzon maszyn wirtualn test

Dodatkow mo liwo zmiany ustawie sprz tu wirtualnego zapewnia nam przycisk Settings. Po jego naci ni ciu pojawia si okno, w którym mo emy zmienia
ustawienia takie, jak: dysk wirtualny przypisany do maszyny, ilo pami ci RAM,
peryferia (COM i LPT), ustawienia karty sieciowej itp.
Podczas uruchamiania obrazu w programie VMWare Player zostan wykryte nowe urz dzenia – sytuacja ta jest normalna, nale y przej przez proces instalacji
sterowników.

8. Opis programu Filemon
Filemon jest aplikacj monitoruj c i wy wietlaj ca aktywno systemu plików w
danym systemie operacyjnym. Ma zaawansowane funkcjonalno ci przeszukiwania i filtrowania, które sprawiaj , e jest on pot nym narz dziem do ledzenia
pracy systemu Windows, ogl dania w jaki sposób aplikacje wykorzystuj pliki i biblioteki DLL oraz do rozwi zywania problemów zagnie d onych w systemie albo
konfiguracji aplikacji.

8.1. Uruchamianie programu Filemon
Program Filemon uruchamiany jest poprzez plik filemon.exe. Nale y mie nadane
prawa administratora w celu jego uruchomienia. Kiedy Filemon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, b dzie monitorował wszystkie lokalne dyski twarde. Menu,
klawisze skrótu oraz klawisze belki narz dziowej mog by wykorzystane do
czyszczenia okna, wybierania i zwalniania monitorowanych woluminów (wł czaj c w to nap dy sieciowe w Windows NT/2000/XP), zapisania wyniku monitoringu
do pliku oraz do filtrowania i przeszukiwania wyników.
Cały interfejs programu pokazano na rys. 3.
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Rys. 3. Okno główne programu Filemon

Na pasku narz dzi znajduj si nast puj ce klawisze (w kolejno ci od lewej strony):
Zapisz – zapisuje wynik analizy do pliku *.log. Skrót: Ctrl+S,
Otwórz – otwiera zapisany wcze niej plik z wynikiem analizy,
Przechwy – zatrzymuje b d wznawia analiz czynno ci systemu plików.
Skrót: Ctrl+E,
Autoprzewijanie – wł cza lub wył cza funkcj autoprzewijania dla okna głównego. Skrót: Ctrl+A,
Wyczy – czy ci okno główne z wyników analizy. Skrót: Ctrl+X,
Czas trwania/Czas rzeczywisty – przeł cza pomi dzy wy wietlaniem czasu
trwania operacji a czasem zegara systemowego wywołania operacji. Skrót:
Ctrl+T,
Filtruj – filtruje wynik analizy pod wzgl dem wpisanego słowa (przydatne, je li
chcemy ledzi aktywno konkretnego procesu). Słowo kluczowe filtracji wpisujemy w nowym oknie pojawiaj cym si po klikni ciu na ten przycisk. Skrót:
Ctrl+L,
Długo
historii – okre la, ile operacji systemu plików ma by zachowane
w historii analizy (domy lnie: niesko czenie wiele). Skrót: Ctrl+H,
Znajd – szuka okre lonego ci gu znaków w wynikach analizy. Skrót: Ctrl+F,
Przejd do – otwiera okno Eksploratora Windows z katalogiem, w którym
znajduje si plik wykonuj cy dan operacj . Aktywne dopiero po wyborze jednego z wyników analizy. Skrót: Ctrl+J.
Pasek menu umo liwia mi dzy innymi wybór monitorowanych dysków logicznych
(Volumes) oraz zmian opcji programu.
Okno główne posiada nast puj ce kolumny:
# – numer kolejnej operacji,
Time – czas operacji wyra ony jako czas trwania lub czas systemowy,
12
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Process – nazwa procesu dokonuj cego operacji na systemie plików,
Request – rodzaj operacji wykonywanej na systemie plików (mi dzy innymi:
OPEN – otwarcie pliku, CLOSE – zamkni cie pliku, READ – odczyt pliku,
WRITE – zapis do pliku),
Path – cie ka do modyfikowanego zasobu (plik, klucz rejestru itp.),
Result – wynik operacji,
Other – inne informacje dotycz ce operacji.
Je li zastosowano filtracj wyników, Filemon b dzie pytał o potwierdzenie filtrów z
ostatniej sesji za ka dym uruchomieniem. Aby tego unikn , mo na uruchomi Filemon z linii polece z przeł cznikiem /q.
Filemon po uruchomieniu automatycznie zaczyna przechwytywa aktywno systemu. Aby uruchomi go z t funkcj wył czon , stosuje si przeł cznik /o w linii
polece .
Wszystkie operacje, które Filemon przechwyci oznaczane s kolejnym numerem
w kolumnie #. Je li nast pi przepełnienie buforów programu z powodu du ej ilo ci
operacji, w kolejno ci numeracji pojawia si b d przerwy.

8.2. Wybór dysków (Windows NT/2000/XP)
Menu Volumes mo e zosta u yte do wyboru monitorowanych dysków. Wybór
elementu menu Network pozwala na monitorowanie dost pu do zasobów sieciowych takich jak mapowane dyski twarde i dost py protokołem UNC do zdalnych
woluminów.
Filemon umo liwia równie podgl d dysków w trakcie formatowania, lecz po
uko czonym procesie nale y ponownie wybra nap d w celu kontynuacji jego
monitorowania.

