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Shrnutí
Tématem diplomové práce je zjištění podobností malwarů a navržení workflow
pro použití nástrojů statické analýzy malwaru a jejich demonstrace na množině vzorků
pro operační systém Windows.
První část diplomové práce se zaměřuje na obecný popis malwaru, jejich rozdělení
a popsání workflow, na nějž navazuje představení vybraných vzorků malwaru.
V druhé části práce jsme provedli statickou analýzu malware, jež se používá
pro základní rozbor nebezpečného kódu. Statická analýza popisuje proces analýzy
kódu, nebo struktury programu, díky čemuž je schopna zjistit jeho funkci. V této části
jsou popsány základní nástroje statické analýzy na základě navrženého workflow.
Poslední část je zaměřena na dynamickou analýzu malware, při níž dochází
ke spouštění škodlivého kódu a následnému pozorování změn v systému. Jsou zde
představeny tři základní nástroje dynamické analýzy a popis jak s nimi pracovat.
K práci je přiloženo CD obsahující výstupy nástrojů statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova
Malware, podobnost malwaru, statická analýza, dynamická analýza, PEiD, Process
Monitor
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Summary
The subject of this thesis is the ascertainment of malware similarities with a workflow
design for the use of static malware analysis tools and their demonstration on a set
of samples for Windows operating system.
The first part of the thesis provides a general characterization of malware, its division
and describe workflow as well as the introduction of selected malware samples.
Static malware analysis used for primary dissection of harmful code has been
conducted in the second part of the thesis. Static analysis presents a process
of analysing a code or a program structure, thus is able to identify its function. This
section also describes the basic static analysis tools.
The last part concentrates on the dynamic malware analysis which consists
of executing the harmful code and subsequent observation of system changes. Three
basic dynamic analysis tools are introduced together with the directions on how to use
them. The thesis includes a CD containing outputs of static and dynamic analysis
programs.

Keywords
Malware, malware similarities, static analysis, dynamic analysis, PEiD, Process
Monitor
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1 Úvod
Ve 21. století, v době, ve které vládnou počítače, a kdy by bez nich většina z nás
nedokázala fungovat, je těžké si představit, že ztratíme naše cenná data, nebo dojde
ke krádeži přihlašovacích údajů. Jednou z takových příčin může být právě malware.
Malware je škodlivý software, který nepřináší prospěch vlastníku počítače, ale naopak
může počítač poškodit
Prvotní škodlivé kódy byly psány z žertu nebo experimentu a jejich úmyslem bylo
hlavně pobavit, případně znechutit práci, ale nikoliv způsobit škodu nebo obohatit
tvůrce. Od té doby se malware vyvinul a v současnosti programátoři vytvářejí
tyto programy zejména kvůli zisku.
Dříve také neexistovalo takové množství malwaru jako nyní, a proto bylo mnohem
jednodušší rozpoznat jednotlivé typy. V dnešní době, kdy základy programování
ovládá i malé dítě, existuje nepřeberné množství různých malwarů a jejich počet
v posledních letech roste. Ke dni 1. 12. 2013 detekovala Symantec databáze 23 910 909
hrozeb1.
Neb je velmi těžké uvěřit, že všech téměř 24 milionů je jedinečných, vyvstává zde
otázka, kolik z těchto nebezpečných programů je originálních a kolik je jen upravenou
kopií, vytvořenou samotným autorem případně jiným uživatelem, jež malware pouze
převzal a modifikoval, nebo automaticky.
Cílem této práce je navrhnout workflow, které určí jak postupovat a jaké nástroje
použít při vyhledávání podobnosti malwaru.

1

http://www.symantec.com/security_response/definitions/rapidrelease
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2 Malware a jeho rozdělení
Co je vlastně malware? Jak anglický název napovídá: mal znamená špatný,
ve smyslu zhoubném nebo škodlivém + ware je zkratka pro software. Tedy přesněji
řečeno, malware je souhrnný název pro jakýkoli software, který nemá žádný prospěch
pro vlastníka počítače, ale naopak může počítač poškodit. Jeho vnější projevy mohou
být časovány, nebo reagovat na konkrétní naprogramovanou spouštěcí událost [1],
např. okamžik, kdy oprávněný uživatel otevře zprávu v rámci elektronické pošty [9].
Výraz malware byl převzat i do českého jazyka, ale můžeme se setkat také s jeho
překladem škodlivý nebo zákeřný software či kód. Všechny uvedené alternativy
budou použity v následujícím textu této práce.

2.1 Malware rozdělení
Bylo by příjemné předložit taxonomii škodlivého softwaru, která by jasně
prezentovala, jak každý typ malwaru souvisí s jiným. Nicméně takováto taxonomie by
v nás zanechala nesprávný dojem, že existuje vědecký základ pro klasifikaci malwarů.
Ve skutečnosti neexistuje žádná všeobecně používaná definice pojmů, jako je
„virus“ a „červ“, natož stanovená a dohodnutá taxonomie, přestože zde byly pokusy
o vytvoření matematických formalismů pro malware. Proto místo snahy o přesné
zachycení pojmu, je lepší uvést obvyklé vlastnosti pro každý typ škodlivého softwaru
[3].
I když neexistuje přesné rozdělení malwaru, malware je často dělen do níže
uvedených typů, které mohou být dále děleny na podtypy [3] [4] [12] [15]. Malware,
ale také mnohdy nezapadá jen do jedné z těchto kategorií, ale přesahuje více kategorií.
Příklady nebezpečných kódů, které nelze zařadit jen do jedné kategorie, jsou uvedeny
na konci této kapitoly.

1. Virus – jedná se o malware, který je schopen se sám kopírovat a šířit do jiných
počítačů prostřednictvím „přilnutí“ na různé programy, tzn., že dojde k infikaci
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jiného spustitelného programu. Pokud uživatel spustí jeden z takto
infikovaných programů, dojde rovněž ke spuštění kódu viru. Tato samoreplikace do stávajícího kódu je klíčovou charakteristikou viru.
Viry se mohou šířit také prostřednictvím skriptů, souborů, dokumentů a crosssite skriptovacích zranitelností ve webových aplikacích.
Mohou být použity ke krádeži informací či peněz, poškozování hostitelských
počítačů a sítí, vytváření botnetů a k mnoha dalším činnostem.
Existují také viry, které plní zároveň funkci trojského koně a backdooru, jejich
definici nalezneme níže.
2. Worm (Červ) – počítačoví červi patří mezi nejběžnější druhy malwaru. Šíří se
prostřednictvím počítačových sítí, a to tak, že využívají zranitelnosti
operačního systému. Podstatou jeho šíření je zneužívání známých
bezpečnostních chyb v operačním systému nebo softwaru, protože ne každý
počítač je pravidelně aktualizován a chráněn proti těmto chybám. Nejčastější
formou šíření je rozesílání hromadných e-mailů s infikovanými přílohami.
Počítačoví červi mohou obsahovat také "náklad" (payloads), který poškodí
hostitelské počítače. Jedná se o části kódu provádějícího kromě šíření
samotného červa také jiné činnosti, například krádež dat, odstraňování
souborů, nebo vytváření botnetů.
Červi mohou být klasifikováni jako typ počítačového viru, ale existuje několik
charakteristik, které odlišují červy od obyčejných virů. Hlavním rozdílem je,
že červi, ačkoliv mají také schopnost sebe-replikace, používají nezávislého
šíření, zatímco viry spoléhají na šíření lidskou činností (spuštění programu,
otevření souboru, atd.)
3. Wabbits – někdy také nazýván Rabbit, nebo Bacteria z důvodu velmi rychlé
replikace, je velmi vzácný typ malware dělící se na dva druhy.
První typ je program snažící se spotřebovat všechny systémové prostředky,
čímž znemožní práci na počítači. Fork bomba2, která vytváří nové procesy
v nekonečné smyčce je klasickým příkladem prvního typu wabbits.
Druhým typem wabbits je speciální typ červa. Jde o samostatný program, jež
replikuje sám sebe přes síť od počítače k počítači a po replikaci odstraňuje
originální kopii sebe sama. Jinými slovy, vždy je pouze jedna kopie wabbits
v síti a malware „přeskakuje“ z jednoho počítače na další.
4. Trojský kůň – obyčejně znám jako Trojan je druh malwaru, který se maskuje
jako normální soubor nebo program, aby ošálil uživatele a ten si ho následně

Fork bomba je lokální podobou útoku typu odmítnutí služby. Jejím principem je zneužití
systémového volání fork, jež slouží ke spouštění dalšího procesu.
2
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stáhnul a nainstaloval. Trojský kůň může následně zpřístupnit vzdálený
přístup k infikovanému počítači. Jakmile má útočník přístup k napadenému
počítači, je schopen ukrást veškeré potřebné údaje (např. přihlašovací údaje,
data o financích, i elektronické peníze), nainstalovat další malware,
modifikovat soubory, sledovat činnost uživatele (sledování obrazovky,
keylogging, atd.) nebo použít počítač jako botnet. Klasickým příkladem je
malware zaznamenávající přihlašovací jméno a heslo, známý jako keylogger.
Malware čeká, až přijde na výzvu k přihlašovacím údajům a uživatel je zadá.
Když se toto stane, program uloží informace pro tvůrce nebezpečného kódu
a případně mu je rovnou odešle.
Jedním z příkladů trojského koně je malware ZeroAccess, někdy známý jako
Sirefef. Tento často využívá schopností dalšího typu malwaru, a to rootkitu.
Může vytvářet skryté systémové soubory, stahovat další malware, nebo dávat
přístup k ovládnutí počítače. Trojské koně jsou označovány jako ZeroAccess
na základě nalezeného řetězce v kódu jádra ovladače, který odkazuje
na původní projektovou složku nazvanou ZeroAccess. Tento malware je zde
zmiňován především z toho důvodu, že tvoří hlavní část vzorků této práce.
5. Spyware – je typ škodlivého softwaru, který funguje tak, že špehuje aktivity
uživatele bez jeho vědomí, a tyto záznamy následně předává dále.
Toto špehování může zahrnovat monitorování činnosti, sběr stisku kláves, sběr
dat (např. informace o účtu, přihlášení, finanční údaje), a další. Sbírá tedy
podobná data jako viry a červi, ale na rozdíl od nich neprovádí samo-replikaci
a tudíž se sám nešíří. Spyware má často další funkce, od úpravy nastavení
zabezpečení softwaru nebo prohlížeče, může také zasahovat do síťových
připojení.
Spyware se šíří pomocí využití softwarové zranitelnosti, například
prostřednictvím připojení se k legitimnímu softwaru.
6. Backdoors – úkolem backdoors je „otevřít zadní vrátka“ do počítače a získat
přístup k zařízení. Útočník poté může dělat cokoliv, může nahrát další škodlivý
software, využít počítač jako rozesílač spamu, zjistit přihlašovací údaje a mnohé
další.
Backdoors mohou být vloženy do legitimního kódu, nebo mohou být použity
jako samostatné programy.
Programátoři někdy vytvářejí backdoors z legitimních důvodů jako je
například přeskočení časově náročného autentifikačního procesu při ladění
síťového serveru.
Zvláštním podtypem Backdoors je RAT, což je zkratka pro Remote
Administration Tool (Nástroj pro vzdálenou správu), nebo v tomto případě
4

7.

8.

9.

10.

11.

Remote Access Trojan. Tento program umožňuje vzdáleně se připojit
k počítači a pracovat na něm. Nicméně pokud malware tajně nainstaluje RAT
na počítač, umožní získat přístup k tomuto počítači.
Rootkit – je druh škodlivého softwaru, který je určen pro vzdálený přístup
nebo ovládání počítače, aniž by byl odhalen uživatelem nebo bezpečnostním
softwarem. Toho dosahuje skrýváním instalačních adresářů, registrů, volání
API, procesů, nebo systémových služeb, čímž se stává běžnými systémovými
prostředky neodhalitelný. Po instalaci rootkitu je možné vzdáleně instalovat
další škodlivý software, spouštět soubory, upravovat konfiguraci systému nebo
krást osobní informace. Rootkit často spolupracuje s dalším malwarem jako je
například backdoor [4].
Logic Bomb (Logické bomby) – je kód, který se skládá ze dvou částí. První je
„náklad“ (payload), který má za úkol vykonávat nějakou činnost, jejíž následek
má škodlivý účinek. Druhou částí je spouštěč (trigger), logická podmínka, jež
určuje, kdy má být náklad proveden. Spouštěcí podmínkou může být cokoliv –
datum, přihlášení uživatele, nebo i verze operačního systému. Logická bomba
může být vložena do existujícího kódu, nebo může fungovat jako samostatný
malware. Jedním z nejznámějších představitelů je „Virus 17. listopad“, jehož
spouštěčem bylo právě datum 17. listopad.
Dialers – tento malware se používá k vytáčení telefonních čísel s prémiovou
sazbou přes modem, může tedy přijít člověka velmi draho. Naštěstí není
v moderním světě moc rozšířený a vyskytuje se spíše v rozvojových zemích,
kde se někteří uživatelé stále připojují prostřednictvím modemu.
URL injectors – podvrhuje URL adresy. V případě, že se pokusí uživatel
navštívit nějakou internetovou adresu, tento malware jej přesměruje na jinou,
podvrženou adresu. Na takových stránkách poté dochází k instalaci dalšího
malwaru.
Adware – jedná se o zkratku pro advertising-supported software,
tedy reklamně podporovaný software, pracující na podobném principu jako
spyware. Je to druh malwaru, který uživatelům automaticky spouští reklamy.
Běžné příklady zahrnují pop-up reklamy na webových stránkách a reklamy
zobrazené pomocí softwaru. Často je placený software nabízen zdarma a s ním
je dodán také adware. Většina adware je sponzorovaná inzerentem a slouží jako
nástroj, který tvůrci generuje nové příjmy.

Jak bylo uvedeno na začátku kapitoly, tak malware často nezapadá jen do jedné
kategorie, ale přesahuje více kategorií. Například, malware může být keylogger, tedy
zaznamenává stisknuté klávesy a sbírá přístupové údaje a zároveň může být červem,
5

který odesílá spam. Samotná podstata softwaru umožňuje velice snadno vytvářet
hybridní malware3, který zapadá do několika různých typů. Tedy často není
jednoduché přesně určit typ malwaru, ale při analýze podobnosti toto není vždy
potřeba.
Klasický příklad hybridního malwaru byl prezentován Kenem Thompsonem
na jedné z jeho přednášek [17], kde vytvořil speciální C spustitelný kompilátor, který
kromě kompilace4 C kódu měl dvě další funkce. Při sestavování přihlašovacího
zdrojového kódu, jeho kompilátor vložil backdoor, aby mohl obejít autentizaci
přihlašovacím heslem. A zároveň při kompilaci zdrojového kódu vytvářel speciální
spustitelný kompilátor s těmito dvěma stejnými funkcemi. Tedy Kenův speciální
kompilátor byl tak trojským koněm, který se replikoval jako virus a zároveň dával
útočníkovi možnost zadních vrátek do počítače jako backdoor [3].
Dalším příkladem je Ransomware, software zabraňující přístupu k infikovanému
počítači. Ve většině případů požaduje zaplacení výkupného – odtud jeho název,
anglický výraz ransom znamená výkupné (za znovu zpřístupnění počítače). Tento
program kombinuje vlastnosti trojského koně, červa a v některých případech také
dalších typů. Pravděpodobně nejznámějším představitelem je tzv. „policejní virus“,
který uživateli tvrdí, že spáchal trestný čin, a proto byl jeho počítač zablokován.
Pro odblokování je uživatel nucen zaplatit.

