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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá způsoby zabezpečení aplikací typu klient-server na plat-
formě Windows. V úvodních kapitolách práce je uvedena motivace, proč má smysl se touto
problematikou zabývat. Dále jsou posány některé prvky použité architektury a operačního
systému Windows. V jádru práce jsou uvedeny techniky a nástroje používané útočníkem
a obrana proti nim. Z těchto teoretických základů vychází návrh a implementace ochranného
řešení, které je následně otestováno, zda dokáže odolávat různým hrozbám.

Abstract
This thesis is dedicated to security of client-server applications running on Windows plat-
form. In the beginning chapters it is possible to find motivation, about why this type of
security is important. Following content describes some elements of used architecture and
elements of operating system Windows. The core of the work contains techniques and tools
used by the attacker and protection against them. In following chapter there is a design
and implementation of the security solution based on the previous theory. This solution is
then tested against various threats, to verify its effectivity.
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Kapitola 1

Úvod

V současnosti se často ve sféře informačních technologií mluví o útočníkovi především jako
o někom, kdo se snaží odposlouchávat přenos dat a napadat různé poskytované služby – na-
příklad krádeží identity nebo prostou úpravou dat. Jsou nasazovány komplexnější šifrovací
algoritmy, avšak často je opomíjena podstatná část systému – ochrana klientské aplikace.
V některých případech je pro službu bezpečnostním rizikem právě klient. Zvláště v online
počítačových hrách je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost, protože není výpočetně možné,
aby všechny informace validoval server.

V této diplomové práci jsou popsány některé způsoby, kterými se lze bránit analýze
klientské aplikace. Příkladem mohou být ochrany proti neoprávněné změně chování, šifro-
vání a jiná preventivní opatření, která zabraňují útočníkům přistupovat ke službě tak, jak
není dovoleno. V následujících kapitolách je vysvětleno, proč se v provozování aplikací typu
klient-server nelze vždy spolehnout na koncept „secure-by-design“ a jakým způsobem je
možné popsané bezpečnostní prvky použít.

V druhé kapitole je uvedena motivace pro zabývání se touto tematikou. Je zde uvedena
případová studie z herního průmyslu, která objasňuje, proč se útočníci zaměřují právě na
hry, a jsou zde vyjmenovány některá existující bezpečnostní řešení. Třetí kapitola popisuje
prostředí, pro která je tato práce určena. Jsou uvedeny důležité bezpečnostní prvky a struk-
tury architektury x86 a operačního systému Windows. Uvádí se zde například mechanismy
pro ladění a správu oprávnění. V jádru práce, ve čtvrté kapitole, jsou uvedeny nástroje a
techniky používané útočníky – a to nejen v herním průmyslu. Na to navazuje sekce, která
popisuje preventivní opatření, která lze proti těmto nástrojům a technikám použít.

V páté kapitole je poté navrženo řešení, jehož úkolem je zabezpečit aplikace typu klient-
server. Návrh je poté v další kapitole implementován. Naprogramované součásti jsou po-
psány v příslušných sekcích. Tyto součásti jsou založeny na teorii uvedené v předchozích
kapitolách a rozšířeních, které byly vymyšleny v rámci této práce.

V poslední kapitole je navržené řešení otestováno, aby bylo vyhodnoceno, do jaké míry
je úspěšné při boji s různými hrozbami.
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Kapitola 2

Motivace

Některé produkty v dnešní době neposkytují pouze off-line funkcionalitu, ale poskytují i
online obsah, který pro firmu vytváří zisk. Taková společnost pak nechce, aby bylo možné
provádět interakci s online obsahem jiným než dovoleným způsobem. Typickým předsta-
vitelem takové interakce jsou online počítačové hry. U online her se předpokládá neustálá
interakce s herním serverem.