8.3. Filtrowanie danych wyj ciowych
Aby filtrowa wynik analizy, nale y u y okienka filtrowania, które mo e zosta
uruchomione
poprzez
pasek
narz dzi
albo
jako
element
menu
Options|Filter/Highlight. Dzi ki temu mo emy zdecydowa , jakie dane maj by
pokazane w widoku głównym. Symbol ‘*’ oznacza dowolny znak; filtry nie rozró niaj wielko ci liter. Program pokazuje ła cuchy znaków zawarte w filtrze wej cia
i nie usuni te w filtrze wyj cia. Aby oddzieli zwroty filtruj ce od siebie, nale y
u y znaku ‘;’ (na przykład: *filemon*;*temp*). Ze wzgl du na asynchroniczny posta wi kszo ci operacji we./wy., nie mo na filtrowa wyników pod wzgl dem zako czenia operacji.
Na przykład: chcemy monitorowa wszystkie odniesienia do plików i folderów zawartych w katalogu c:\temp, ale nie w podkatalogu c:\temp\podkat. Wtedy filtr zawierania (include) musi mie podany argument c:\temp, za filtr wykluczania (exclude) – c:\temp\podkat.
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Filtry zezwalaj na kompleksowe porównywanie ci gów, co pozwala na wyszukanie okre lonych dost pów do pewnych plików przez pewne programy. Na przykład filtr zawierania Winword*Windows pozwoli na obserwowanie dost pów do
plików zawieraj cych słowo Windows przez program Microsoft Word.
Mo na równie zastosowa filtr podkre laj cy wyniki (Highlight), dzi ki czemu tylko niektóre pozycje wynikowe b d innego koloru. Kolor wybieramy w menu
Options |Highlight Colors.

8.4. Ograniczanie i przeszukiwanie danych wyj ciowych
Okienko kontroluj ce gł boko historii (History depth) mo e zosta wywołane
poprzez pasek narz dzi lub element menu Options|History. Pozwala to na modyfikacj maksymalnej liczby linii wy wietlanych w oknie głównym. Gł boko 0
jest równoznaczna z niesko czono ci .
Mo na przeszukiwa dane wynikowe mo na przeszukiwa pod wzgl dem okrelonego wyra enia za pomoc elementu menu Find. Ponowne przeszukanie wyników w przód uzyskuje si po naci ni ciu F3, a wstecz – Shift+F3.
eby przeszuka wyniki od okre lonego miejsca, nale y zaznaczy odpowiedni
lini poprzez klikni cie w kolumnie indeksowej. Je li adna linia nie jest zaznaczona, przeszukiwanie nast puje od pierwszej (gdy szukamy w przód) lub ostatniej linii (gdy szukamy wstecz).

8.5. Ustawienia programu
Filemon mo e oznacza wydarzenia aktualnym czasem (timestamp) lub pokazywa ich czas trwania. Zmiana tego trybu dokonywana jest poprzez menu Options
lub poprzez odpowiedni ikon na pasku narz dzi (zmienia si z zegara na stoper
w odpowiednim trybie). Pole Time w oknie głównym pokazuje ile sekund zaj ł
systemowi plików odpowied na okre lony rozkaz. Pole Options|Show Milliseconds w menu pozwala wprowadzenie dokładno ci co do milisekundy w pokazywanych czasach.

9. Opis programu Regmon
Program Regmon słu y do monitorowania aktywno ci w rejestrze systemu Microsoft Windows. Jego wygl d oraz funkcjonalno ci s identyczne, jak w programie
Filemon. Okno główne programu zaprezentowano na rys. 4.
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Rys. 4. Okno główne programu Regmon

Jedynymi ró nicami, jakie wyst puj mi dzy tymi programami s : brak menu Volumes w pasku menu oraz – fakt monitorowania operacji na rejestrze, a nie
w systemie plików. Reszta opcji i ustawie jest analogiczna, jak przy programie
Filemon.

10.

Opis programu Process Explorer

Rys. 5. Okno główne programu Process Explorer

Process Explorer jest nast pc programów Regmon i Filemon. Jest to zaawansowana wersja Mened era zada znanego z systemu Windows. Dla celów wiczenia wykorzystamy jedn , ale za to wa n funkcjonalno tego programu – wy15
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szukiwanie procesów w zale no ci od wskazanego okna. Mo emy to uzyska
dzi ki ostatniemu elementowi paska narz dzi – celownikowi. Po uruchomieniu
programu naciskamy na celownik i (trzymaj c wci ni ty lewy klawisz myszy) naje d amy na okno, którego proces macierzysty chcemy odkry . Jego nazwa zostanie pod wietlona w oknie głównym programu.
Program ten posiada szereg bardzo zaawansowanych funkcjonalno ci i za pomoc jednego ustawienia w pasku menu mo e on zast pi tradycyjny Mened er zada .

11.