Pojem hybridní viry byl poprvé použit v knize [7]. Slovo hybridní se postupem času začalo
používat k popisu všech typů malwaru zasahujících do více kategorií, nejen virů.
4 Kompilace je překlad programátorem napsaného kódu ve vyšším programovacím jazyce
(např. C++, Java) do spustitelné podoby strojového kódu.
3
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3 Workflow a popis vzorků malware
V případě, že se rozhodneme analyzovat podezřelý program, je důležité zvážit
následující [10]:
 Jaká je povaha a účel programu?
 Co je cílem programu?
 Jak program komunikuje s hostitelským systémem?
 Jak program komunikuje se sítí?
 Co nám říká kvalita programu o úrovni propracovanosti útočníka?
 Jaký je rozsah napadení v systému nebo v síti?
Přestože je těžké odpovědět na všechny výše uvedené otázky, jedná se o klíčové
body, které nám pomohou zjistit, zda je program nebezpečný, a umožní nám jeho lepší
pochopení a tím také možnosti jeho odstranění.
Workflow této práce se skládá z pěti základních technik statické analýzy
škodlivého kódu, a to:
Použití antiviru ke zjištění škodlivosti kódu – nejlepším prvním krokem je
využít antivir. Ty se ve většině případů se spoléhají na databázi identifikovaných částí
nebezpečného kódu a behaviorální analýzu. Antivirové programy samozřejmě nejsou
bezchybné a může docházet k následujícím chybám:
 False negative – toto je detekční chyba, kdy antivir nerozpozná malware
a neupozorní na jeho výskyt v systému. Může to být zapříčiněno tím,
že malware je nový a antivir zatím nezná jeho signaturu, má zastaralou
databázi, nebo došlo ke změně nastavení antiviru. Důsledkem nenalezení
malwaru dochází k jeho postupnému šíření a poškozování systému,
falešnému pocitu bezpečí, a v případě pozdější detekce malwaru, také
ztrátě důvěry uživatele k danému antiviru.
 False positive – je také detekční chyba, kdy antivir označí soubor
za malware,

ale

ten

ve

skutečnosti

neobsahuje

nebezpečný

kód.

Toto upozornění nepředstavuje hrozbu. Jeho důsledkem může dojít
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k odstranění legitimního souboru uživatelem a následnou ztrátu času při
pokusu o jeho obnovení.
Dalším problémem je, že tvůrce viru může lehce pozměnit kód, čímž dojde
ke změně signatury programu a antivir ho podle své databáze nerozpozná. Kromě
tohoto existuje velké množství malwarů, které stále nejsou v databázi některých
antivirových programů a tudíž nemohou být detekovány. Behaviorální analýzu lze
zase obejít vytvořením nového unikátního malwaru, který pracuje jinak, než doposud
známé vzorky.
Vzhledem k faktu, že antivirové programy nemají jednotnou databázi a mají
uložené různé signatury programů, stejně jako používají rozličné heuristické metody,
je dobré malware otestovat větším množstvím antivirů a jejich databází. Než instalovat
větší množství antivirů na jeden počítač, což by vedlo k rozhození operačního systému,
je lepší využít služeb webových stránek, jako jsou VirScan nebo VirusTotal.
Tyto stránky umožňují nahrát soubor, který je následně otestován v přibližně 50
antivirových databázích. Výsledek nám pomůže rozhodnout se, zda se jedná
o malware a v případě kladného výsledku, zjistit o daném malwaru více informací.
Použití hashe k identifikaci malwaru – jedná se o běžnou metodu používanou
k jednoznačné identifikaci souboru. Hashovací funkce převede vstupní data, v našem
případě malware, na speciální číslo, jež je hashem souboru, někdy nazývaný také jako
otisk. Jedním z nejčastěji používaných při analýze malware je MD5 (The MessageDigest Algorithm 5), dalším oblíbeným je SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1). V této
práci je pro kontrolu využíván hash MD5, který vytváří otisk o délce 128 bitů a dá se
vyjádřit jako 32 hexadecimálních čísel nebo také jako posloupnost 32 znaků z určitého
výběru.
Zástupcem programů, který umí spočítat MD5 hash je program md5deep. Dalším
představitelem je například WinMD5. Webová služba VirScan je schopna zjistit hash
a to jak MD5, tak také SHA-1 a proto není nutné ve workflow využít dalšího
programu.
Informace z hlaviček souborů – dalším krokem je zjistit základní informace
z hlavičky souboru. Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších programů k tomuto
účelu je PEiD, který umí vyčíst informace z hlavičky souboru a rozpoznat typ
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komprimace nebo kompilátor použitý k vytvoření aplikace. PEiD činí analýzu
komprimovaných souborů mnohem jednodušší.
Hledání řetězců – řetězec v programu je posloupnost znaků, například „.text“
Program může obsahovat řetězce v případě, že zobrazuje nějakou zprávu, připojuje se
na URL adresu, nebo třeba kopíruje soubory na určité místo na disku. Prohledávání
řetězců je jednoduchý způsob, jak odhalit funkce programu. Pokud například program
přistupuje k URL adrese, tato adresa se může vyskytovat v řetězci programu.
Ke zjištění uložených řetězců programu můžeme použít příhodně pojmenovaný
program Strings, nebo například Hexdive. Oba tyto programy vyhledávají znaky
ve formátu ASCII nebo Unicode.
Tvůrci malware často používají nástroje a techniky zabraňující zpětné analýze
a komprimaci kvůli obtížnější analýze a detekci. Tyto omezují možnosti statické
analýzy malware.
Programy bez škodlivého kódu obsahují téměř vždy velké množství řetězců [2].
Přičemž zkomprimovaný malware má řetězců jen pár. V případě analýzy tedy víme,
že pokud narazíme na program obsahující malé množství řetězců, je pravděpodobně
komprimován a může obsahovat nebezpečný kód. V knize [16] se uvádí,
že existuje více než 500 různých typů kompilátorů, v dnešní době je tento počet
překonán a existuje jich mnohem více. V případě že s odhalením kompilátoru
nepomůže ani PEiD je potřeba pokračovat dynamickou analýzou.
Informace o používaných funkcích a knihovnách – Formát souboru nám také
může odhalit mnohé o funkcionalitě programu. Spustitelné soubory (PE) jsou
používány Windows, objektovým kódem a DLL knihovnami. PE soubory začínají
hlavičkou obsahující informace o kódu, typu aplikace, požadovaných funkcích
knihoven a požadovaném prostoru na disku. Použité knihovny a volané funkce bývají
často tou nejdůležitější částí programu, jejich identifikace nám umožní odhadnout,
co program dělá. Například pokud program obsahuje funkci URLDownloadToFile,
jsme schopni odhadnout, že program se připojuje k Internetu pro stažení obsahu
a následné uložení na disk. Programy, jež umí zjistit používané DLL knihovny
ze spustitelných programů, jsou například GT2 a Dependency Walker. Dependency
Walker je navíc schopen také rozpoznat funkce, které knihovny používají.
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Výše popsané workflow nástrojů statické analýzy je uvedeno na obrázku 3.1,
na nějž navazuje workflow nástrojů dynamické analýzy na obrázku 3.2.

Obr. 3.1. Workflow statické analýzy podobností malwarů
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Obr. 3.2. Workflow dynamické analýzy podobností malwarů

Určení míry podobnosti je specifická činnost závislá na cíli. Buď je známo, co se
hledá a v takovém případě se porovnávají například všechny získané vzorky přímo
s konkrétním malwarem, jehož podobnost se snažíme nalézt. Nebo se porovnává
množina vzorků mezi sebou a hledá se mezi nimi podobnost. Se zmiňovaným druhým
scénářem se setkáváme v této práci.

3.1 Testovací prostředí
Protože cílem malwaru je páchat škody, není nejlepším nápadem ho spouštět
a testovat na osobním nebo pracovním počítači. Jedním z možných řešení je vyhradit
počítač, případně počítače, jen pro testování malwaru, které by byly po otestování
obnoveny ze zálohy. Nicméně mnohem jednodušší a téměř stejně bezpečnou variantou
je využití virtuálních počítačů pro vytvoření testovacího prostředí. V dnešní době
existuje několik softwarových nástrojů, které toto umožňují.
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Jedním z nejznámějších programů pro virtualizaci je VMware Workstation.
Mezi další patří například Microsoft Virtual PC, Parallels a Hyper-V. Právě poslední
jmenovaný je použit pro virtualizaci testovacího prostředí v této práci.
Přestože využití virtuálního stroje pro analýzu malwaru poskytuje ochranu
před malwarem, je nutné nastavit testovací prostředí pro zvýšení bezpečnosti,
aby nedošlo k ohrožení hostitelského stroje, řadiče systému nebo počítačů v síti.
Virtuální počítače sdílí mnoho zdrojů s hostitelským počítačem, a z tohoto důvodu
bylo nutné učinit prevenci před únikem malwaru z testovacího prostředí:
 Hostitelský počítač se systémem Windows 8.1 včetně Hyper-V byl plně
aktualizován.
 Antivirová databáze programu Windows Defender na hostitelském počítači
byla aktualizována.
 Všechny sdílené složky mezi hostitelským počítačem a testovacím prostředí
byly odstraněny.
 Ve

Windows

Firewallu

hostitelského

stroje

bylo

vytvořeno

pravidlo

pro zahazování všech příchozích paketů při testování pomocí Wiresharku.
Další důležitou složkou při testování nebezpečného kódu je přístup do sítě.
Hyper-V umožňuje využití těchto typů virtuální přepínače sítě:
 Externí – Poskytuje externí síťové rozhraní pro všechny virtuální stroje
a přebírá vlastnosti stávajícího síťového rozhraní.
 Interní - Poskytuje komunikaci mezi virtuálními stroji a fyzickým hostem
Hyper-V.
 Privátní – Poskytuje možnost komunikace pouze mezi virtuálními stroji
bez jakéhokoliv zapojení fyzického hosta.
V obou případech testování prostřednictvím nástrojů statické i dynamické
analýzy, byl nastaven přepínač na privátní typ. U programu Wireshark došlo ke změně
na externí typ, umožňující zaznamenání celé komunikace. V tomto případě byl fyzický
host připojen na samostatnou síť, aby nedošlo k napadení dalších počítačů v síti.
Testování probíhalo na virtuálním počítači s aktualizovaným operačním systémem
Windows 7 Ultimate, 64-bitovým. Operační systém neobsahoval žádný antivirový
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program, aby nedošlo k zablokování malwaru při testování. Také došlo k vypnutí
Windows firewallu, aby neblokoval příchozí a odchozích pakety z virtuálního stroje.
Poté, co bylo testovací prostředí nastaveno a připraveno, byl vytvořen kontrolní
bod systému, který sloužil jako výchozí bod pro testování všech vzorků.
Tedy po každém spuštění malwaru a jeho otestování došlo k navrácení se ke
kontrolnímu bodu, aby každý test měl naprosto stejné podmínky a prostředí.
Protože polovina z testovaného malwaru po zavedení smazala soubor, ze kterého
došlo k jeho spuštění, byl pro zachování rovnocenných podmínek každý vzorek
testován pouze jednou. V případě dynamické analýzy byly vzorky testovány vždy
jedním nástrojem, aby nedocházelo k ovlivnění výsledků v důsledku více běžících
nástrojů. Z tohoto plyne, že všechen malware byl testován celkem 4x.

3.2 Vybrané vzorky malware
V tabulce 3.1, jež se nachází v příloze, jsou uvedeny vzorky malware. Vybraný
malware pochází především z rodiny ZeroAccess. Tyto vzorky byly získány z volně
dostupného zdroje http://oc.gtisc.gatech.edu, který spravuje Informačně Bezpečnostní
Centrum Georgia Tech.
Sloupec P.č. v tabulce určuje pořadové číslo vzorku. Neboť každý antivirový
program označuje malware různým názvem, byl zvolen tento systém pro větší
přehlednost. Sloupce F-Prot, Avast a AVG uchovávají jména malware podle daných
programů. MD5 uvádí hash vzorku pro jeho jedinečnou identifikaci. Hash se používá
především k porovnávání dat bez nutnosti znát samotná data. MD5 nám zajistí,
že každý vzorek je jedinečný a žádný se nevyskytuje dvakrát. Sloupec Aliasy uchovává
další názvy pro vzorky malwaru, a to v pořadí těchto čtyř databází antivirů –
BitDefender, ESET-NOD32, Microsoft a ClamAV. V případech, kdy databáze ESETNOD32 vzorek označila, jako neškodný byla nahrazena databází od Kaspersky.
Sloupec Počet antivirů sumarizuje data o tom, kolik z testovaných antivirů označilo
vzorek za nebezpečný. Počet se může lišit v závislosti na aktualizované databázi
antivirů. Data jsou aktuální ke dni 15. 4. 2014.
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Malware 1 – 15 jsou klasické trojské koně rodiny ZeroAccess. Malware 16 je červ,
17 je spyware, 18 je backdoor a 19 je rootkit5.
Malware číslo 20 byl vybrán s jasným úmyslem - malware typu wabbit označený
jen pěti z 36 antivirů. Velké antivirové značky jako Avast, AVG, NOD32, McAfee
a další jej považují za neškodný. V další části práce bude zajímavé sledovat, zda je jeho
kód alespoň zdánlivě podobný zbývajícímu malwaru.
Z tabulky vyplývá, že ani antivirové společnosti nemají v rozdělení malwarů zcela
jasno, když často zaměňují jejich označení. Příkladem můžeme uvézt malware číslo 3,
Trojský kůň typu ZeroAccess, ale program AVG ho považuje za backdoor.
Nejen z tabulky, ale i z popisu backdoor je patrné, že je velmi podobný trojskému koni
a ani pro antivirové společnosti není jednoduché je rozlišit.
Vezmeme-li v potaz jen názvy, pod kterými si označují databáze antivirů
konkrétní malware, zjistíme, že mnohé vzorky mají stejné nebo velmi podobné názvy:
 1, 7 a 14 - Crypt.AKJR, Win32:Spyware-gen [Spy],
Trojan.Generic.KD.321132 a Trojan.Zeroaccess-10

 2, 7 a 14 - W32/Zbot.CQ.gen!Eldorado
 1, 2, 7 a 14 - a variant of Win32/Kryptik.RRV
 8 a 10 - W32/Sirefef.AA.gen!Eldorado, Win32:Susn-AL [Trj]
 8 a 12 - Gen:Heur.PIF.1
 5, 8, 10, 11, 12 a 13 - Trojan:Win32/Sirefef.P
 5 a 15 - Win32/Sirefef.EV
Pokud bychom vycházeli jen z názvů malwarů získali bychom velké množství
stejných, nebo podobných vzorků. Přibližně polovina vzorků má stejné, nebo podobné
názvy s jiným testovaným malwarem. I přes podobnost, případně shodu názvu,
můžeme z hashe MD5 vyčíst, že všechen testovaný malware je unikátní.
V dalších částech práce zjistíme, zda podobnost názvů byla čistě náhodná,
nebo mají vzorky společné i části kódu, případně jiné vlastnosti.