U konvenčních offline aplikací je situace složitější, protože uživatelů, kterým nevadí
přerušení práce při ztrátě spojení, je menšina. Některé postupy v této diplomové práci lze
samozřejmě aplikovat i na tyto aplikace jako formu preventivní ochrany proti používání
softwaru bez platné licence.

2.1 Herní průmysl
Používání různých ochran ve sféře online počítačových her se stává v současnosti standard-
ním postupem. Je potřeba chránit férovost mezi hráči, chránit hru před tenkými klienty
a znemožnit modifikaci kódu klientské aplikace. Neméně důležitým cílem je vložit důvěru
v implementované bezpečnostní mechanismy na straně klienta a odlehčit serverové aplikaci,
které kontrola všech uživatelských dat degraduje výkon. Některá data je nutné ověřit vždy
v serverové části komunikace, ale je běžnou praxí najít kompromis mezi tím, jaká data
server musí kontrolovat, a která svěří ke kontrole nedůvěryhodnému klientovi. Typickým
případem jsou simulace kolizí v 3D prostoru, které jsou pro server s větším počtem klientů
vysoce výpočetně náročné.

Jedním známým případem velkého výdělku pro hackery počítačových her je spor mezi
společností Electronic Arts a několika mladými muži. Těm se podařilo pomocí reverzního
inženýrství použitého protokolu a následné tvorby tenkých klientů z fotbalové hry FIFA
získat měnu v přepočtu za šestnáct milionů amerických dolarů [5]. Jeden z mužů z této
skupiny byl obviněn a majetek mu byl zabaven. K upřesnění situace je však nutné uvést, že
vývojářské společnosti často nemohou najít ve svém boji proti hackerům oporu v zákoně.
Výše zmíněný muž byl shledán vinným především z důvodu, že své zisky nezdanil.

Případová studie

V této sekci je uveden příklad zisku neoficiálního prodejce měny. Případová studie pochází
z počítačové hry Guild Wars 21. Na následujícím snímku je vidět cenu speciální měny,

1Obrázky v této sekci pochází přímo ze hry. Web hry: https://www.guildwars2.com/en/
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kterou nelze ve hře získat téměř žádným jiným způsobem než zakoupením pomocí reálných
peněz.

Obrázek 2.1: Převod mezi eury a herními drahokamy

Z obrázku 2.1 je zřejmé, že za 10 EUR lze získat 800 drahokamů. Deset EUR je při kurzu
25,5 koruny za euro 255 korun českých. Na dalším snímku je převod mezi drahokamy a
herním zlatem, což je nejpoužívanější a nejrozšířejší měna ve hře.
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Obrázek 2.2: Převod mezi drahokamy a zlatem

Dle obrázku 2.2 lze tedy za 557 gemů získat 100 zlatých mincí. Prostým výpočtem lze
tedy stanovit cenu jedné zlaté mince v českých korunách.

800 gems = 255 Kč
1 gem ≈ 0,32 Kč

100 gold = 557 gems * 0,32 Kč
100 gold = 178 Kč
100 gold ≈ 180 Kč

Nyní při známé ceně 100 zlatých za 180 Kč lze porovnávat s nabídkami na různých tržištích.
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Obrázek 2.3: Cena prodejce na portálu eBay

Na obrázku 2.3 je vidět nabídka obchodníka na portálu eBay. Nabízel zde 100 zlata přibližně
za 120 korun. Oficiální prodejce je o 60 Kč dražší, což motivuje hackery k prodeji měn a
hráče k hledání zakázaných zdrojů těchto měn. Pokud jeden tenký klient vygeneruje 50
zlatých mincí denně a hacker je schopen spustit 100 instancí, tak je zřejmé, že potenciální
zisk za nelegální prodej měn je 9 000 Kč za den.

Typy útoků

Útoky – nebo v tomto kontextu hacky – lze pro účely této práce kategorizovat do několika
skupin.

∙ Boti a tencí klienti,

∙ úprava obrazových dat,

∙ manipulace kódu aplikace.