Opis programu OllyDbg

Program OllyDbg jest darmowym debuggerem i dezasemblerem. Posiada szereg
funkcji pomocnych przy analizie kodu, jak na przykład punkty wstrzymania (breakpoint). Po załadowaniu okre lonego pliku wykonywalnego do programu, OllyDbg pokazuje nam jego kod, pami programu, rejestry procesora oraz stos. Okno
główne programu przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Okno główne programu OllyDbg

Pokrótce zostan omówione podstawowe aspekty u ytkowania debuggera. Pasek
narz dzi składa si z nast puj cych elementów (w kolejno ci od lewej strony):
Otwórz – otwiera plik *.exe do celów dezasemblacji (skrót: F3),
Restart programu – ponownie uruchamia załadowany program (skrót:
Ctrl+F2),
16
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Zamknij program – zamyka i usuwa z OllyDbg załadowany program (skrót:
Alt+F2),
Uruchom program – uruchamia w czasie rzeczywistym załadowany program
(skrót: F9),
Wstrzymaj wykonywanie – wstrzymuje wykonywanie załadowanego programu
(skrót: F12),
Wejd w – wykonywanie kodu krok po kroku wraz z wchodzeniem do wywoła
instrukcji (call) (skrót: F7),
Pomi – wykonywanie kodu krok po kroku, ale bez skoków do wywoła procedur (skrót: F8),
led do – wykonywanie ledzenia kodu programu z wej ciami do wywoła
procedur (skrót: Ctrl+F11),
led z pomini ciem – wykonywanie ledzenia kodu, ale z pomini ciem wywoła procedur (skrót: Ctrl+F12),
Wykonaj a do powrotu – wykonywanie procedury a do napotkania rozkazu
powrotu (ret) (skrót: Ctrl+F9),
Przejd do adresu w dezasemblerze – przej cie do wpisanego przez u ytkownika adresu w oknie dezasemblera,
Poka okno logu – pokazuje okno z informacjami dotycz cymi czynno ci w
programie OllyDbg (skrót: Alt+L),
Poka okno modułów – pokazuje okno z bibliotekami wykorzystywanymi przez
załadowany program (skrót: Alt+M),
Poka w tki – pokazuje w tki obecne w załadowanym programie,
Poka okna – pokazuje okna stworzone i wykorzystywane przez załadowany
program,
Poka uchwyty – pokazuje uchwyty do wykorzystywanych zasobów,
Poka CPU – pokazuje główne okno programu (podgl d stanu procesora oraz
kodu) (skrót: Alt+C),
Poka łatki – pokazuje okno nało onych na kod łatek (skrót: Ctrl+P),
Poka stos wywoła – pokazuje stos wywoła procedur (skrót: Alt+K),
Poka okno punktów wstrzymania – pokazuje okno z wszystkimi ustawionymi
w załadowanym programie punktami wstrzymania (skrót: Alt+B),
Poka referencje – pokazuje okno referencji ustawionych przez u ytkownika,
Poka okno ledzenia – pokazuje okno wykonywania ledzenia,
Poka okno ródła kodu – pokazuje okno ródła kodu,
Opcje debuggowania – umo liwia zmian opcji dotycz cych procesu debuggowania (skrót: Alt+O),
Opcje wygl du – pozwala na zmian ustawie dotycz cych wygl du programu
OllyDbg,
Pomoc – uruchamia pomoc programu.
Program OllyDbg nie wymaga instalacji – wystarczy rozpakowa zarchiwizowany
plik ZIP do wybranego folderu. Przy pierwszym uruchomieniu OllyDbg mo e si
pyta o wersj pliku PSAPI.DLL, który jest doł czony do programu. W wi kszo ci
przypadków wersja tego pliku znajduj ca si w katalogu systemowym jest wy sza, co pozwala na wybór, z którego pliku chcemy skorzysta . Klikaj c Tak
w oknie dialogowym pokazanym na rys. 7 usuwamy plik z katalogu OllyDbg
i korzystamy z pliku systemowego.
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Rys. 7. Pytanie o korzystanie z nowego pliku PSAPI.DLL w programie OllyDbg

Zaleca si zdobycie pliku pomocy do Windows API (win32.hlp), który mo na doda do OllyDbg. Dzi ki temu mo na podgl da składni funkcji z API wykorzystywanych w analizowanym programie. Aby doda plik win32.hlp do debuggera,
nale y umie ci go na przykład w katalogu programu, a nast pnie wybra element z paska menu Help|Select API Help File, ostatecznie wskazuj c, gdzie jest
plik pomocy. Dzi ki temu po klikni ciu prawym przyciskiem myszy w oknie kodu
mo liwe staje si wybranie opcji Help on symbolic name (skrót: Ctrl+F1) – pojawi
si okno pomocy dotycz ce aktualnie zaznaczonej funkcji.
Dodatkow wła no ci OllyDbg jest mo liwo
Poszerzaj one wła ciwo ci programu.

korzystania z wtyczek (plugin).

Wszystkie informacje potrzebne do opanowania w podstawowym zakresie programu OllyDbg zawarte s w trzech pierwszych cz ciach samouczka A reversing tutorial for newbies by lena151 (w j zyku angielskim), dost pnych na stronie
Tuts 4 You (http://tuts4you.com/download.php?list.17).

12.

Opis programu IDA Pro

IDA Pro jest bardzo pomocnym narz dziem do analizy kodu wykonywalnego.
U podstaw jej niebywałych funkcjonalno ci le nast puj ce wła ciwo ci:
Zestaw narz dzi zawartych w dezasemblerze stworzono w celu ułatwienia
wgl du w wykonywalny kod. IDA Pro nie wyci ga wniosków ani konkluzji na
podstawie analizy. To od człowieka zale y heurystyczna analiza wyników.
Analizatorzy kodu uczestnicz w analizie heurystycznej, mog zmienia parametry specyficznych obiektów programu i wprowadza do niego modyfikacje.
Wbudowany j zyk programowania (podobny do klasycznego j zyka C pod
wzgl dem struktury) pozwala na rozszerzenie funkcjonalno ci narz dzia.
Je li OllyDbg był programem przydatnym do debuggingu (w czasie rzeczywistym), IDA radzi sobie wietnie z prezentacj u ytkownikowi tzw. deadlisting, czyli
samego kodu programu, bez mo liwo ci jego zmiany w czasie rzeczywistym.
Na rys. 8 przedstawiono główne okno programu IDA Pro.
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Rys. 8. Okno główne programu IDA Pro

12.1. Otwieranie programu do analizy
Po uruchomieniu program pyta u ytkownika, jakie czynno ci chce w nim wykona
(rys. 9).