Lze zde pozorovat nejednoznačnost. Červ je jednou označován jako trojský kůň, backdoor jako
trojský kůň a rootkit pro změnu jako backdoor.
5
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4 Typy analýz
Analýzu malwarů můžeme provést pomocí dvou hlavních směrů, a to statického
a dynamického. Přestože oba typy analýzy mají stejný cíl – zjistit, jak daný malware
funguje, tak nástroje, čas i dovednosti potřebné k provedení analýzy se liší [8].
Techniky statické analýzy nevyžadují schopnost programování nebo reverzního
inženýrství. Podrobná statická analýza vnitřní logiky programu obecně zahrnuje
použití disassembleru6 a analýzy kódu. Při dynamické analýze dochází ke spouštění
škodlivého kódu v kontrolovaném prostředí a k následnému pozorování jeho chování.
Při provádění analýzy zákeřného softwaru by statická i dynamická analýza měla být
provedena za účelem získání úplné znalosti daného malware [5]. Samostatnou
kapitolu jsou debuggery, které se nejčastěji kombinují s některou z dynamických
analýz.
Při analýze malwarů je dobré se řídit níže uvedenými pravidly, která byla vyňata
z [15].
1. Nezabřednout příliš do detailů. Většina škodlivých programů je rozsáhlých
a složitých a je skoro nemožné porozumět každému detailu. Nejlepší je se
zaměřit na klíčové vlastnosti. Dostanete-li se k rozsáhlým a složitým částem je
nejlepší se pokusit získat obecný přehled o dané části kódu, než ho rozebírat
dopodrobna.
2. Je důležité si uvědomit, že existuje mnoho nástrojů a přístupů a každý je
vhodný na jiné úkoly. Neexistuje jednotný přístup nebo návod. Každá situace
je jiná, tak jako každý malware je různý. Rozlišné nástroje a techniky, které se
používají, se často prolínají. Pokud pomocí jednoho nástroje nebyly získány
potřebné informace, je čas přejít na jiný. V případě, že uváznete, nezůstávejte
dlouho na stejném místě, přejděte na jiný nástroj, jinou sekci kódu, nebo jinou
analýzu. Je důležité zkoušet přistupovat k malwaru z různých úhlů pohledů
a využívat rozdílných technik.

Disassembler je program převádějící strojový kód do symbolického zápisu v assembleru [6].
Je používán k analýze přeložených programů, u nichž není k dispozici jejich zápis v žádném
vyšším programovacím jazyce.
6
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3. Je důležité nezapomenout, že analýza malware není jednoduchá. Jeli vyvinuta nová technika analýzy škodlivého softwaru, autoři malware
okamžitě reagují a vytváří nové techniky, jak tuto analýzu obejít. Pro úspěch
v analýze je důležité rychle rozpoznat, pochopit a nakonec porazit tyto nové
techniky.
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5 Statická analýza
Statická analýza je považovaná za základní analýzu malwarů. Tato analýza
popisuje proces zkoumání kódu, nebo struktury programu, jehož prostřednictvím je
schopna zjistit funkci daného programu.
Metoda statické analýzy je bezpečnější než dynamická, neboť při ní nedochází
ke spuštění nebezpečného kódu, a z tohoto důvodu není nutné obávat se smazání
souborů, krádeže dat nebo dalších nebezpečných technik malwaru. Riziko nechtěného
spuštění lze redukovat použitím virtuálního počítače, nebo analýzou malwaru v jiném
operačním systému, než pro který byl navržen. V případě operačního systému
Windows například zvýšením kontroly řízení uživatelských účtů (UAC) na vyšší
úroveň. Dojde-li k nechtěnému spuštění nebezpečného programu uživatelem, systém
upozorní na pokus o zahájení programu a vyžádá si potvrzení uživatele. Vzniká tak
dvojí ochrana před neúmyslným spuštěním uživatelem.

5.1 VirSCAN.org
Abychom malware mohli analyzovat, musíme v první řadě zjistit, zda naše vzorky
vůbec malwarem jsou. Mohli bychom použít instalovaný antivir na osobním počítači,
ale v takovém případě by se mohlo stát, že ne všechny vzorky budou správně
označeny, a proto je nejlepším řešením použít některou z internetových služeb, které
obsahují databáze nejznámějších antivirových programů.
VirSCAN.org7 je online služba, která zdarma testuje nahrané soubory
na přítomnost malwaru s použitím aktuálních databází nejznámějších antivirů.
Díky tomu je možné vyhodnotit, jak nebezpečné a nežádoucí jsou tyto soubory.
Velkou výhodou VirSCANu je, že během pár vteřin identifikuje soubor, zdali už
byl někdy testován. Pokud ano, tak ohlásí tuto skutečnost uživateli a nabídne mu
zobrazení výsledků z předchozích testování anebo provedení nového otestování.
Pro účely zpracování této práce byly všechny soubory otestovány VirCSANem znovu,

7

http://www.virscan.org/
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ačkoliv velká část těchto souborů již na těchto stránkách byla testována jinými
uživateli. Nové testování bylo zvoleno z důvodu zajištění nejaktuálnější databáze
antivirů.
Další velkou výhodu tohoto nástroje je možnost zobrazení podle názvu z databáze
antivirových programů. Je možné si tedy zobrazit, kdy byl stejně pojmenovaný virus
testován, jakou databází byl skenován, jakou má velikost a hlavně jeho hash MD5.
V případě, že by se MD5 shodovalo, jednalo by se o totožný soubor a ne jeho
modifikaci.
Dalším nástrojem pracujícím na stejném principu jsou stránky Virustotal.com.
Jejich hlavní výhodou je možnost nahrání většího souboru, a to až do velikosti 64 MB.
Také je k dispozici ve 24 jazycích.

5.1.1 Výsledky analýzy
Tabulka 1.VirScan, jež je součástí přílohy této práce, uchovává všechny relevantní
informace o použitých vzorcích malware získané z internetových stránek VirScan.org.
Z tabulky lze vypozorovat, že žádné hashe MD5, ani SHA-1 nejsou shodné,
což nám

poskytuje

jistotu,

že

všechny

vzorky

této

práce

jsou

unikátní

bez opakovaného výskytu. Veškeré vzorky malware jsou vytvořeny pro 32-bitový
operační systém. Tuto informaci vyčteme ze sloupce typ souboru.
Ze sloupce výsledky scanu je patrné, že k dispozici bylo 37 databází. Vzorek číslo 2
byl označen nejméně krát jako nebezpečný, a to v 49 % případů, tedy 18 databází
z celkových 37 ho označilo za nebezpečný. Vzorky číslo 16 a 19 byly na druhou stranu
označeny nejčastěji jako nebezpečné, a to v 76 % případů, 28 z 37 databází je označilo
za potencionálně škodlivý kód.
Abychom považovali soubor za nebezpečný, stačí, aby ho byť jen jedna antivirová
databáze označila za potencionálně škodlivý kód, a to nám splňují všechny vzorky.
Nyní tedy máme jistotu, že u všech vzorků se jedná o malware, a můžeme se posunout
k další analýze.
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5.2 PEiD
PEiD8

je

základním

pilířem

statické

analýzy

nebezpečného

kódu.

Tento jednoduchý freewarový nástroj je převážně používaný digitálními vyšetřovateli
na detekci dat. A to jak z důvodů jeho vysoké míry detekce, tak jednoduchého
používání GUI rozhraní, které umožňuje skenovat více souborů a adresářů.
Dokáže identifikovat EXE soubory, kompilátory a také nástroje pro šifrování obsahu
spustitelných souborů. Dovede rozpoznat až 600 různých typů úprav spustitelných
EXE souborů, což je více než jakýkoliv konkurenční program [2].
PEiD má tři různé způsoby skenování, každý je vhodný pro jiný účel.
Normální skenování prohledá ve vybraném souboru jeho vstupní bod pro všechny
zdokumentované signatury. Tzv. Hloubkové skenování zvětšuje rozsah detekce,
protože skenuje vstupní bod, který obsahuje oddíl v souboru, tím je zajištěna detekce
asi 80 % modifikovaných nebo kódovaných souborů. Zatímco tzv. Hardcore režim
zajišťuje kompletní skenování souboru pro všechny zdokumentované signatury.
PEiD umožňuje mimo jiné kontrolovat všechny aktuálně spuštěné procesy,
případně je ukončit jediným kliknutím myši a v neposlední řadě umí vytvářet výpisy
modulů, nebo analyzovat závislé moduly procesu.
Nejlepších výsledků je dosaženo v případě samostatné analýzy jednotlivých
souborů, což zabere méně času na dokončení skenování. PEiD rovněž podporuje
dávkové zpracování. Je možné vybrat složku, nastavit PEiD, aby vybralo spustitelné
soubory a proskenovat je.
PEiD má jednoduché, standardní rozhraní zobrazující název spustitelného
souboru, vstupní bod, offset souboru, informace linkeru, EP oddíl, první bajty,
informace o subsystému vybraného souboru a kompilátor použitý ke kompilaci
spustitelného souboru.

www.peid.info oficiální stránky jsou delší dobu nedostupné. Možno získat např. zde http://www.softpedia.com/get/Programming/Packers-Crypters-Protectors/PEiD-updated.shtml
Testováno verzí PEiD v0.95.
8
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Obr. 5.1. PEiD v0.95

Shrneme-li naše zjištění, PEiD je funkcemi nabitá aplikace, která dokáže skenovat
spustitelné soubory, identifikovat balíčky a kompilátory, přičemž zároveň nabízí
funkce HEX prohlížeče a správce úloh. Navíc poskytuje možnost přidání velkého
množství zásuvných modulů, díky kterým je možné rozšířit funkce PEiD.

5.2.1 Výsledky analýzy pomocí PEiD
V tabulce 2.PEiD v příloze této práce máme shrnuty výsledky analýzy pomocí
PEiD. Tabulka se skládá z 8 sloupců, přičemž pro analýzu podobnosti malware jsou
nejdůležitější sloupce Packer/Kompilátor, Subsystém a První bajty.
Sekce EP je úzce spjata s Packer/Kompilátor. Je-li použit UPX kompilátor, pak je
EP sekce označena jako UPX, v případě, že PEiD nenalezlo kompilátor, nebo byl využit
programovací jazyk C++, nebo vývojové prostředí Microsoft Visual Basic, tak je sekce
označena jako .text. Proto není nutné sekci EP kontrolovat na podobnosti.
Sloupec subsystém označuje operační systém, pro který byl malware vytvořen.
Všechny vzorky mají subsystém Win32 GUI, tzn. že malware byl vytvořen
pro operační systém Windows, 32-bitový. To odpovídá požadavku této práce
na analýzu malware pod systémem Windows. V případě, že by byla uvedena
informace No subsystem, znamenalo by to, že PEiD nebylo schopno rozpoznat,
pro který systém je spustitelný soubor určen. Přesto by se s velkou určitostí jednalo
o operační systém Windows, 32-bitový.
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Porovnáme-li vzorky podle kompilátoru, vidíme, že vzorky číslo 1, 2, 6, 7, 14 a 16
používají stejný kompilátor - UPX 0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 1.24 -> Markus & Laszlo.
Subsystém těchto vzorků se také shoduje, je jím Win32 GUI. První tři bajty ze čtyř
se shodují také. Základní podobnost vzorků existuje, v další části práce se uvidí, jak
moc jsou si vzorky malwarů 1, 2, 6, 7, 14 a 16 podobné.
Půjdeme-li u těchto vzorků ještě do větší hloubky, zjistíme, že 1, 7 a 14 jsou, co se
týče výstupu PEiD naprosto totožné.
Vzorky číslo 3, 9, 17, 19 a 20 mají jako kompilátor označen Microsoft Visual C++,
respektive Microsoft Visual Basic 5.0 / 6.0. Některé starší, případně upravené
kompilátory jsou v PEiD označovány právě jako Microsoft Visual C++ nebo Microsoft
Visual Basic 5.0 / 6.0., je tedy těžké určit, o který kompilátor se přesně jedná. Budeme-li
vycházet z toho, že vzorky používají stejný kompilátor (minimálně u vzorků 9, 17 a 20
to můžeme předpokládat), porovnáme je s ostatními hodnotami. Subsystém je
pro všechny stejný, tedy jsou určeny pro 32-bitový operační systém Windows.
Malware 9 a 20 mají tři ze čtyř prvních bajtů společné, a to první, druhý a čtvrtý.
Malware číslo 4 je jako jediný zkompilován kompilátorem PECompact 2.x ->
Jeremy Collake a kromě subsystému nemá s dalšími vzorky nic společného.
U zbývajících sedmi vzorků označil PEiD kompilátor jako Nothing found *,
což znamená, že ačkoliv je soubor validním spustitelným souborem, nenašel PEiD
podpis známého kompilátoru. Jak už bylo uvedeno výše, subsystém mají všechny
vzorky stejné, a proto budeme určovat podobnost vzorků hlavně podle prvních bajtů.
Porovnávání podle prvních bajtů nám přináší více podobností, než kolik jsme
doposud získali. První čtyři bajty - 55,8B,EC,83 obsahují vzorky číslo 5, 8, 11, 12 a 15.
Sekce EP je pro všechny také shodná. Informace linkeru jsou kromě vzorku 5 totožné.
Malware číslo 18 má s těmito vzorky také shodné všechny čtyři bajty a malware 19
první tři.
Další shodné první čtyři bajty obsahují vzorky 10 a 13 a to 55,8B,EC,81.
Povšimněme si, že tři první bajty se shodují s položkami o odstavec výše. Oba tyto
vzorky jsou podle PEiD totožné – všechny získané informace se shodují.
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Z testování pomocí PEiD jsme získali informace o podobnosti některých vzorků,
z níž budeme v dalším testování vycházet. Seznam vzorků s největší podobností
z testování PeiD:
 1, 2, 6, 7, 14 a 16 jsou podobné
 1, 7 a 14 jsou totožné
 9 a 20 jsou podobné
 5, 8, 11, 12 a 15 jsou podobné
 10 a 13 jsou totožné

5.3 GT2
GT29 je detekční program pracující v příkazovém řádku, vytvořený Philipem
Helgerem, známým také jako “PHaX”. Zaměřuje se na identifikaci neznámých
spustitelných souborů a archivů. Je schopen detekovat většinu COM/DOS-EXE/PEEXE/NE-EXE/LE-EXE modifikátorů a kompilátorů podle jejich binárního podpisu.
Kromě toho také upřesňuje cílový operační systém daného souboru, architekturu,
soubor prostředků, závislosti a metadata. GT2 může také analyzovat různé formáty
souborů, identifikovat strukturu souborů, nebo vypsat výčet offsetů.
GT2 nebere v potaz standardní přípony souborů, ale získává informace přímo
z dat souboru, zaměřuje se na první bajty v souborech. Tedy v případě, že testuje
soubor s názvem „MujFilm.avi“, který je ve skutečnosti ZIP souborem, GT2
to rozpozná, neboť prohledá soubor, zjistí, že první bajty jsou PK\x03\x04, tedy že se
jedná o soubor typu ZIP.
Jak už bylo psáno výše, GT2 se ovládá pomocí příkazového řádku. K tomuto jsou
potřeba přepínače určující, co přesně má být výstupem programu. GT2 je možné
ovládat více než 40 přepínači, zde je výčet několika nejdůležitějších se základním
popisem:
 /alldrives – prohledá všechny ovladače pro specifikovaný soubor
 /ni – nezobrazí zjištěné soubory, jeho opakem je přepínač /nu
 /pedd – vypíše seznam adresářových dat EXE souboru

9

http://philip.helger.com/gt/gt2.htm Testováno verzí GT2 0.35a.
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 /peres – zobrazí adresář zdrojů EXE souboru
 /pever – zachytí informace o verzi EXE souboru
 /peimp – vypíše seznam importovaných DLL knihoven EXE souboru
GT2 je pro účely této práce spouštěn s parametrem /peimp. Zobrazí nám tedy
základní informace o souboru a vypíše hlavní používané DLL knihovny.