Rys. 9. Okno rozpocz cia pracy programu IDA

Do wyboru u ytkownika przedstawiono trzy mo liwo ci:
New – dezasemblacja nowego pliku,
Go – rozpocz cie pracy programu bez ładowania jakiegokolwiek pliku,
Previous – załadowanie ostatnio dezasemblowanego pliku.
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Wybranie opcji Don’t display this dialog box again spowoduje uruchomienie programu IDA bez okienka z rys. 9.
Chc c dezasemblowa nowy plik:
wybieramy Go,
z paska narz dzi wybieramy element Load a new file or database,
pojawi si okienko dialogowe wyboru pliku. Dla zapoznania si z funkcjami
programu mo e to by jakikolwiek plik z dysku, na przykład C:\Program Files\IDA Free\idag.exe.
W tym momencie program zacznie analizowa zawarto pliku i rewersowa go
do rozkazów j zyka asembler. Zale nie od zasobów sprz towych komputera moe to zaj pewien okres czasu.
Innym sposobem rozpocz cia pracy z programem jest przeci gni cie pliku z okna
Eksploratora Windows do okna głównego programu IDA (w miejsce z napisem
Drag a file here to disassemble). Pojawi si w tym momencie okienko z rys. 10.

Rys. 10. Okno dialogowe ładowania nowego pliku

W okienku z rys. 10 podajemy informacje o ładowanym pliku. Wi kszo plików
wykonywalnych w systemie Windows to tzw. pliki formatu PE. Jest to zdefiniowany układ danych wewn trz pliku. Wi cej o tym formacie mo na si dowiedzie z
ksi ki Jakuba Zenka [3]. Zostawiamy typ procesora domy lny (Intel 80x86 processors: metapc). Taki wybór oznacza, e IDA b dzie próbowała wykorzysta
cały zasób polece Asemblera (nawet te specyficzne dla Intela lub MMX), aby
pokaza nam kod. Je li dezasemblacja ma dotyczy innego typu procesora (czego nale y by wiadomym), mo na go wybra z rozwijanej listy.
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Reszta opcji w tej chwili nie jest dla nas interesuj ca. Przy zaawansowanych analizach mo e si okaza potrzebne dodatkowe ustawienie programu, do czego
słu przyciski Kernel options 1, Kernel options 2 i Processor options.
Po tych zabiegach IDA zaczyna analizowa kod. Uaktywnia si cały pasek narz dzi oraz okno główne, w którym mo emy obserwowa listing kodu. Dla wi kszej
czytelno ci mo na zmaksymalizowa rozmiar okna IDA View-A. Okno główne
programu powinno wygl da jak na rys. 11:

Rys. 11. Okno główne programu IDA z załadowanym plikiem

Zielone kółko po prawej stronie paska narz dzi symbolizuje stan aktywno ci programu IDA. Przyjmuje on jeden z trzech kolorów:
Zielony – program w stanie gotowo ci do pracy,
ółty – program w trakcie analizowania,
Czerwony – program w stanie krytycznym.
Po sko czonej analizie, która mo e zaj pewien okres czasu (zale nie od pr dko ci procesora), kółko to zmieni swój kolor na zielony, za w oknie komunikatów
pojawi si The initial autoanalysis has been finished.
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12.2. Okno główne i interfejs programu IDA
Na rys. 12 przedstawiono główne okno programu IDA.

Rys. 12. Okno główne programu IDA

Widzimy na nim nast puj ce elementy:
1 (kolor czerwony) – pasek menu,
2 (kolor jasny niebieski) – pasek narz dzi,
3 (kolor ró owy) – zakładki okien, a w nich mi dzy innymi: IDA View-A (widok
główny z listingiem kodu), Hex View-A (widok heksadecymalny skompilowanego kodu programu), Strings (okno z ła cuchami znakowymi zdefiniowanymi
w programie), Names (widok nazw funkcji, procedur i elementów wyst puj cych w programie), Functions (widok funkcji), Imports (widok funkcji bibliotecznych doł czonych do programu) itd.,
4 (kolor jasny zielony) – strzałki wskazuj ce, gdzie prowadzi skok lub sk d został wywołany rozkaz (pomocne przy analizie p tli i skoków),
5 (kolor czarny) – nazwa sekcji i adres wirtualny,
6 (kolor jasny ółty) – nazwy lokacji, do których nast puj skoki,
7 (kolor szary) – kod zdezaseblowanego programu,
8 (kolor br zowy) – odniesienia do kodu; wskazuj , z którego miejsca
w programie nast piło do niego odwołanie. Poprzez dwukrotne klikni cie na
dan nazw zostajemy przeniesieni w miejsce wywołania,
9 (kolor ciemny niebieski) – okno stanu; pokazuje, co ostatnio IDA wykonała
i co robi w danej chwili,
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10 (kolor ciemny ółty) – mały wska nik stanu pokazuj cy, czy IDA działa w
danym momencie i jaki adres przetwarza,
11 (kolor pomara czowy) – offset w pliku aktualnej linii kodu; pomocne, je li
chcemy opracowa łatk wiedz c, w którym miejscu mamy zmieni plik wykonywalny,
niebieski tekst w czarnym prostok cie – aktualna linia kodu, nad któr pracujemy.
Dla łatwiejszej analizy kodu warto wł czy nast puj ce opcje w menu
Options|General:
Stack pointer – wł cza widok wska nika szczytu stosu,
Auto comments – generuje automatyczne komentarze po prawej stronie widoku kodu,
Bad instruction marks – pokazuje instrukcje nie wspierane przez asembler jako typy danych,
Basic block boundaries – umieszcza puste linie pomi dzy blokami kodu,
Number of opcode bytes = 8 – pokazuje kod instrukcji po lewej stronie widoku
kodu,
Instruction indention, Comments indention – wskazuj na odsuni cie instrukcji
i komentarzy od lewej strony ekranu; zwi kszenie liczb w tych polach przesuwa tekst w prawo, zmniejszenie – w lewo.
Na rys. 13 przedstawiono interfejs programu z wprowadzonymi zmianami.