Obr. 5.2. Výstup z GT2 vzorku 1 s parametrem /peimp

5.3.1 Výsledky analýzy pomocí GT2
Tabulka 3.GT2 v příloze této práce obsahuje výstup analýzy vzorků malware
pomocí GT2. Tabulka obsahuje osm sloupců, z čehož pro nás jsou relevantní sloupce
Další úroveň a DLL knihovny. Sloupec Zpracováno/vytvořeno obsahuje stejné
informace, které jsme už získali z PEiD. Sloupce Certifikáty a Headtext by nám mohly
dodat relevantní informace, bohužel v tomto případě vzorky neobsahují žádné z těchto
údajů.
Informace ze sloupce Další úroveň obsahují pouze vzorky číslo 3, 6 a 16.
Bohužel, co se týče výstupu z Další úroveň, tak zde není žádná podobnost.
Porovnáme-li je, ale podle DLL knihoven, zjistíme, že mají stejné dvě knihovny kernel32.dll a user32.dll. Vzorky 6 a 16 využívají také stejný kompilátor, jak už jsme
zjistili pomocí PEiD.
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Porovnáváme-li dále podle DLL knihoven, vidíme, že vzorky 1, 2, 7 a 14 využívají
stejné knihovny - kernel32.dll, advapi32.dll, comctl32.dll, gdi32.dll, msvcrt.dll,
rpcrt4.dll, shell32.dll, shlwapi.dll, user32.dll a version.dll.
Vzorky 16 a 19 používají čtyři stejné knihovny kernel32.dll, user32.dll,
advapi32.dll a msvcrt.dll, přičemž malware 16 využívá několik knihoven navíc.
Malware 16 a 18 používají knihovny kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll
a wsock32.dll. Vzorky 4 a 18 mají podobné tyto knihovny kernel32.dll, user32.dll,
advapi32.dll, oleaut32.dll, gdi32.dll, ole32.dll a comctl32.dll.
Vzorky 9 a 20 využívají jen jedné knihovny msvbvm60.dll. Položka 17 používá
knihovnu msvbvm50.dll. Vzorek číslo 8 využívá jen knihovny kernel32.dll.
Tato knihovna je jedna z nejzákladnějších a využívá ji většina vzorků.
Podobnosti můžeme shrnout takto:
 3, 6 a 16
 1, 2, 7 a 14
 16 a 19
 16 a 18
 4 a 18
 9 a 20
 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 19 – kernel32.dll, user32.dll

5.4 HexDive
HexDive10 je podle jeho autora inteligentní extraktor řetězců, který urychluje
analýzu řetězců, jež jsou získány ze spustitelných souborů. Toho je docíleno
zobrazením pouze relevantních řetězců z hlediska malware analýzy.
Základní myšlenkou je získat podmnožinu všech řetězců daného souboru s cílem
snížit čas potřebný k nalezení dat, které nás zajímají. Tedy v tomto případě řetězců,
které jsou nějak spjaty s malwarem.

http://www.hexacorn.com/blog/category/software-releases/hexdive/ Testováno verzí
HexDive 0.6.
10
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Existuje také placená verze programu HexDive Pro. HexDive Pro přináší nové
možnosti analýzy. Pracuje jako klasický API monitor, hlídá tedy běh malware
pod svou správou a zachycuje stopy jeho práce. HexDive Pro kombinuje nejlepší
vlastnosti Application Monitoru, HMFT, Hstrings a základního HexDive. Využívá také
informace z databáze artefaktů, které autor v průběhu let nasbíral.

Obr. 5.3. HexDive

5.4.1 Výsledky analýzy pomocí HexDive
Soubor 4.HDIVE obsahuje výstupy analýzy vzorků pomocí HexDive, jež jsou
rozděleny do dvou částí. První obsahuje výčet nejčastějších řetězců v souborech a jejich
počet. Druhá část zobrazuje dané řetězce a výpis vzorků, ve kterých jsou obsaženy.
HexDive je spouštěn s parametrem –a, který zobrazí všechny řetězce vzorku
a parametrem –q, který skryje základní informační panel.
Hlavičku souboru jsme analyzovali pomocí PEiD a částečně také pomocí GT2.
Spustitelné soubory obsahují hlavičku souboru, na kterou navazuje řada dalších sekcí.
Hlavička obsahuje metadata o samotném souboru, na níž se napojují jednotlivé části
souboru, každá z nich může obsahovat důležité informace. Nejčastější výskyty řetězců
ze vzorků této práce jsou uvedeny přehledně v tabulce níže:
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Řetězec

Procentuální výskyt

Obsaženo ve vzorcích

kernel32

95%

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

rsrc

95%

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

.rsrc

90%

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

kernel32.dll

75%

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

user32.dll

70%

1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20

advapi32.dll

65%

1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

loadlibrarya

60%

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 19

microsoft

60%

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 20

.data

60%

3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20

.text

60%

3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20
4.1. Tabulka výskytů řetězců

Nejčastěji vyskytujícím se řetězcem je řetězec kernel32, který se vyskytuje v 95 %
vzorků, tedy nevyskytuje se jen v malware číslo 15. Tento řetězec označuje knihovnu
kernel32.dll, přičemž řetězec kernel32.dll je také obsažen v našich vzorcích, a to v 75 %
případů. Řetězec kernel32.dll se vyskytuje jen ve shodných vzorcích jako kernel32.
Můžeme je tedy počítat jako jeden řetězec. Tato knihovna obsahuje základní funkce,
jako je například přístup a manipulace s pamětí. Z tohoto můžeme usoudit, že většina
vzorků používá knihovnu kernel32.dll a pravděpodobně využívá jejího přístupu
k paměti k další činnosti.
Řetězec .rsrc se vyskytuje také v 95 % vzorků, přičemž řetězec rsrc se vyskytuje
v 90 % vzorků. .rsrc označuje sekci, která ukládá zdroje potřebné pro spustitelný
soubor, tzn. prostředky, které nejsou považovány za součást spustitelného souboru,
jako ikony, menu, obrázky a řetězce.
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Řetězec označující knihovnu User32.dll se vyskytuje v 70 % případů. User32.dll
obsahuje všechny součásti uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka, posuvníky
a komponenty pro kontrolu a reakce na uživatelské akce.
Dalším řetězcem je advapi32.dll, označující stejnou knihovnu advapi32.dll.
Tato knihovna poskytuje přístup k pokročilým základním součástem systému
Windows, jako jsou například registry, nebo správce služeb. Z tohoto můžeme usoudit,
že až 65 % vzorků se snaží přistupovat pomocí této knihovny k registrům, nebo
službám. Tomuto tvrzení odpovídají i další nalezené řetězce, jako jsou –
„\registry\machine\system\currentcontrolset“, „software\mirabilis\icq\newowners“,
nebo řetězec „software\ microsoft\windows\currentversion\run“. Poslední řetězec
nám naznačuje, že vzorky 5, 18 a 20, které ho obsahují, se pokouší spouštět po spuštění
operačního systému sami sebe, své součásti, nebo jiný nebezpečný kód.
Řetězec Loadlibrarya objevující se v 60 % případů značí funkci načítající určený
modul do adresového prostoru volajícího procesu. Vybraný modul způsobí, že mohou
být načteny další moduly.
Dalším řetězcem je microsoft, který je obsažen v 60 % vzorků. Zde můžeme jen
odhadovat, z jakého důvodu se v souborech vyskytuje. Může být součástí více řetězců
označujících

cestu

k registrům.

Toto

naznačuje

například

také

řetězec

„software\microsoft\“, který je cestou v registrech. Může také označovat operační
systém, pro který je malware vytvořen. Jak už víme, tak všechny zde použité vzorky
jsou vytvořeny pro operační systém Microsoft Windows. Možností proč se tento
řetězec tak hojně vyskytuje v malwarech je mnoho a pro každý vzorek může být
důvod jiný. Obdobné je to u řetězce windows, který se vyskytuje v 20 % vzorků.
V 60 % případů se ve vzorcích vyskytuje také řetězec .data. Řetězec .data označuje
sekci obsahující globální údaje o programu, která jsou přístupná z libovolného místa
v programu. Lokální data nejsou uložena v této sekci, nebo kdekoliv jinde
ve spustitelném souboru.
Sekce začínající řetězcem .text, objevující se také v 60 % případů, obsahuje pokyny,
které následně provádí procesor. Všechny další sekce ukládají data a podpůrné
informace. Obecně platí, že toto je jediná sekce, která může aktivně něco vykonávat
a jediná, která by měla obsahovat spustitelný kód.
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Mezi další řetězce, které sice nepatří k těm nejčastěji vyskytovaným, ale stojí za to
se o nich zmínit, patří:
 .rdata – vyskytuje se v 25 % vzorků. Označuje sekci, která uchovává data
pouze pro čtení, globálně přístupná v rámci programu.
 .reloc – značí sekci obsahující informace o přemístění souborů knihovny.
S tímto řetězcem jsou spojeny řetězce – kernel32, advapi32, kernel32.dll
a advapi32.dll a další řetězce označující DLL knihovny.
 Get* – funkce začínající get jsou funkce, které mají za úkol získat nějakou
informaci. Například funkce getprocaddress, která se používá pro získání
adresy konkrétní exportované funkce z DLL knihovny. Mezi další řetězce
začínající get patří – getsystemtimeasfiletime, getversion, getfilesize,
nebo getdiskfreespaceexa.
 Rtl* – funkce začínající rtl. Například funkce rtlmovememory, která slouží
k přesunu paměti. Mezi další funkce začínající rtl patří rtlrandomex,
rtlprefixunicodestring, nebo rtlcomputecrc32.
 ZwClose – ZwClose je funkce jež uzavírá otevřený handle11 objektu.
Soubory jsou jedny z mnoha typů objektů, jejíž handle mohou být
uzavřeny. Mezi ty další patří události, procesy, transakce, nebo třeba
přístupové tokeny. Malware tedy může využívat funkce ZwClose
k ukončování jiných procesů, nebo událostí.
Protože z nejčastějších řetězců nezúžíme podobnost mezi vzorky, je lepší se
podívat na méně časté řetězce, zda se tyto nevyskytují jen v některých vzorcích.
Díky PEiD a GT2 už máme představu, které jsou si podobné.
V případě, že se vyskytl řetězec ve vzorku 1, tak se také vždy vyskytl ve vzorcích 7
a 14 a ve většině případů také v čísle 2. Přičemž žádný řetězec se nevyskytoval
samostatně v některém z těchto vzorků. Z tohoto můžeme usoudit, že jsou si podobné.
V případě výskytu řetězce v malwaru 4 byl většinou přítomen také ve vzorku 18.
V opačném případě to už tak časté nebylo. Toto by mohlo být následkem toho, že 18
pochází ze 4 a byl později upraven a rozšířen. To stejné platí pro vzorky 9 a 20.
Handle (překládáno jako madlo nebo rukojeť) znamená v programování pomocný objekt,
který nemá známou vnitřní strukturu a který reprezentuje složitější objekt spravovaný cizím
kódem.
11
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Řetězce z malware 9 se ve většině případů vyskytovaly i ve vzorku 20, ale ne všechny
řetězce z 20 se objevily v čísle 9.
Ze všech 20 vzorků bylo získáno 215 řetězců, které se vyskytují více než jedenkrát.
S velkou určitostí tedy můžeme říci, že co se týče řetězců, zde podobnosti mezi vzorky
jsou. Otázkou je, zda jsou řetězce ve stejném pořadí, nebo jsou používány podobným
způsobem. To nám bohužel, ale nástroj HexDive není schopen zodpovědět.

5.5 Dependency Walker
Dependecy Walker12 je nástroj schopný skenovat jakékoliv 32-bitové nebo 64bitové moduly běžící pod operačním systémem Windows (od verze Windows 95
do Windows 8) a vytvářet hierarchický strom všech závislých modulů. Pro každý
nalezený modul vypíše funkce, které jsou spojeny s daným modulem, a které z těchto
funkcí jsou volány dalšími moduly. Často je distribuován s některými verzemi
Microsoft Visual Studia a dalšími vývojovými nástroji od Microsoftu.

Obr. 5.4. Analýza Vzorku1 pomocí Dependency Walker

Obrázek zobrazuje analýzu malware Vzorek1.exe pomocí Dependency Walker.
V levém vrchním panelu je možné vidět program a rovněž importované DLL knihovny

12

http://www.dependencywalker.com/ Testováno verzí Dependency Walker 2.2.
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– NTDLL.DLL, KERNEL32.DLL a další. Po kliknutí na knihovnu se v pravém horním
panelu zobrazí importované funkce patřící dané knihovně. Z funkcí můžeme vyčíst,
co program dělá. Pokud by například knihovna obsahovala funkci CreateProcessA,
věděli bychom, že program vytváří další proces. Díky tomu bychom po spuštění
malwaru věděli, že musíme pohlídat vytváření dalších procesů.
Panel vpravo uprostřed zobrazuje seznam všech funkcí ve vybrané knihovně,
které mohou být importovány. Tyto informace nejsou pro analýzu malware příliš
podstatné.
Spodní dvě nabídky zobrazují další informace o verzích DLL knihoven, které se
načtou v případě spuštění programu a jakékoliv chyby, které mohou po spuštění
vzniknout. Jak jde vidět, DLL knihovny nám mohou napovědět mnohé o programu
a jeho funkcích. Zde jsou nejčastější DLL knihovny a informace, které z nich lze vyčíst
[15]:
 Kernel32.DLL – Asi nejběžnější DLL knihovna obsahující základní
funkce, jako je například přístup a manipulace s pamětí, soubory
a hardwarem.
 Advapi32.DLL – Tato DLL knihovna poskytuje přístup k pokročilým
Windows komponentům, jako je správce služeb nebo registry.
 Gdi32.DLL – Gdi32 je knihovna obsahující funkce pro zobrazení
a manipulaci s obrázky.
 User32.DLL

–

Tato

DLL

knihovna

obsahuje

všechny

součásti

uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka, posuvníky a komponenty
pro kontrolu a reakce na uživatelské akce.
 Ntdll.DLL – Ntdll je knihovna rozhraní jádra systému Windows.
Spustitelné soubory obecně neimportují tyto soubory přímo, ale jsou
importovány prostřednictvím knihovny Kernel32. Pokud spustitelný
soubor importuje tento soubor, znamená to, že autor zamýšlel použít
funkcionalitu, která není normálně dostupná pro Windows programy.
Některé úlohy, jako je například skrývání funkcionalit, nebo manipulace
s nimi, bude používat právě toto rozhraní.
 Wininet.DLL – Tato knihovna obsahuje síťové funkce vyšší úrovně, které
implementují protokoly jako FTP, HTTP a NTP.
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 Wsock32.DLL a Ws2_32.DLL – Tyto dvě knihovny jsou síťové. Program,
který

přistupuje

k jedné

z těchto

dvou

knihoven,

se

s největší

pravděpodobností připojuje k síti, nebo plní úkony, které se sítí souvisí.
Dependency Walker se mimo jiné často používá pro řešení systémových chyb
spojených s načítáním a spouštěním modulů. Nástroj je schopen detekovat mnoho
běžných problémů, jako jsou chybějící či poškozené moduly, chyby závislostí nebo
chyby v inicializaci modulů.
V této práci se Dependency Walker využívá pro nalezení DLL knihoven, které jsou
využívány vybranými vzorky malwarů. Následně dochází k jejich porovnávání
pro nalezení podobností vybraných vzorků.

5.4.1 Výsledky analýzy pomocí Dependency Walker
Výstupem

z Dependency

Walker

jsou

dva soubory. Prvním

je soubor

5.DependencyW obsahující využívané DLL knihovny. Druhým je Imports, jež
uchovává pro každý vzorek využívanou knihovnu a k dané knihovně používané
funkce.
Ve výstupu z Dependency Walker se vyskytuje celkově 23 různých DLL knihoven.
Nejčastěji využívanou knihovnou je kernel32.dll a to v 85 % případů, tedy se vyskytuje
v sedmnácti vzorcích z dvaceti. Za ní následuje knihovna user32.dll se 70% výskytem.
Třetí nejčastěji vyskytující se knihovnou je advapi32.dll, jež je obsažena v 55 % vzorků.
Knihovna gdi32.dll se vyskytuje v 35 % vzorků. Knihovny comctl32.dll, msvcrt.dll
a shell32.dll nalezneme ve 30 % vzorků.
Malware 1 využívá stejných deseti knihoven - kernel32.dll, advapi32.dll,
comctl32.dll, gdi32.dll, msvcrt.dll, rpcrt4.dll, shell32.dll, shlwapi.dll, user32.dll
a version.dll jako vzorky 2, 7 a 14. Mezi těmito čtyřmi vzorky můžeme vidět největší
podobnost z celého výstupu.
Vzorky 4 a 18 využívají sedm stejných knihoven - kernel32.dll, user32.dll,
advapi32.dll, oleaut32.dll, gdi32.dll, ole32.dll a comctl32.dll.
Vzorky 16 a 19 používají čtyři stejné knihovny kernel32.dll, user32.dll,
advapi32.dll a msvcrt.dll. Malware 16 má také shodu ve čtyřech knihovnách s číslem
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18 - kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll a wsock32.dll. Z tohoto jde vidět, že tři
knihovny jsou stejné pro výše uvedené vzorky 16, 18 a 19.
Malware 9 a 20 využívají jen knihovny msvbvm60.dll.
Zbývající vzorky většinou využívají jedné, nebo více ze tří nejčastějších knihoven
a je proto těžké přesně určit jejich podobnost jen s použitím Dependency Walker.
Všechny důležité podobnosti jednotlivých vzorků jsou přehledně zpracovány
do následující tabulky:
Používané DLL knihovny

Vzorky

kernel32.dll

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

user32.dll

1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 16, 18, 19

kernel32.dll, advapi32.dll, comctl32.dll, gdi32.dll, msvcrt.dll,

1, 2, 7, 14

rpcrt4.dll, shell32.dll, shlwapi.dll, user32.dll a version.dll
kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll, oleaut32.dll, gdi32.dll,

4 a 18

ole32.dll a comctl32.dll
kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll a msvcrt.dll

16 a 19

kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll a wsock32.dll

16 a 18

msvbvm60.dll

9 a 20
Tabulka 5.1: Podobnosti DLL knihoven

Rozebrat podobnost funkcí jednotlivých knihoven ze souboru IMPORTS.TXT je
nad rámec této práce. Můžeme si, ale všimnout, že funkce, jež knihovny využívají,
se shodují s řetězci získanými pomocí HexDive. V tabulce 10.6, která se nachází
v příloze této práce, je ukázka funkcí ze vzorku číslo 13 pro lepší představu. Lze vidět,
že například funkce GetTickCount, kterou využívá knihovna kernel32.dll se nachází
ve výstupu z HexDive.
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6 Dynamická analýza
Statická analýza malware se soustředí na analýzy, které mohou být prováděny
bez samotného spuštění nebezpečného kódu. Na opačnou stranu při dynamické
analýze

spouštíme

škodlivý

kód

v kontrolovaném

prostředí

a

pozorujeme

jeho chování.
Při provádění statické analýzy není zapotřebí vytvářet bezpečné prostředí
pro testování. Kód, který není spuštěný, není přeci jen moc nebezpečný. Namísto toho,
dynamická analýza už vyžaduje bezpečné prostředí, které je oddělené od zbytku sítě.
Detekování změn provedených malwarem v systému, je klíčovým aspektem
dynamické analýzy. Nicméně počet souborů i klíčů registrů, které jsou modifikovány
ať už v době nečinnosti systému, nebo v důsledku spuštěných aplikací může být
nadměrně vysoký. A proto, chceme-li získat, co nejvíce informací bude nutné umět
rozlišovat mezi tzv. normálními změnami, které vznikají v důsledku standardních
aplikací, a změnami způsobenými škodlivým kódem. Dobrým způsobem, jak tohoto
docílit, je určit změny, ke kterým dochází při pouštění neškodlivých aplikací, jako je
například Poznámkový blok, nebo Google Chrome.
Nástroje dynamické analýzy se dělí do 3 základních skupin [12]:
1. Hook-based nástroje – tyto nástroje se uloží, neboli „zaháknou“ (z tohoto
je odvozen název těchto aplikací, hook neboli anglicky háček) do API
funkcí13 v uživatelském režimu nebo režimu jádra a zaznamenávají změny
probíhající v systému. Hlavními negativy je jejich obtížné programování
a debuggování. Mezi tyto aplikace se řadí například Process Monitor
a pymon.py.
2. Difference-based nástroje – nástroje známé také pod názvem instalační
monitory, pořídí obraz systému a registrů před spuštěním určitého
programu a po jeho spuštění. Tyto záznamy následně porovnávají
a zjišťují, co se změnilo. Hlavními představiteli jsou Regshot, Winanalysis
a InCtrl5.
API (Application Programming Interface) je rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o
sbírku funkcí, tříd a procedur, které mohou být používány. Určuje, jakým způsobem jsou
funkce knihovny volány ze zdrojového kódu.
13
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3. Notification-based nástroje – tyto nástroje zaregistrují oznámení systému,
které systém automaticky vytváří při určité události, jako je například
vytvoření adresáře, nebo odstranění souboru. Zde patří Process Monitor
(využívá této techniky společně s první technikou) a Preservation.
Nástroje dynamické analýzy používají 7 hlavních metod detekce změn systému
[12]:
1. Sledování

API

funkcí

–

toto

umí

pouze

Hook-based

nástroje,

které většinou poskytují nejvíc rozsáhlé reporty, neboť mají přístup
ke vstupním i návratovým hodnotám na sledované API funkce. Hookbased nástroje zaznamenají tok dat mezi programy a operačním systémem
právě pomocí sledování API funkcí.
2. Logování neúspěšných akcí – Hook-based nástroje mohou nahlásit
neúspěšné pokusy o provádění změn. Např. malware se může pokusit
upravit soubor, ale nepodaří se mu to, neboť nemá oprávnění. Toto chování
je důležité zaznamenat, i když se změna nepodařila. Nástroje Differencebased a Notification-based neumí zaznamenávat neúspěšné akce.
3. Logování dočasných souborů – Difference-based nástroje nemohou
detekovat dočasné soubory (např. soubory, které byly vytvořeny po
zaznamenání prvního obrazu operačního systému, ale byly smazány,
před vytvořením druhého). Toto je samozřejmě problém, protože malware
často vytvoří soubor, použije ho a následně smaže. Hook-based
i Notification-based

nástroje

jsou

schopny

zaznamenat

vytváření

dočasných souborů.
4. Rozlišování mezi různými typy modifikací – Hook-based nástoje jsou
schopny rozpoznat, zda byla změněna velikost souboru, jeho atributy
(např. po změně je soubor nastaven jako skrytý, nebo systémový),
nebo zdali byl k souboru připojen jiný datový tok. Ostatní nástroje umí
zaznamenat změnu souboru, ale neposkytují detaily těchto změn.
5. Ukázka změn v téměř reálném čase – Hook-based a Notification-based
nástroje ukazují změny v systému v okamžiku, kdy jsou prováděny.
Difference-based nástroje vykazují změny až po vytvoření druhého otisku
systému.
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6. Zobrazení procesů zodpovědných za provedení změn – Hook-based
nástroje mohou identifikovat procesy (podle názvu a jedinečného ID)
odpovědné za provedení změny. Toto je důležité v případě, že chceme
zobrazovat

pouze

nové

soubory

vytvořené

určitým

procesem.

Ostatní skupiny nástrojů toto neumožňují.
7. Zobrazení prováděných změn v čase - Hook-based a Notification-based
nástroje zaznamenávají aktivity v pořadí, ve kterém k nim dochází.
Differenced-based nástroje obvykle nespojují časová razítka se změnami
a proto neumožňují zobrazení prováděných změn v čase.
Ze základních metod dynamické analýzy jasně vyplývá, že nástroji s největší
škálou možností jsou Hook-based nástroje. Je ale důležité si uvědomit, že všechny
popsané metody sdílejí společnou slabinu – nástroje je možné obejít, nebo vypnout
pomocí rootkitu nainstalovaného po spuštění nebezpečného kódu při jeho analýze.
Naštěstí se dá využít také rootkit skenovacích nástrojů v rámci dynamické analýzy.
Tyto nástroje by měly rootkit odhalit.
Chování programů pod operačním systémem Windows lze velmi dobře sledovat
prostřednictvím jejich interakce se souborovým systémem, registry, procesy a sítí.
Bohužel neexistuje jednotný nástroj, který by byl schopen zachytit vše. Nejlepší je
kombinace dvou nástrojů, a to Process Monitoru a Wiresharku. Oba tyto programy
sledují všechny procesy počítače a z tohoto důvodu je důležité umět vyfiltrovat běžné
aplikace od těch nebezpečných. Výše uvedené nástroje pouze sbírají data, a proto je
nutné umět s filtry pracovat.

6.1 Process Monitor
Process Monitor14 je nástroj vzniklý pod značkou Sysinternals, ale nyní patří
Microsoftu. Kombinuje vlastnosti dvou starších Sysinternals nástrojů - Filemon
a Regmon

a

přidává

mnohá

vylepšení,

včetně

nedestruktivního

filtrování,

simultánního ukládání logů do souboru a dalších. Je navržen, aby zachytil jakékoliv
Windows API funkce [11]. Umožňuje sledovat všechny soubory, registry a procesy

http://technet.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/bb896645.aspx Testováno verzí Process
Monitor v3.1.
14
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běžící na operačním systému Windows a operace s nimi prováděné (čtení, zápis,
úprava). Process Monitor je hybridem mezi Hook-based a Notification-based nástroji.
Je schopen sledovat API funkce a zobrazovat procesy zodpovědné za změny (Hookbased) nebo také logovat dočasné soubory i neúspěšné akce (Hook-based
a Notification-based).
Proces Monitor si na začátek načte kernel ovladač, který se přichytí k funkcím,
jako jsou ZwDeleteKey a ZwSetValueKey pro monitorování registrů. Využívá také
Event Tracing pro Windows (ETW)15, ke sledování síťové aktivity. V neposlední řadě
umí zaregistrovat oznámení systému, které systém automaticky vytváří při určité
události a tak sledovat procesy a činnosti.
Process Monitor obsahuje výkonné monitorovací a filtrovací funkce, včetně:
1. Nedestruktivní filtrování umožňující nastavit filtrování bez ztráty dat.
2. Informace o procesu, včetně cesty k procesu, ID relace a uživatele,
pod nímž proces běží.
3. Nastavení filtrů pro všechny oblasti dat, i oblastí, které nejsou
konfigurovány jako sloupce.
4. Pokročilou architekturu monitorování dat ve škále od 10 do milionu
zaznamenaných událostí.
5. Přehledný strom procesů ukazující vztahy všech procesů s odkazy.
6. Nativní formát protokolu uchovávající všechna data pro načtení v jiné
instanci Process Monitoru.
7. Informace o době bootovaní aplikací.
Přestože Process Monitor je schopen zaznamenat velké množství dat, nezachytí
všechny. Například není schopen detekovat aktivity ovladačů zařízení, stejně
jako některé GUI volání, například SetWindowsHookEx. Ačkoli je Process Monitor
užitečným nástrojem, neměl by být používán k monitorování činnosti sítě, protože
nefunguje důsledně mezi Microsoft Windows verzemi [15].

ETW se využívá k trasování – specializovanému zápisu informací o běžícím programu, které
využívají především programátoři k ladění nebo správci systému pro diagnostické účely.
15
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6.1.1 Použití
Po spuštění Process Monitoru lze, kromě nezměrného množství událostí, vidět
7 hlavních sloupců, které se dají rozšířit o další:
1. Time of Day – Uchovává čas, ve kterém došlo k dané události. Sloupec může
být

změněn,

aby

zobrazoval

čas

delta

(množství

uplynutého

času

od předchozího chování).
2. Process – Název procesu, který vyprodukoval zaznamenané chování.
3. PID – ID procesu.
4. Operation – Funkce API s názvem (v některých případech zobrazuje krátký
popis aktivity, jako například, že byl vytvořen proces).
5. Path – Cesta k objektu (souboru nebo klíči registru) na kterém byla akce
provedena.
6. Result – Zobrazuje výsledek operace – úspěch, nebo neúspěch.
7. Details – Uchovává specifické detaily, jako je délka klíče, nastavená práva
přístupu k souboru a další.

Obr. 6.1. Process Monitor

Process

Monitor

se

při

sledování

systému

může

dostat

na

více

než 50 000 zaznamenaných událostí za minutu [15]. Proto je pro smysluplné
vyhledávání v událostech nejdůležitější částí Process Monitoru filtrování. Filtrování
umožňuje rozhodnutí, které události jsou pro nás relevantní a které ne, a ty mohou být
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následně skryty. Filtry můžeme definovat pomocí klávesové zkratky Ctrl + L nebo přes
menu Filter -> Filter. Po spuštění filtru je vidět, že Process Monitor má od začátku
definovány určité filtry.
Nicméně i s výchozími filtry se v Process Monitoru zobrazuje velké množství
událostí, proto přichází na řadu definování vlastních filtrů. Dobrou zprávou je,
že umožňuje nejen definovat nové filtry, ale také ukládat filtry jako samostatné objekty.
To nám umožňuje používat vlastní filtry ke skrývání nezajímavých položek nebo
kontrolu na přítomnost pro nás zajímavých událostí.
Po vytvoření vlastního filtru si filtr můžeme uložit pomocí nabídky Filter -> Save
Filter. Program si pamatuje vytvořené filtry, ale nepoužije je, dokud je nenačteme
pomocí menu Filter -> Load Filter. Chceme-li zobrazit definované filtry, použijeme
nabídku Filter -> Organize Filters. Tato nabídka nám umožní exportovat vlastní filtry
do souborů s příponou PMF, abychom je mohli použít i v jiném zařízení. Tak stejně
nám umožní PMF soubory načíst.
Pro definování vlastních filtrů je důležité si uvědomit, co hledáme. V našem
případě hledáme projevy malware. Malware jakožto škodlivý kód bude provádět
změny v operačním systému, jako je odstraňování souborů, měnící se atributy
souborů, vytváření nových souborů. Velice pravděpodobně bude přistupovat
k registrům a vytvářet nové, vlastní a odstraňovat původní.
Na základě toho, co víme o malwarech, definujeme filtry, jež budou použity
pro účely této práce:
 Category is Write – Zajímá nás, co malware zapisuje. Jedná se o nejdůležitější
filtr při hledání malwarů [14].
 Operation is WriteFile/CreateFile – Zápis do souboru a vytváření souborů.
 Operation is Process Create/Process Start – Zahrnuje procesy, které byly
vytvořeny, nebo spuštěny během zaznamenávání Process Monitorem.
 Operation is RegCreateKey/RegDeleteKey – Tyto filtry zahrnují vytvářené,
nebo odstraněné registry procesem.
 Operation is RegSetValue/RegDeleteValue – Změna hodnoty registru, nebo
smazání hodnoty registru.
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 Operation is TCPConnect/TCPReceive – Tyto operace zahrnují veškeré TCP
spojení, o které se může malware pokusit.
 Operation is Load image – Tato operace ukazuje, které DLL knihovny jsou
načteny během běhu malware.
 Process Name is – V případě, že víme, jak se malware jmenuje a chceme zjistit,
co vše dělá je nejlepší filtr právě tento.
 PID is – Použijeme v případě, že víme PID procesu pracujícího s malwarem.