Rys. 13. Zmodyfikowany interfejs u ytkownika
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Zmieniony interfejs posiada trzy nowe pola:
czerwony prostok t – wida tu wska nik szczytu stosu. Ka de odło enie danych na stosie (push) zwi ksza wska nik o 4, a ka de ci gni cie danych ze
stosu zmniejsza go o 4. To czasem pomaga zauwa y , który rozkaz push nale y do jakiego wywołania,
zielony prostok t – wida tu kody operacji (ang. opcode). Jest to heksadecymalna warto
odpowiadaj ca rozkazowi j zyka asembler. Czasami, chc c
napisa łatk do programu, wida te warto ci w edytorze heksadecymalnym.
Znaj c kody operacji i odpowiadaj ce im rozkazy, mo na edytowa plik bezpo rednio bez dezasemblacji. Oto prosty przykład. We my pod uwag te dwie
linie:
*
*

0,, ,121 , 3 4
0,, ,121; , 3 4

,
,3

(
(

#
#

5 ,1213
5 ,1",

6
7 8 # 981+ :
6
7 <
8 #
981+,:

Ignorujemy 058 jako reprezentacj wska nika szczytu stosu. Ka da instrukcja
jest reprezentowana przez dwa bajty; 74h odpowiada za rozkaz JZ (skok, gdy
wska nik zera ustawiony), 75h to JNZ (skok, gdy wska nik zera wyzerowany).
Zmiana warto ci z 74h na 75h na adresie wirtualnym 0040FDF1 skutkowałaby
nast puj cym kodem:
*

0,, ,121

, 3 4

,

(

#

5 ,1213

6
7 <
981+,:

8 #

niebieski prostok t – komentarze dodawane automatycznie przez program
IDA. Pomagaj w analizie kodu i mówi , co dokładnie robi dana instrukcja lub
jakie parametry s przekazywane do funkcji.
Dodatkow funkcjonalno ci programu IDA jest podgl d procedury, do której odwołuje si skok. Poprzez najechanie myszk na nazw wywoływanej procedury,
IDA generuje podgl d kodu, do którego by my skoczyli przy podwójnym klikni ciu.

12.3. Niektóre zakładki programu IDA
IDA oferuje grupowanie widoków w zakładki. Omówione zostan najwa niejsze z
nich:
Functions – widok funkcji (rys. 14). Wida tutaj wszystkie funkcje rozpoznane
przez program IDA. Poprzez podwójne klikni cie albo naci ni cie klawisza
Enter na wybranej funkcji zostaniemy do niej przeniesienie w widoku głównym
(IDA View-A). Kolejn przydatn funkcjonalno ci jest mo liwo
szukania
okre lonej nazwy funkcji – poprzez wpisywanie kolejnych liter nazwy IDA automatycznie wyszukuje i przechodzi do podanej frazy.
Oto małe wyja nienie liter znajduj cych si za nazw funkcji:
R – funkcja powraca do miejsca jej wywołania,
F – funkcja daleka,
L – funkcja biblioteczna,
S – funkcja statyczna,
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B – adresowanie poprzez wska nik podstawy stosu BP,
T – funkcja zawiera informacje o typie danych.

Rys. 14. Widok funkcji

Names – widok nazw (rys. 15); tu nast puje wy wietlanie wszystkich nazw
znalezionych w analizowanym programie. Tu równie mo na dokonywa
przeszukiwania nazw poprzez bezpo rednie wprowadzanie tekstu. Podwójne
klikni cie lub Enter spowoduj przeniesienie do miejsca w kodzie, gdzie znajduje si zaznaczona nazwa. Małe ikony poprzedzaj ce nazw funkcji maj
nast puj ce znaczenie:
L (ciemny niebieski) – funkcja biblioteczna,
F (ciemny niebieski) – funkcja zwykła,
C (jasny niebieski) – instrukcja,
A (ciemny zielony) – ci g znaków ASCII,
D (jasny zielony) – dane,
I (purpurowy) – nazwa importowana.
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Rys. 15. Widok nazw

Strings – widok ci gów znaków (rys. 16); w tym widoku IDA pokazuje wszystkie znalezione ci gi znaków. Je li nale y znale komunikaty mówi ce o nieprawidłowym kluczu lub inne – wskazuj ce na zabezpieczenie programu, jest
to widok, od którego nale y zacz . Tu równie mo na szuka okre lonej nazwy poprzez wpisanie jej z klawiatury. Podwójne klikni cie lub Enter przenosz nas do pierwszego wyst pienia tej nazwy w kodzie.
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Rys. 16. Widok ci gów znakowych