Obr. 6.2. Nastavení filtru

Nyní máme nastaveny základní filtry, pro lepší vyhledávání malwarů. Tyto filtry
nám pomohou vyloučit nežádoucí záznamy, které nemají nic společného s malwarem
a vyzdvihnout události s ním spojené. Není nutné vždy použít všechny výše popsané
filtry. Také není nutné používat jenom tyto filtry, ale můžeme je rozšířit o další.
Velkou výhodou je možnost exportu všech záznamů, nejen těch filtrovaných.
Po vypnutí zachycování procesu (Capture – Ctrl + E) je nejlepší možností filtrování
podle jména procesu (Process Name), nebo PID pro zúžení událostí spojených
s malwarem. K dispozici je také možnost zvýraznění určité události s upozorněním
na ni.
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Při používání Process Monitoru je důležité dávat pozor, abychom neeliminovali
významné události. Například můžeme vytvořit filtr, který nám zobrazí události
spojené s určitým podezřelým procesem, v důsledku čehož si nevšimneme škodlivých
aktivit spojených s jiným procesem. Stejně tak můžeme vytvořit filtr, který nám skryje
činnosti spojené s běžným Windows procesem a tak se nám skryje i malware, jež běží
se stejným názvem procesu.
Na obrázku 5.1. je možné vidět, že pro začátek máme nastaven filtr jen
pro vyhledání podle jména procesu. Jméno procesu máme nastaveno na Vzorek1.exe,
protože víme, jaký malware budeme spouštět.
Po vybrání filtru vybereme Add pro přidání filtru a Apply pro jeho použití.
Po aplikaci filtru se zobrazí 366 z 654 233 událostí, což nám velmi usnadní orientaci
v tom, co malware dělá. Tyto procesy můžeme následně porovnat s procesy dalších
stejně vyfiltrovaných vzorků.
V případě, že malware extrahuje další spustitelný soubor a spustí ho, což bývá
velmi časté, není nutné se obávat, že bychom si tohoto záznamu nevšimli. Process
Monitor uchovává informace o všech procesech, ale zobrazuje jen filtrované události.
Stačí tedy změnit filtr, nebo filtry úplně odstranit a tím zobrazit všechny běžící
procesy.

6.1.2 Výsledky analýzy
Vyfiltrované

důležité

události

pro

každý

vzorek

malwaru

se

nachází

na přiloženém CD u této práce. Události jsou uloženy následně:
 Vzorekčíslo PN označuje všechny události, které běžely, nebo byly
spuštěny pod daným vzorkem, tedy zapnutý filtr Process Name is jméno
vzorku.
 Vzorekčíslo CW znamená filtr Category is Write. Tento filtr nerozpozná,
co dělá malware a co systém, proto je nutné pro hledání podobností
jeho výsledky projít důkladně.
 Vzorekčíslo PN CW jsou spojené oba filtry. Zobrazí nám tedy jen procesy,
kdy Category is write a zároveň je provedl daný vzorek. Tento soubor
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se nenachází u všech vzorků, protože ne vždy při kombinaci těchto filtrů
byly zachyceny události.
Srovnáme-li vzorek číslo 1 s vzorkem 2, zjistíme, že při zapnutém filtru Process
Name se liší jen v 11 událostech. Malware 1 vytvoří 364 naprosto shodných událostí
s malwarem 2, který navíc provede dalších 11 událostí.
Pro lepší orientaci ve výsledcích filtru Category is Write přidáme sloupec
Sequence, který každé události dodá pořadové číslo. V souboru Vzorek1 CW
zaznamenáme informace o vzorku 1 poprvé na řádku 22 a v souboru Vzorek2 CW
zase o druhém vzorku na řádku 25. Oba škodlivé kódy postupují téměř identicky,
vytváří

totožné

složky

a

podsložky,

např.

složku

U

umístěnou

v C:\Windows\assembly\tmp (stejnou informaci získáme také pomocí Regshotu).
Upravují a odstraňují tytéž registry – řádky 36 až 41 pro vzorek 1 a řádky 37 až 42
pro vzorek 2, a rovněž přistupují a pracují se stejnými knihovnami. Všechny tyto
činnosti jsou prováděny v téměř totožném pořadí kromě systémových událostí.
Díky těmto identickým událostem a postupům můžeme vzorky 1 a 2 označit
za shodné.
Při porovnání vzorků 7 a 14, o kterých z testování pomocí statické analýzy víme,
že jsou podobné prvním dvěma vzorkům, zjistíme, že vzorek 7 se liší od malwaru 1
pouze častějším přístupem ke stejným knihovnám, a to o 9 případů. To stejné platí také
pro malware 14, který takto činí 13-krát.
Z výsledků analýzy pomocí Process Monitoru můžeme označit vzorky 1, 2, 7 a 14
za podobné až téměř shodné. Přičemž malwary 2, 7 a 14 jsou si ještě bližší, neboť
přistupují ke stejným knihovnám vícekrát a se stejnými parametry.
Vzorky číslo 4 a 5 mají totožných minimálně 190 akcí, kdy přistupují a mění stejné
registry. Ale protože malware 4 pod svým jménem činí 9 759 akcí, oproti 425 akcím
malwaru 5, nepovažujme tuto podobnost za dostatečnou. Totéž platí pro vzorky číslo 3
a 6, které přistupují ke stejným registrům, ale v porovnání s jinými vzorky se nejedná
o dostatečnou podobnost.
Při porovnání vzorků 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15, o kterých ze statické analýzy víme,
že mají určité podobnosti, zjistíme, že malware číslo 5 vytváří nejméně změn z těchto
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vzorků a je tedy možné, že byl základem, z nějž se vycházelo při tvorbě ostatních.
Tento vzorek také na rozdíl od ostatních nepřistupuje k registrům Terminal Serveru.
Vzorky 8, 11 a 13 si jsou více podobné navzájem, než s ostatními. Malware 8 se
od zbývajících

odlišuje

akcemi

s registrem

HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\

SERIALCOMM. Vzorky 11 a 13 jsou téměř identické a liší se pouze počtem přístupů
k registrům v řádcích jednotek.
Taktéž vzorky 10, 12 a 15 jsou si více podobné navzájem, než s ostatními vzorky.
Jsou odlišné pouze v počtech přístupu k registrům. Malware 15 navíc vytváří
soubor win.ini

v C:\Windows

a

soubory

gfdigiudiugijdgjlkfdgfdgfd

a gfdrfewredsfdghhdfhbdf ve složce, ve které se nachází a provede s nimi cca 300
akcí. Kromě tohoto jsou všechny tři vzorky téměř totožné.
Malware 16 a 20 vykazuje 50% podobnost zaznamenaných akcí pomocí Process
Monitoru. Většina vzorků vykazuje alespoň minimální podobnost s ostatními.
K tomuto dochází v důsledku používání stejných knihoven a funkcí. Tyto podobnosti,
ale nejsou dostatečné, abychom mohli tvrdit, že spolu mají vzorky něco společného.
Z tohoto důvodu jsou jedinými vzorky s dostatečnou podobností následující:
 1, 2, 7 a 14
 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15
 16 a 20

6.2 Wireshark
Wireshark16 (následník programu Ethereal) je komplexní síťový analyzátor
schopný sledovat provoz na síti a odchytávat, sledovat a následně číst pakety.
Na základě takto získaných informací optimalizovat provoz na síti, odhalit chyby
a zvýšit bezpečnost sítě.
Je momentálně jedním z nejlepších dostupných síťových analyzátorů šířeným
formou open-source programu. Obsahuje funkce srovnatelné s těmi, jež jsou součástí
placených síťových analyzátorů, a díky rozšířenému a také různorodému kolektivu

16

http://www.wireshark.org Testováno verzí Wireshark 1.8.14
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autorů je neustále vyvíjen. Wireshark je užitečnou součástí všech síťových sad nástrojů
a nadále jsou do něj přidávány nové funkce a opravovány případné chyby [13].
Wireshark jakožto síťový analyzátor má velké množství vlastností [13]:
 Je schopen pracovat v promiskuitním i nepromiskuitním režimu17.
 Obsahuje konfigurovatelné a lehce pochopitelné rozhraní.
 Velkou výhodou je široká škála nastavení zobrazovacích filtrů.
 Dostupný jak ve formě zdrojového kódu, tak v podobě
předkompilovaných binárních souborů.
 Možnost zachytávání dat v síti spolu se čtením dat ze souboru.
 Podporuje stovky různých protokolů a další jsou pravidelně přidávány.
 Je schopen práce na více než 20 platformách – od Windows, přes Mac OS X,
až po UNIX.
 Kromě základního GUI rozhraní obsahuje také ovládání z příkazového
řádku, pomocí utility TShark.
 Jeho hlavní souborový formát je libpcap a WinPcap, ale umožňuje ukládat
zachycená

data

v rozličných

formátech

jako

je

například

snoop

z operačního systému Soon. Také dokáže číst data zachycena jinými
programy, jako jsou například CA NetMaster a tcpdump.
 Výstup je možné uložit jako prostý text, nebo PostScript.
 Je schopen zachytit data nejen ze sítě Ethernet, ale také loopback, IEEE
802.11, Token-Ring, PPP a dalších.
 Je možné pro něj vytvářet pluginy (zásuvné moduly).
 Obsahuje podpůrné programy – mergecap, editcap, text2pcap.

6.2.1 Použití
Po instalaci a prvním spuštění vidíme obrazovku rozdělenou do čtyř hlavních
sekcí. Sekce Files (Soubory) umožňuje otevřít dříve zachycené soubory a data.
Vpravo od Files se nachází sekce Online, obsahující odkaz na oficiální stránky, manuál

Promiskuitní režim nebo mód je režim, ve kterém může být provozována síťová karta.
V normálním režimu síťová karta předává systému jen data, která jsou mu určena. To pozná
podle MAC adresy. V promiskuitním režimu data nefiltruje podle MAC adresy a systému
předává všechna data, která obdrží.
17
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a odkaz na popis, jak bezpečně pracovat s Wiresharkem. V levém dolním rohu
se nachází Capture Help (Nápověda) obsahující odkazy na pomoc pro lepší práci
s programem.
Pro samotnou práci je nejdůležitější sekce Capture (Zachytávání). V této části
klikneme na Interface list (Seznam rozhraní), čímž se nám zobrazí nabídka síťových
rozhraní v počítači. Zaškrtneme to, nebo ta síťová rozhraní, která nás zajímají.
To budou ve většině případů ta, v nichž se pohybují čísla paketů. A následně klikneme
na tlačítko start.
Nyní se nám zobrazí nová obrazovka rozdělená do tří hlavních panelů. Obrázek
6.3. ukazuje, jak data zachycená Wiresharkem vypadají.

Obr. 6.3. Wireshark

První panel nazývající se summary (souhrn) zobrazuje jednořádkový souhrn
zachycených dat. V základním nastavení obsahuje tyto informace:
 číslo paketu,
 čas udávaný v miliontinách,
 adresu zdroje,
 cílovou adresu,
 použitý protokol,
 délka paketu v bajtech,
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 sloupec Info obsahuje více informací, ale nejčastěji název a informace
o protokolu vyšší vrstvy.
Sloupce mohou být jednoduše nastaveny a rozšířeny o další prostřednictvím
nabídky Preferences.
V prvním panelu bývají data označena barvou. Barevné označení pomáhá
pro lepší orientaci v datech. Níže je uveden seznam základních barev a jejich význam:
 Zelená – HTTP
 Bílá – Broadcast
 Bledě šedá – TCP
 Tmavě šedá – TCP SYN/FIN
 Růžová – ARP
 Červená se žlutým písmem – TCP RST nebo SCTP ABORT
 Černá s růžovým písmem – Bad TCP
 Černá se zeleným písmem – ICMP errors
Prostřední panel patří protokolu. Formou stromové struktury zobrazuje detaily
o každé vrstvě vybraného paketu. Více informací o vrstvě lze získat jejím rozkliknutím.
Dostaneme tak často podobné informace, jako v prvním panelu a navíc několik nových
informací, jako jsou například porty zdroje a cíle, délka hlavičky protokolu a další.
Vybráním jakékoli z informací ve středním panelu se ve spodní části zvýrazní
odpovídající výstup v hexadecimálním a ASCII tvaru.
Poslední panel zobrazuje surová data zachycená jak v hexadecimálním,
tak v ASCII

formátu.

Vybráním

jakýchkoliv

dat

označí

odpovídající

pole

v prostředním panelu.
Wireshark je schopen rekonstruovat TCP pakety a následně je zobrazit ve formátu
ASCII. Data mohou být zobrazena i ve formátu EBCDIC, hexadecimálním nebo
v podobě polí jazyka C, ale ASCII formát je většinou nejsrozumitelnější. Toho docílíme
pravým kliknutím na vybraný paket a výběrem Follow TCP Stream. Po pár vteřinách,
kdy Wireshark vyhledá všechny informace k paketu, se zobrazí okno s oboustrannou
barevně označenou komunikací, v pořadí v jakém probíhala. Wireshark umožňuje
stejnou rekonstrukci také pro UDP a SSL. Červeně označená jsou data odeslaná
od klienta a modře označené jsou informace získané ze serveru.
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Během pouhých pár minut záznamu Wireshark zobrazí tolik údajů, že je velmi
těžké v nich neztratit přehled, a proto také Wireshark nabízí možnost filtrování.
Filtrování paketů umožňuje nalézt požadované pakety bez nutnosti procházení
všech údajů. Wireshark umí používat filtry pro zachytávání dat (capture filter) a také
filtry pro zobrazení (display filter). Syntaxe filtrů pro zachytávání dat se drží konvencí
zavedených programem tcpdump s knihovnou libpcap. Tento filtr se nastavuje
pro zachytávání určitých typů dat, a to buď z příkazového řádků, nebo jej lze nastavit
v dialogovém okně „Capture Filter“ [13].
Existují dvě možnosti nastavení filtrů pro zobrazení dat. Prvním je nastavení filtru
na hlavní obrazovce v řádce Filter. Druhou je vybrání z kontextové nabídky Capture –
Options – Capture Filters a následně zvolit filtr, který se dá poté upravit podle
vlastního uvážení. Na mnoho filtrů stačí základní porovnávací operátory:
 Rovnost: eq, = =
 Nerovnost: ne, !=
 Menší než: lt, <
 Větší než: gt, >
 Menší nebo rovno: le, <=
 Větší nebo rovno: ge, >=
Další operátory jsou interpretovány pomocí názvů. Operátor Contains se používá
pro vyhledání řetězce v paketu. Operátor Is Present ověřuje, jestli dané pole existuje.
A operátor Matches využívá řetězec regulárního výrazu (regex) pro výkonnější
vyhledávání vzorků dat.
Filtry definované a použité pro účely této práce:
 ip.addr == 10.0.0.1 – získáme-li z řetězců IP adresu pomocí nástrojů, jako je
třeba HexDive, znamená to, že malware k této IP adrese přistupuje
a můžeme ji tedy zadat do filtru.
 dns – zobrazí pouze DNS pakety, z nich budeme moct vyčíst, k jakým IP
adresám počítač přistupuje.
 dns.count.answers gt 5 – vyfiltruje pakety s Answer RRs větším než 5.
Klient se ptá na adresu a dostává odpověď. Získá-li odpovědí více než 5, je
to podezřelé a stojí to za prozkoumání.
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 http - využijeme pro zjištění, zda malware přistupuje k nějaké internetové
stránce. V případě, že ve výpisu narazíme na podezřelou stránku, tak jí
můžeme zkusit vyhledat a zjistit o ní více.
 tcp – zobrazení pouze komunikace využívající tcp protokol.
Toto jsou jen základní filtry, které pomohou přehledněji projít zachycené pakety.
Zaznamenáme-li podezřelou komunikaci, stačí ji vybrat pomocí pravého tlačítka myši
a Apply as Filter – Selected a díky tomu celou komunikaci detailněji prozkoumat.
Případně je také možnost nezajímavé informace skrýt pomocí Apply as Filter – Not
Selected.