Imports – widok zaimportowanych funkcji (rys. 17); IDA pokazuje w nim
wszystkie funkcje zlokalizowane w oddzielnych bibliotekach DLL i poza kodem
naszego programu. Widok ten w prosty sposób wskazuje, które funkcje s dodane do kodu oraz z której biblioteki DLL pochodz . To ułatwia szukania tych
procedur, które odpowiadaj na przykład za modyfikacj rejestru. Równie tutaj mo na szuka funkcji operuj cych na plikach, w których mo e znajdowa
si klucz rejestracyjny. Wyszukiwanie – podobnie jak w poprzednich widokach
– nast puje poprzez wprowadzanie szukanej frazy.
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Rys. 17. Widok zaimportowanych funkcji

13.

Opis programu Syser Debugger

Syser jest debuggerem firmy Syser Software Inc. i zarazem nast pc programu
SoftICE firmy NuMega. Oba te produkty s debuggerami działaj cymi na poziomie j dra systemu, przez co pozwalaj na podgl d działania programów uruchamianych na specyficznym systemie, wł czaj c w to usługi i sterowniki. B d c
bardzo blisko j dra, Syser dostarcza du o informacji na temat wn trza systemu
i sposobu jego działania.

13.1. Instalacja i konfiguracja programu Syser
Aby zainstalowa debugger na dysku, wystarczy uruchomi plik instalatora (SyserSetupTrial.exe). Po instalacji b dziemy poproszeni o ponowne uruchomienie
komputera.
Uwaga: je li chcemy korzysta z innego narz dzia ni Syser, nale y podczas pojawienia si ekranu ładowania systemu Windows i komunikatu Press ``ESC`` to
cancel loading Syser Boot Module wcisn i przytrzyma przycisk Esc. W ten
sposób unikniemy załadowania usługi Sysera. Program daje nam mo liwo wyboru, w jaki sposób ma by ona uruchamiana (rys. 18):
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Rys. 18. Metody ładowania Sysera

Manual (tryb r czny) – debugger nie uruchamia si automatycznie. Aby go
uruchomi , nale y uruchomi program Syser Loader znajduj cy si na Pulpicie Windows. Program ten pozwala na uruchamianie i wstrzymywanie usługi
programu Syser. Ten tryb jest najbezpieczniejszy, jednak nie pozwala na podgl d uruchamiania sterowników przy starcie systemu,
Automatic (tryb automatyczny) – debugger uruchamia si automatycznie, jednak nie mo na pracowa ze sterownikami działaj cymi w trybie j dra,
System (tryb systemowy) – w tym przypadku debugger równie uruchomi si
automatycznie, jednak najpierw załadowane zostan sterowniki systemowe.
Zaawansowane opcje dotycz ce mi dzy innymi rozmiarów okna, kolorów, bibliotek z eksportowanymi funkcjami itd. mog zosta zmienione poprzez okno Option
dost pne poprzez menu Start w katalogu Syser lub po uruchomieniu Syser Loader (Tools|Option).
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13.2. Okno Syser Debugger Loader
Jest to okno, które pojawia si po uruchomieniu Syser Loader. Przedstawiono je
na rys. 19.

Rys. 19. Okno programu Syser Debugger Loader

Pasek menu składa si z nast puj cych elementów (w kolejno ci od lewej strony):
Loader – elementy zwi zane z ładowaniem pliku do procesu debuggingu.
Debugger – funkcje dotycz ce debuggera (miedzy innymi – start i zatrzymanie
jego usługi w systemie),
View – elementy zwi zane z widokiem (mi dzy innymi – filtrowanie komunikatów),
Tools – narz dzia zwi zane z konfiguracj programu,
Help – pomoc.
Pasek narz dzi składa si z nast puj cych elementów (w kolejno ci od lewej
strony):
File -> Load module for debugging – załadowanie programu do debuggera;
uruchamia okienko dialogowe wyboru pliku wykonywalnego lub biblioteki DLL,
które maj by analizowana w debuggerze,
File -> Load Module Export Symbols – ładuje plik z funkcjami eksportowanymi.
Je li na przykład załadujemy do debuggera plik programu napisanego w Visual Basic, nale ałoby równie załadowa bibliotek z funkcjami dla tego j zyka,
tak, aby Syser mógł działa z punktami wstrzymania na okre lone funkcje,
File -> Load symbol file – załadowanie pliku Syser Debug Symbol (*.SDS) posiadaj cego wynik procesu debuggingu dla danego programu,
File -> Translate symbol file – konwersja pliku symboli do pliku *.SDS,
File -> Start Syser – uruchomienie usługi debuggera,
File -> Stop Syser – zatrzymanie usługi debuggera,
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View -> Send Clipboard to Syser Debugger – wklejenie zawarto ci schowka
do okna debuggera,
View -> Receive Clipboard from Syser Debugger – skopiowanie danych
debuggera do schowka,
View -> Debug Message Filter – filtr komunikatów; w pojawiaj cym si oknie
mo na wpisa wyra enia, które maj by filtrowane z okna komunikatów (domy lnie: * – poka wszystkie komunikaty),
View -> Clear Console & Debug Message – czy ci okno konsoli i komunikatów.
Aby załadowa plik do debuggera, nale y wybra element paska narz dzi Load
module for debugging lub element paska menu Loader|Load for debugging.
Po tym zabiegu pojawi nam si okno, w którym wskazujemy cie k dost pu do
pliku wykonywalnego (Browse) i klikamy Load (rys. 20). Mo na tu równie przekaza argumenty z linii polece (Command Line) do ładowanego programu.

Rys. 20. Okno ładowania programu wykonywalnego

13.3. Okno główne debuggera Syser
Po załadowaniu programu do debuggera, zostaniemy przeniesieni do okna głównego programu Syser, za system oraz wykonywanie kodu programu zostan
wstrzymane. Okno główne przedstawia rys. 21. Domy lnie kombinacj klawiszy
pozwalaj c na przej cie pomi dzy systemem operacyjnym a debuggerem jest
Ctrl+F12. Po załadowaniu programu i naci ni ciu tej kombinacji, okno główne
zniknie, a załadowany program zacznie wykonywa si od pocz tku. Fakt jego
wstrzymania przy załadowaniu pozwala na ustawienie punktów wstrzymania na
kod, a dopiero pó niej uruchomienie programu, który znów zostanie wstrzymany
przy natrafieniu przez debugger na zdefiniowany wcze niej punkt.
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Rys. 21. Okno główne debuggera

Najwa niejsze funkcjonalno ci debuggera zostały zgrupowane na pasku narz dzi
(w kolejno ci od lewej strony):
Debug -> Step – wykonanie rozkazu w trybie pracy krokowej z wchodzeniem
do p tli i wywoła procedur (skrót: F8),
Debug -> Proceed – wykonanie rozkazu w pomini ciem wchodzenia w p tle i
wywołania procedur (skrót: F10),
Debug -> Return – wykonywanie kodu programu a do napotkania rozkazu
powrotu z procedury (ret) (skrót: F6),
Debug -> Continue – powrót do systemu operacyjnego i normalne wykonywanie kodu załadowanego programu (skrót: F5),
View -> Save position – zapami tanie aktualnego adresu (miejsca w kodzie)
(skrót: Shift+Enter),
View -> Jump to previous position – skok do poprzednio zapami tanego adresu (miejsca w kodzie) (skrót: Backspace),
View -> Jump to next position – skok do nast pnego zapami tanego adresu
(miejsca w kodzie) (skrót: Ctrl+Enter),
View -> Empty position list – wyczyszczenie pami ci adresów (miejsc w kodzie),
Debug -> Break point – ustawienie punktu przerwania na rozkaz aktualnie wybrany (skrót: Ctrl+F9),
Monitor -> Call stack – wywołanie okna widoku stosu (skrót: Alt+C),
Monitor -> Run trace list – lista ostatnio wykonanych i ledzonych rozkazów,
Monitor -> Comment list – lista komentarzy,
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View -> Toggle bookmark – wł czenie zakładki w aktualnym miejscu (skrót:
Ctrl+K),
View -> Previous bookmark – skok do poprzedniej zakładki (skrót: Ctrl+P),
View -> Next bookmark – skok do nast pnej zakładki (skrót: Ctrl+N),
View -> Clear bookmark – usuni cie zakładki (skrót: Ctrl+L),
Tools -> Memory search – wyszukiwanie ci gu znaków w pami ci,
Tools -> Calculator – podr czny kalkulator,
Tools -> Soft keyboard – wirtualna klawiatura.
Dodatkowo okno główne debuggera posiada nast puj ce widoki (polecenia wpisujemy w widoku konsoli i komunikatów):
widok rejestrów – mo na zobaczy tu nazwy wszystkich rejestrów i ich warto ci. Dodatkowo mo liwy jest podgl d znaczników rejestru EFLAGS, rejestrów jednostki zmiennoprzecinkowej FPU oraz rejestrów SSE – XMM. Wartoci rejestrów i stany znaczników mo na edytowa poleceniem r rejestr warto , na przykład:
#
#

=
7

#

'

%. #
# %

=

( # ";>
#
( # 7

'

Okno rejestrów jest wł czane i wył czane za pomoc polecenia wr.
Modyfikacji warto ci rejestrów mo na równie dokonywa r cznie, poprzez
dwukrotne klikni cie na interesuj c nas liczb i wprowadzenie nowej danej.
widok pami ci – w nim za pomoc polecenia d adres mo na wy wietli zawarto pami ci danego adresu. Mo na równie zamiast adresu poda nazw
rejestru – wtedy zostanie wy wietlona zawarto pami ci pod adresem wskazanym przez rejestr. Zawarto pami ci mo na edytowa za pomoc polece
e, eb, ew i ed. Do wyszukania ła cucha w pami ci słu y polecenie s adres_pocz tkowy długo ‘ła cuch’, na przykład:
( ,

?@ (/ A =

(

/ B

C@ (/ D

(

#

E

, =

Operacje zwi zane z oknem widoku pami ci – polecenie wd.
widok kodu programu – wida tu kod, który jest w danym momencie ledzony. Za pomoc klawiszy F8 i F10 przesuwamy si w kodzie, z t ró nic , e
po naci ni ciu pierwszego – Syser zagł bi si w kod instrukcji call, a po nacini ciu drugiego – nie. Do powrotu z instrukcji call lub ci lej ujmuj c – do zatrzymania po wykonaniu najbli szej instrukcji ret słu y klawisz F6.
Polecenie a adres kod_asm zmienia kod pod podanym adresem bezpo rednio w asemblerze, na przykład:
,, , ,,,

,, ,

,, =
!# (

!
,, ,

! !# (
,,

,, , ,,,

(

!