6.2.2 Výsledky analýzy
Prvotní analýza pomocí Wiresharku byla provedena na virtuálním stroji bez
internetového

připojení,

aby

nedošlo

k šíření

nebezpečného

kódu

v

síti.

Bohužel v takovém případě nebylo možné zjistit celou komunikaci, a proto se přešlo
k analýze s internetovým připojením.
Po připojení počítače do sítě je těžké rozeznat normální komunikaci počítače od té,
kterou vykonává malware, a proto je nutné spojení bedlivě zkoumat. Z tohoto důvodu
byla zaznamenána komunikace bez malwaru pro porovnání, pojmenovaná malware
free.pcapng. Zachycené pakety po spuštění malwaru se nachází na přiloženém CD,
řazené podle jména vzorku.
Malware 1, 2, 7 a 14 shodně kontaktovaly IP adresu 95.64.46.44, za účelem výměny
informací. Zbývající události zaznamenané těmito vzorky, pro nás nejsou relevantní,
neboť jsou produkovány systémem, případně se neshodují.
Dalšími vzorky, jež kontaktují stejné servery, jsou 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15. Prvně je
kontaktován server promos.fling.com, poté následuje výměna informací s IP adresou
74.122.168.139 a nakonec s 83.133.123.20. Vzorky 8, 11, 12 a 15 navíc kontaktují také
adresu 213.108.252.185, na níž je hostována služba forever-counters.com.
Zbývající vzorky nekontaktují žádné shodné servery a nemají tedy pro nás žádné
relevantní společné vlastnosti. Například malware 4 kontaktuje adresu 62.141.94.45
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na které je umístěna služba teumsnj.land.ru, ale neshoduje se s žádným ze zbývajících
vzorků.
Ke zjišťování podobnosti nebylo u všech vzorků přistupováno stejnou cestou.
U malwaru reprezentujícího druhou skupinu (vzorky 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15) byl server
promos.fling.com, který byl prvotně kontaktován, patrný na první pohled.
To umožnilo následné rychlé vyhledání dalších podobností pomocí Follow Stream.
Poté, bylo využito dříve zaznamenané komunikace bez malwaru, na základě níž došlo
ke skrytí komunikace způsobené systémem, což umožnilo nalezení zbývajících
podobností.
V případě první skupiny vzorků (1, 2, 7 a 14) bylo nalezení podobnosti složitější,
protože kontaktovaná IP adresa nebyla na první pohled patrná. Bylo proto využito
filtru tcp, který zobrazil komunikaci využívající tcp protokol. Došlo tak ke snížení
počtu záznamů u vzorku 1 z 387 na 163. Protože v komunikaci byla patrná IP adresa
192.168.0.106, která patřila do lokální sítě, tak byl filtr rozšířen na (tcp) && !(ip.dst ==
192.168.0.106) pro její skrytí. Díky tomuto kroku počet zobrazených záznamů klesl
na 73 a poté už nebylo těžké nalézt podezřelou IP adresu.
U zbývajících vzorků bylo přistupováno k vyhledávání podobnosti různě podle
potřeby. Například u vzorku číslo 4 byl využit také filtr tcp, rozšířený o postupné
skrývání neškodných IP adres. U malwaru číslo 6 byla na pohled patrná komunikace
počítače se serverem stats.srvstatsdata.com. To samozřejmě nemusí nutně znamenat,
že se jedná o komunikaci malwaru, a proto bylo nutné to prověřit. K tomuto byla
využita webová služba Virustotal, která je schopna skenovat také URL adresy, pomocí
antivirových databází, a určit, zda jsou stránky bezpečné. Virustotal určil, že 2 z 51
databází považují stránky za nebezpečné a především, že 38 skenovaných
nebezpečných souborů s touto doménou komunikuje. To stačilo, abychom komunikaci
se serverem přičetli malwaru a pokusili se vyhledat další komunikaci.
Analýzou pomocí Wiresharku bylo dosaženo podobného výsledku jako s Process
Monitorem a to shody dvou typů:
 1, 2, 7 a 14
 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15
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6.3 Regshot
Regshot18

patří

mezi

difference-based

nástroje,

tedy

nástroje

založené

na vyhledávání detekce změny. V tomto případě změny registrů. Mezi programy
pracující na podobné bázi patří InCtrl53 a Winalysis. Regshot má oproti konkurenci
několik výhod – je rychlejší než konkurenční programy a nevyžaduje instalaci - jediné
co stačí je jeho spustitelný soubor. Na rozdíl od ostatních programů je také v české
jazykové mutaci. Regshot využívá následující techniky [12]:
 Při vytváření prvního snapshotu registrů Regshot použije RegEnumValue
a RegEnumKeyEx k vytvoření seznamu existujících klíčů registrů a hodnot
v paměti.
 Pro každý soubor zaznamená jeho velikost v bajtech, jeho atributy (skrytý,
systémový, archivovaný a další) a poslední čas zápisu souboru.
 Při inicializaci druhého, srovnávacího otisku Regshot upozorní na jakékoliv
nově vytvořené, modifikované, nebo smazané klíče, hodnoty, nebo soubory.

6.3.1 Použití
Před použitím Regshotu je důležité eliminovat všechny programy a služby,
které by mohly při testování provádět změny, a tak zkreslovat výsledky. Z tohoto
důvodu je nutné před spuštěním Regshotu vypnout všechny programy včetně antiviru
a Windows Update. Přes všechnu tuto snahu je pravděpodobné, že ve výsledcích
budou změny, které nemají žádnou souvislost s malwarem. Pro hledání podobnosti je
proto nutné se zaměřit na nejprůkaznější změny.
Prvním krokem při použití Regshotu je určit adresář/e nejvyšší úrovně, který
chceme monitorovat. Pro co nejkomplexnější výsledky je důležité zahrnout kořenový
disk (ve většině případů C:\). Chceme-li detekovat, zda se malware nepokouší šířit
pomocí automatického spuštění, můžeme připojit USB disk nebo další pevný disk.
V takovém případě je nutné rozšířit hledání také na tento disk, např. C:\; E:\.
Změny v registrech jsou sledovány automaticky a není nutné žádné další nastavení.

18

http://sourceforge.net/projects/regshot/ Testováno verzí Regshot 1.9.0.
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Chceme-li vytvořit první obraz sytému, vybereme, zda výstup má být uložen do
TXT souboru, nebo HTML formátu. Následně stiskneme tlačítko 1. záznam (1st shot).
Máme na výběr Vytvořit (Shot), Vytvořit a Uložit (Shot and Save), nebo Načíst (Load).
Vybereme tedy Vytvořit a Uložit. Regshot během pár sekund proskenuje registry
a umožní pojmenovat a uložit soubor. Nyní můžeme spustit malware, počkat
požadovaný čas, než malware provede změny a následně stiskneme tlačítko 2. záznam
(2nd shot) pro zaznamenání změn.
Po skončení druhého obrazu systému můžeme stisknout tlačítko Porovnat
(Compare) k zobrazení výsledků. Obrázek zobrazuje příklad změn zaznamenaných
Regshotem:

Obr. 6.4. Příklad výstupu Regshotu

Jak lze vidět na obrázku, každá část reportu Regshotu obsahuje užitečné informace
o chování malware. Z toho můžeme vyvodit následující:
 Změny v registrech – Regshot zaznamenává změny hodnot registrů –
smazání, přidání, nebo změnu a také smazaní a přidaní nových registrů.
Pro hledání podobnosti je nejlepší se zaměřit na smazané a přidané
registry. Při hledání změn v hodnotách a registrech je nutné jít více
do hloubky, protože ne všechny změny jsou nutně provedeny malwarem.
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I když nejsou spuštěny žádné programy a mnoho služeb je zastaveno,
tak systém funguje a provádí změny.
Například první a jediná přidaná hodnota do registru pro vzorek číslo 2
zaznamenává jeho spuštění do seznamu naposledy otevřených programů
v nabídce Start. Tato změna tedy souvisí s malwarem, ale není jím
produkována, a proto pro nás není zajímavá.
Dalším příkladem mohou být změny v modifikovaných hodnotách (Values
modified), které jsou všechny vyvolány systémem.
 Přidané soubory (Files added) – Malware může přidávat nové soubory
na disk, jak vidíme na obrázku. V tomto případě bylo přidáno 6 souborů.
Je otázkou kolik z toho zásluhou malwaru.
 Smazané soubory (Files deleted) – V této části se zobrazují smazané
soubory. Z obrázku vidíme, že byl smazán jeden soubor a to samotný
malware. Tato informace nám při analýze podobnosti velmi pomůže.
Nyní můžeme vzít všechny vzorky, které se po spuštění smažou a zkoumat
podrobně jejich podobnost.
 Modifikované soubory, nebo atributy (Files or attributes modified) –
Jedná se o upravené soubory, nebo jejich atributy. Z obrázku vidíme,
že došlo k 15 změnám. Změny souboru NTUSER.DAT budou v logu
přítomny vždy, protože tento soubor v sobě uchovává registry a proto tyto
změny můžeme ignorovat a nespojovat s malwarem.
 Přidané složky (Folders added) – Nově byla vytvořena jenom jedna
složka. V tomto případě si můžeme být jistí, že toto způsobil malware.
Máme cestu i název složky, což nám v hledání podobnosti velmi pomůže.
Celkově bylo zaznamenáno 32 změn, z nichž 2 jsou klíčové pro zkoumání
podobnosti s dalšími vzorky. Ostatní změny pomohou k přesnějšímu určení
podobnosti mezi malwarem.

6.3.2 Výsledky analýzy
Od vytvoření prvního záznamu, spuštění vzorku číslo 1 a následném druhém
záznamu a porovnání došlo k 31 změnám. Je nutné si uvědomit, že vzorek 1 určitě
nezpůsobil všech 31 změn a za mnoho z nich může také samotný systém, jak už bylo
uvedeno o pár odstavců výše.
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Z těchto 31 změn jsou pro nás nejzajímavější dvě změny, a to odstranění
samotného

malwaru

po

spuštění

a

vytvoření

složky

U

v „C:\Windows\assembly\tmp“. Tyto dvě změny nám pomohou určit podobný
malware. Vzorky, které provádí stejné akce, jsou 2, 7 a 14. Všechny čtyři vytváří
totožné změny a také jejich počet změn si je velmi blízký.
Nejvíce podobností dosáhly vzorky 8, 10, 11, 12, 13, 15 a vzorek 5, který se od
ostatních liší, ale ne natolik, abychom ho nemohly považovat za podobný. Vzorky
provádí přes 2 000 změn. Všechny po svém spuštění odstraní přesně 124 klíčů
v registrech. Tyto klíče jsou spojeny se službami systému Windows a tímto dojde
k jejich nefunkčnosti. Po spuštění dojde také ke smazání 1858 hodnot klíčů. Většinou
jde také o klíče systémových služeb a klíče Windows Firewallu. Kromě tohoto malware
modifikuje hodnoty klíčů Centra akcí systému Windows a několika dalších služeb.
Spustitelný kód navíc vytváří sedm nových souborů a po spuštění se smaže, tak jako to
bylo u vzorků 1, 2, 7 a 14. Jako jednu z posledních věcí malware vytváří dvě složky,
načež v každé z nich vytvoří další dvě podsložky. Vzorek číslo 5 provádí většinu
stejných akcí, ale v menší míře, například nemodifikuje hodnoty klíčů Centra akcí.
Zbývající vzorky malwaru nevykazují žádné podobnosti. Dochází sice ke změnám
hodnot registrů, jejich mazání a vytváření, jakož i vytváření složek a souborů,
ale každý vzorek modifikuje, nebo vytváří odlišné registry, soubory a složky. Pomocí
Regshotu získáváme tedy tyto podobnosti vzorků:
 1, 2, 7 a 14
 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15
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7 Shrnutí
Analýza podobnosti malwaru byla na základě stanoveného workflow provedena
pomocí pěti nástrojů statické analýzy a tří nástrojů dynamické.
Před samotnou analýzou jsme zjistili, že neexistují jednotné názvy pro jednotlivé
typy malwarů, a proto v úvodní tabulce poskytující seznam jednotlivých vzorků
můžeme nalézt nejpoužívanější pojmenování. Už zde je patrná podobnost mezi dvěmi
skupinami vzorků.
Prostřednictvím navrženého workflow jsme provedli prvotní rozbor za použití
VirSCANu, který nás ujistil, že všechny vzorky jsou malwarem, a to unikátním, což je
možné identifikovat díky hashi MD5 a SHA-1. Navíc jsme zjistili, že všechny malwary
byly vytvořeny pro 32-bitový operační systém Windows, což splňuje požadavky
na tuto práci. Jak lze vidět i v navrženém workflow, toto je důležitý první krok
pro zajištění analýzy správných vzorků.
Na základě těchto poznatků jsme přistoupili k dalšímu kroku workflow,
a to k analýze za použití programu PEiD k dosažení informací nacházejících se
v hlavičkách souborů. PEiD je jedním ze základních kamenů analýzy podobnosti
malwaru, který dodává dostatek informací, díky kterým je možné při testování většího
množství malwaru rozdělit vzorky na hlavní skupiny podobností.
Dalším nástrojem mé statické analýzy byl GT2, který stejně jako PEiD získává
informace z hlavičky programu, detekuje kompilátory, certifikáty, a je schopen zjistit
využívané DLL knihovny jako Dependency Walker. Analýzou jsme zjistili, že téměř
všechny vzorky využívají dvě hlavní knihovny kernel32.dll a user32.dll. V případě
analýzy malwaru na vzorku této práce, ale nezískal všechny informace, které je
schopen získat z bezpečného softwaru, například informace o certifikátu a v porovnání
s PEiD a Dependency Walkerem nepřinesl nic nového. Z tohoto důvodu je možné
tento nástroj z workflow vypustit.
Třetím použitým programem byl HexDive, analyzující řetězce ze spustitelných
souborů. Nástroj HexDive je pro analýzu podobnosti malwaru přínosným prvkem,
přináší totiž velké množství řetězců k porovnání. Analyzujeme-li podobnost malwarů
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je nutné provést analýzu řetězce do větší hloubky, neboť mnoho spustitelných souborů
obsahuje stejné řetězce. Případné podobnosti je třeba zkoumat prostřednictvím méně
často vyskytujících se řetězců a porovnat vzorky, jež je obsahují.
Posledním nástrojem statické analýzy je Dependency Walker, jež zjistil použité
moduly pro daný spustitelný soubor a k nim volané funkce. Schopnost Dependency
Walkera zobrazit použité knihovny a funkce velmi pomáhá při porovnávání
podobností malwarů, neboť dochází ke dvojímu porovnávání, a to porovnání
knihoven, a jsou-li shodné, dojde také k porovnání jejich využívané funkce.
První program dynamické analýzy byl Process Monitor, který je schopen sledovat
operace prováděné s registry, soubory a procesy. Jeho nevýhodou, a obecně všech
nástrojů dynamické analýzy, je zaznamenávání veškerých akcí, nikoliv pouze těch
vyvolaných malwarem. Je proto složitější nalézt činnosti způsobené malwarem
a oddělit je od aktivit vyvolaných systémem. Na druhou stranu Process Monitor
umožňuje

filtrování,

které

vyhledávání

velmi

usnadňuje.