Operacji na oknie z kodem dokonuje si za pomoc polecenia wc.
widok konsoli i komunikatów – jest to linia polece , w której wpisuje si rozkazy dla debuggera i odczytuje podawane przez niego komunikaty. Zawiera
on równie histori poprzednich polece i innych informacji. Dodatkowe informacje dotycz ce obsługi funkcjonalno ci historii znajduj si w pliku pomocy
programu Syser.
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13.4. Punkty wstrzymania
W programie Syser mo na ustawi nast puj ce rodzaje punktów wstrzymania:
punkt wstrzymania na wykonanie (ang. Breakpoint on execution), najcz ciej stosowany rodzaj punktu wstrzymania. Polega on na wstrzymaniu w
momencie wykonania danej instrukcji.
Składnia:

!# ( 9

57

:

7
5

Przykład:

G (( ' H
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F

# -

5

#

!

#
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#

(
(
,, , ,,,

( #
( #

7
( #

E ;IJ G (( ' H
E
! !# (

;

punkt wstrzymania na dost p do pami ci (ang. Breakpoint on memory access), podobny do wstrzymania na wykonanie, ale mo e te reagowa na inne
operacje, ni sam odczyt pod okre lonym adresem w pami ci. W zale no ci
od parametrów dost pu mo e by kontrolowany odczyt, jak i zapis.
Składnia:

!# ( 9

57

:

#

# 5! ( E

Parametry dost pu:
r – odczyt,
w – zapis,
rw – odczyt i zapis,
x – wykonanie – punkt przerwania zachowuje si identycznie jak bpx.
Przykład:
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!

(

!
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punkt wstrzymania na dost p do portu wej cia – wyj cia, czyli punkt
wstrzymania na okre lony port komputera.
Składnia:
#

#

# 5! ( E

Parametry dost pu:
r – odczyt,
w – zapis,
rw – odczyt i zapis.
Przykład:

43 # =

(

( #

!

#

#$

'/ '

punkt wstrzymania na wyst pienie przerwania (ang. Breakpoint on interrupt),
czyli punkt wstrzymania na dane przerwanie.
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Składnia:

#5 #

Przykład:

=

#

(

( #

#

#

#

punkt wstrzymania na ładowanie biblioteki, czyli punkt wstrzymania na załadowanie biblioteki DLL.
Składnia:
!

Przykład:
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13.5. Praca z punktami wstrzymania
Syser numeruje od 0 wszystkie ustawione punkty wstrzymania, co pozwala na łatwe nimi zarz dzanie:
lista wszystkich ustawionych punktów wstrzymania
Składnia:
Przykład:
J !
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kasowanie punktów wstrzyma
Składnia:
#5

Przykład:
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aktywacja i dezaktywacja punktów wstrzyma
Składnia:
!

#5
#5
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#5
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Przykład:
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14.

Zakres zada do wykonania w ramach wiczenia

Pierwsza cz

wiczenia

W ramach pierwszej cz ci wiczenia nale y:
14.1
pobra z Internetu i zainstalowa wymienione w punkcie 6 narz dzia,
14.2

w programach Filemon i Regmon wykona nast puj ce czynno ci:
wyfiltrowa aktywno
procesu CSRSS.EXE lub EXPLORER.EXE
(przy korzystaniu z Eksploratora Windows) oraz sprawdzi , ile trwaj
operacje odczytu i zapisu; znale klucze rejestru, na których operuje,

14.3

w programie Process Explorer zlokalizowa za pomoc dost pnego narz dzia procesy odpowiedzialne za otwarte okno Kalkulatora i Notatnika Windows; zast pi programem Process Explorer Mened er zada
Windows oraz cofn ten proces (Options|…),

14.4

wykona debugging i złama zabezpieczenie crackme dost pnego z
samouczkami do programu OllyDbg (RegisterMe.exe i ReverseMe.exe),

14.5

w programie IDA Pro uzyska listing kodu crackme1.exe z katalogu
Cruehead CrackMe'
s i zapisa go na dysku w pliku *.ASM (File|…); zapozna si z grafami wywoła procedur (F12), sporz dzi graf dla wybranego skoku i zapisa go na dysku; zapozna si z mo liwo ciami
wy wietlania grafów programu WinGraph32,

14.6

w programie Syser Debugger załadowa do debuggingu program
crackme1.exe i ustawi punkt przerwania na funkcj CreateWindow
(bpx …), zaobserwowa czynno ci programu po naci ni ciu klawisza
F5 oraz w jakich momentach nast puje wstrzymanie załadowanego
programu,

Druga cz

wiczenia

14.7

zapozna si z rodzajami zabezpiecze zastosowanych w doł czonych
do instrukcji programach crackme (Cruehead CrackMe'
s, mexelite
crackme 4, PhrozenCrew No.3),

14.8

wybra jedno z narz dzi (OllyDbg, IDA Pro, Syser) i z jego pomoc
złama zabezpieczenie doł czonych programów, zwracaj c uwag na
nast puj ce funkcje:
Cruehead CrackMe'
s \crackme1.exe – GetDlgItemTextA,
Cruehead CrackMe'
s \crackme2.exe – GetDlgItemTextA,
Cruehead CrackMe'
s \crackme3.exe – CreateFileA,
mexelite crackme 4\Crkme4.exe – Hmemcpy,
PhrozenCrew No.3\ Crackme3.exe – CreateFileA,
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