I

přesto,

že

je

získaných informací mnoho, při správném využití filtrů je jednoduché prokázat nebo
vyvrátit podobnost mezi vzorky.
Wireshark byl použit k zachycení provozu na síti a jeho následnému vyhodnocení.
Co se týče přehlednosti zachycených informací, je ve Wiresharku složitější se vyznat
než v Process Monitoru, a pro zkoumání podobnosti malwaru ve Wiresharku je nutné
získat trochu cviku. Nástroj není schopen rozeznat data odesílaná systémem
a malwarem tak jako Process Monitor, a proto je potřeba využít filtrování. Pomocí
správných filtrů je Wireshark vhodným nástrojem pro určení podobnosti malwaru.
Posledním použitým nástrojem je Regshot, který při prvním spuštění vytvoří
obraz systému, jež porovná se záznamem po spuštění malwaru. Regshot zachycuje
mnoho údajů shodných s Process Monitorem v trochu přehlednější formě,
ale bez možnosti filtrování. Přestože se získané informace překrývají, neměl by
Regshot chybět v analýze podobnosti malwaru pro svou jednoduchost a možného
zachycení údajů, které ostatní nástroje nezachytí.
Na

základě

analýzy

provedené

prostřednictvím

navrženého

workflow

a posouzení všech relevantních informací získaných touto prací je patrná shoda mezi
skupinami malwarů. Z toho je tedy možné usuzovat, že podobnost mezi malwarem
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stejného typu existuje. Podobnost vzorků různých typů (vzorky 16 až 20) zjištěna byla,
ale ne natolik prokazatelná, abychom tyto malwary mohli označit za podobné.
Z výše uvedeného vyplývá, že představené workflow obsahující jmenované
nástroje analýzy podobnosti jednotlivých malwarů jsou vhodné k vyhledávání
podobnosti malwaru.
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8 Závěr
Téma mé diplomové práce je „Zjišťování podobnosti malware“ s cílem vytvořit
workflow pro zjištění podobnosti malwarů a zjistit, zdali podobnost mezi malwary
skutečně existuje.
Uvedené téma jsem si vybral, neboť mne zaujalo, jak velké množství malwarů
v současné době existuje, a chtěl jsem vědět, zda se jedná o unikátní kódy nebo nikoliv.
V průběhu práce jsem měl možnost vyzkoušet mnoho technik a postupů práce
s malwarem a vyhledávání jejich podobností. Pro samotné vyhledání malwaru jsou
nejlepší nástroje dynamické analýzy, ale pro vyhledávání podobností jsou potřeba také
programy analýzy statické. Abychom si mohli být jistí, že si je malware podobný,
je nutné využít většího množství technik a nástrojů.
Celkem bylo použito 8 nástrojů ke zjištění podobnosti mezi malwary. Ačkoliv ne
vždy se výstupy a výsledky shodovaly, lze vidět stálou shodu některých vzorků
v průběhu celého workflow. Na základě posouzení použitých postupů a z nich
získaných výsledků je možné prohlásit, že nástroje použité ve workflow se dají
úspěšně aplikovat pro porovnání podobností malwarů stejného typu.
V budoucnu by bylo možné rozšířit workflow statické analýzy o automatizovanou
část, která by vzorek otestovala oproti vybraným nástrojům a sesbíraná data uložila
do tabulky k dalším testovaným vzorkům podle názvu použitého nástroje.
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9 Přílohy
P. č.

Aliasy

F-Prot

Avast

AVG

MD5

Počet antivirů

1

Trojan.Generic.KD.321132, a

W32/SpyEyes.B.ge

Win32:Spyware-

Crypt.AKJR

a09946469f2afccc073deae

36/44

variant of

n!Eldorado

gen [Spy]

Trojan.Generic.KDV.321809,

W32/Zbot.CQ.gen!

Win32:Malware-

PSW.Generic11.CL

9e12c982be4408c605a5c16

a variant of Win32/Kryptik

Eldorado

gen

SP

a382904b4

W32/Trojan2.CZOP

Win32:Bifrose-CBR

BackDoor.Generic8

4deba4b7569e3fdd4c7f4b

[Trj]

.XEF

31a7fda45c

4dcab605a

Win32/Kryptik.RRV,
TrojanDropper:
Win32/Sirefef.B,
Trojan.ZeroAccess-10
2

44/51

.RRV, TrojanDropper:
Win32/Sirefef.B,
Trojan.ZeroAccess-13
3

Trojan.Dropper.RWV, a
variant of

47/50

59

Win32/Agent.NUJ,
Backdoor:Win32/Bifrose.ACI
, Trojan.Dropper-5278
4

Generic.Banker.Delf.BA10EF

W32/SysVenFak.A.

Win32:Banker-CQY

9A, a variant of Win32/

gen!Eldorado

[Trj]

Gen:Variant.Graftor.19727, a

W32/Zaccess.G.gen

Win32:Sirefef-PL

variant of Win32/Sirefef.EV,

!Eldorado

[Rtk]

W32/Autorun.KA

Win32:Crypt-BXV

-

333def0dfdba55d936f987

42/51

c7c6279f48

Spy.Banker.XES, TrojanSpy:
Win32/Bancos.DV
5

Generic_r.AXZ

fa4fd29b7f97be7d79a9809

28/42

0bf859c19

Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.Zeroaccess-542
6

Trojan.Generic.1328519,
Win32/ FlyStudio.NXZ,

PSW.FlyStudio.D

[Trj]

d1d01439bf404998853790

44/50

193cc0c79c

Backdoor:Win32/FlyAgent.E
7

Trojan.Generic.KD.321132, a

W32/Zbot.CQ.gen!

Win32:Spyware-

variant of Win32/Kryptik.

Eldorado

gen [Spy]

Crypt.AKJR

f5a2356f40ac0e49d84c8d3

36/42

73a7696c6

RRV, TrojanDropper:Win32/
Sirefef.B, Trojan.ZeroAccess10

60

8

Gen:Heur.PIF.1, a variant of

W32/Sirefef.AA.ge

Win32:Susn-AL

Cryptic.EEH

0ad49929c0d4ce3f89ff74b

Win32 /Kryptik.AHZB,

n!Eldorado

[Trj]

Gen:Variant.Barys.629, a

W32/VBloader.I.ge

Win32:AutoRun-

Dropper.Generic5.S

de9d3b67ef4b985170c537

variant of

n!Eldorado

CNJ [Trj]

YM

d52c188c59

Gen:Heur.ZOF.3, a variant

W32/Sirefef.AA.ge

Win32:Susn-AL

Generic28.BXQK

21001349df6f44d520f64d4

of Win32/ Kryptik.AHMG,

n!Eldorado

[Trj]

Trojan.Generic.KD.672130, a

Trojan.Generic.KD.

Win32:Kryptik-JFO

variant of

672130

[Trj]

42/48

399e2f54d

Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.Zeroaccess-403
9

37/42

Win32/TrojanDropper.Vbeli
al.E, Trojan:Win32/Sirefef.V,
Trojan.Zeroaccess-537
10

43/46

ab4670c58

Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.Zeroaccess-401
11

Generic28.CGEP

f1c58cdbffd4e4593a8ebe6

30/42

271042cab

Win32/Kryptik.AIJP,
Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.ZeroAccess-330

61

12

Gen:Heur.PIF.1, a variant of

W32/Sirefef.AA4.ge

Win32:Sirecheck

Win32/ Kryptik.AINM,

n!Eldorado

[Trj]

-

Win32:Zbot-OTG

Cryptic.EEN

c74eb728e1a8bf6b282f65d

37/41

151ba1abe

Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.Zeroaccess-296
13

Gen:Heur.Raldhep.1, a
variant of Win32/Kryptik.

Cryptic.EEA

[Trj]

ff86671c7a1e3a58ab0912e

31/41

a0ff88cf6

AHMG,
Trojan:Win32/Sirefef.P,
Trojan.Zeroaccess-378
14

Trojan.Generic.KD.321132, a

W32/Zbot.CQ.gen!

Win32:Spyware-

variant of

Eldorado

gen [Spy]

-

Win32:Kryptik-JEX

Crypt.AKJR

ccc16801e51d943ccb55c2c

24/43

37c22826e

Win32/Kryptik.RRV,
TrojanDropper:Win32/Sirefe
f.B, Trojan.Zeroaccess-10
15

Trojan.Generic.KD.669686,
Win32/Sirefef.EV,

[Trj]

Cryptic.EEJ

6a95eb1a66e22a0cf0f8bc5

28/41

cc7ccd546

Trojan:Win32/Sirefef.AB,
Trojan.Zeroaccess-416

62

16

Generic.PWStealer.65231354,

W32/Malware!8691

Worm:Win32/

Win32:Wotron

I-Worm/ Wotron

[Wrm]

e90f94ec4dd58388cd6381

41/46

cb74541f23

Wotron.A@mm
17

Trojan.Generic.1354117,

W32/Spyware.AHF

Win32:VB-JW

PSW.Generic6.BEN

4b85bee50587e19a6f9313f

Trojan-

(exact)

[Wrm]

J

753d97ee0

W32/Malware!5c0c

Win32:Trojan-gen

BackDoor.Hidedoo

376121485bee9e8885d879

r.A

d5407388c3

41/49

Spy.Win32.WinSpy.zw,
MonitoringTool:Win32/Wins
py
18

Backdoor.Hidedoor.A,
Win32/ Hidedoor

19

20

Rootkit.3186,

W32/Hupigon.P.ge

Win32:Agent-

BackDoor.Generic_

21436a8f3e57c22c72c2e27

Trojan:Win32/Dkshell.A

n!Eldorado

AFWS [Trj]

r.G

503d33f93

Generic.Wabbit.5A9CB3BC,

W32/VB-Wird-

-

-

804f3e35bf416db2a01187

TrojanDownloader:Win32/

based!Maximus

42/50

47/47

5/36

4a244fcc03

Banload.DC,
Heuristic.Malware
Tabulka 3.1: Seznam vzorků
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Vlastnosti

Vzorky
1, 2, 6, 7, 14, 16

1, 7 a 14

9 a 20

Vstupní bod

0003FFA0

Sekce EP

UPX1

Offset souboru

0002D3A0

První bajty

60,BE,00,30

68,40,x, 40

Informace linkeru

8.12

6.0

5, 8, 11, 12 a 15

10 a 13
00001000

.text

.text

.text
00000400

55,8B,EC,83

55,8B,EC,81
10.0

Subsystém

Win32 GUI

Win32 GUI

Win32 GUI

Win32 GUI

Win32 GUI

Packer/Kompilátor

UPX 0.89.6 - 1.02

UPX 0.89.6 - 1.02 /

Microsoft Visual

Nothing found *

Nothing found *

/ 1.05 - 1.24 ->

1.05 - 1.24 ->

Basic 5.0 / 6.0

Markus & Laszlo

Markus & Laszlo
Tabulka 10.1. Podobnosti PEiD
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Vzorky

Zpracováno

3, 6 a 16

Další úroveň

DLL knihovny

Jako jediné obsahují tyto

kernel32.dll, user32.dll

informace
1, 2, 7 a 14

Found packer 'UPX 0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 1.24

kernel32.dll, advapi32.dll, comctl32.dll,

[PE]'

gdi32.dll, msvcrt.dll, rpcrt4.dll, shell32.dll,
shlwapi.dll, user32.dll, version.dll

16 a 19

kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll a
msvcrt.dll

16 a 18

kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll a
wsock32.dll

4 a 18

kernel32.dll, user32.dll, advapi32.dll,
oleaut32.dll, gdi32.dll, ole32.dll a
comctl32.dll

9 a 20

Seems to be linked with Microsoft linker 6.0

msvbvm60.dll

Tabulka 10.2. Podobnosti GT2
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Vzorky

Příklady totožných akcí

1, 2, 7 a 14

RegOpenKey –

Write File –

Create File –

HKLM\System\CurrentControlSet\

C:\Windows\assembly\tmp\{1B372133-

C:\Windows\assembly\tmp

Control\Terminal Server

BFFA-4dba-9CCF-5474BED6A9F6}

5, 8, 10, 11, 12,

RegDeleteValue –

RegDeleteKey –

Load image –

13 a 15

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\

HKLM\System\CurrentControlSet\services\

C:\Windows\System32\

Windows\CurrentVersion\

SharedAccess\Parameters\

user32.dll

Run\Windows Defender

FirewallPolicy\FirewallRules

RegOpenKey –

RegEnumValue –

Load image –

HKLM\System\CurrentControlSet\

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows

C:\Windows\System32\

Control\Terminal Server

NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink

user32.dll

16 a 20

Tabulka 10.3. Podobnosti Process Monitoru

Vzorky

1, 2, 7 a 14
5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15

Kontakt
95.64.46.44
promos.fling.com, 74.122.168.139, 83.133.123.20
Tabulka 10.4. Podobnosti Wireshark
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Vzorky

Příklady totožných akcí
Folders / Files added

Files / Keys deleted

1, 2, 7 a 14

C:\Windows\assembly\tmp\U

C:\DP\Script\New malware\VzorekCislo.exe

5, 8, 10, 11, 12, 13 a 15

C:\Windows\assembly\GAC_32\ Desktop.ini

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\
SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy

Tabulka 10.5. Podobnosti Regshot

Knihovny

Funkce

ADVAPI32.DLL

AllocateLocallyUniqueId

KERNEL32.DLL

FindResourceW, FormatMessageA, GetCurrentThread, GetDateFormatA, GetProcessShutdownParameters,
GetStringTypeExW, GetSystemTimeAdjustment, GetTickCount, GetVersionExA, InitializeCriticalSection,
IsBadStringPtrA, OpenFileMappingA, OpenFileMappingW, VirtualQuery, WaitForMultipleObjects,
WaitForSingleObjectEx, lstrlenW

USER32.DLL

CheckMenuItem
Tabulka 10.6. Výstup vzorku 13 z IMPORT.TXT
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