Za bota lze považovat kus kódu, který plní roli umělé inteligence a provádí některou čin-
nost tak, jako by klienta ovládal sám uživatel. Uživatelé využívající a vytvářející takovou
umělou inteligenci jsou označování jako botteři. Hráči poté bezobslužně konzumují obsah
hry a neúnavně generují herní měny, které pak mohou prodávat jiným hráčům na tržiš-
tích k tomu určených. Typickým představitelem takového tržiště je webová služba IGXE2.
Něktěří boti fungují tak, že využívají funkcionalitu původní klientské aplikace. Takoví boti
volají funkce hry, napodobují vstup uživatele a odposlouchávají komunikaci a nebo upravují
kód tak, aby mohli reagovat na dění herního světa zasílané serverem. Tito boti však silně
vytěžují počítač a v moderních hrách nelze uvažovat o více než několika běžících instancích
najednou. V takovém případě zručnější botteři implementují takzvané tenké klienty.

Tenkým klientem a někdy též bezklientovým botem či bezklientovou aplikací lze rozumět
program, který implementuje pouze nezbytnou funkcionalitu původního klienta. V takovém
případě potom může botter spustit i několik tisíc instancí a mnohonásobně vylepšit své zisky.

Při úpravě obrazových dat se většina útočníků spoléhá na úpravu aplikačního rozhraní
mezi programem a grafickou kartou (rozhraní je typicky implementované jako dynamicky
linkovaná knihovna). Při volání některých vybraných funkcí dokáže hacker překreslit část
scény nebo zvýraznit některé objekty. Hacky založené na úpravě obrazových dat většinou

2Tržiště s měnami https://www.igxe.com/
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neslouží ke generování herní měny. Motivací pro tvůrce těchto nástrojů je zisk z uživatelů,
kteří chtějí získat ve hře výhodu nad ostatními.

Při manipulaci kódu může hacker dostat hru do stavu, kterého by bez modifikace ne-
bylo možné dosáhnout. Jako příklad mohou posloužit následující úpravy: vždy pravdivé
potvrzení zásahu soupeře, urychlení virtuálního času nebo vypnutí kolizí. Účelem těchto
modifikací může být výhoda nad ostatními, ale i generování herní měny.

Obrázek 2.4: Úprava stencil operátoru pro vykreslovaný objekt

Na obrázku 2.4 je zobrazen příklad, kde se objektům s určitým počtem trojúhelníků
při jejich vykreslení podmíněně nastaví speciální shader a operace stencil bufferu3. Tato
operace zapříčiní, že jsou tyto objekty vidět i skrze jiné objekty. Zelený shader pro viditelné
pixely a červený pro neviditelné. Na obrázku je kostra modelu auta překryta další fyzickou
vrstvou laku vozidla, a proto se jeví jako neviditelný pixel v červené barvě.

Hráči, kteří přijdou do styku s uživateli výše popsaných nástrojů a úprav, mohou z frustrace
hru přestat hrát a tím vytvoří provozovateli hry ztráty. Negativní recenze, které tito uživa-
telé mohou zanechat, mají rovněž velký vliv na popularitu hry na herním trhu a poškozují
i vývojáře.

3Stencil a shadery nejsou obsahem této práce. Více je možné se dozvědět v dokumentacích grafických
API: https://open.gl/depthstencils.
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2.2 Existující preventivní ochrany
Na trhu již existují některá komerční řešení, která se snaží poskytnout komplexní ochranu
pro celou aplikaci a nebo obsahují některé preventivní prvky. Z povahy problematiky však
nejsou žádná komerční řešení ve formě otevřeného zdrojového kódu.

Komplexní řešení

Komplexní řešení zpravidla spoléhají na klientskou část ochrany s použitím serverové části.
Poskytují alespoň základní kontrolu integrity aplikace a implementují některé mechanismy
proti ladění. Některá řešení jsou vyjmenovány v následujícím seznamu:

∙ Valve anti-cheat (VAC),

∙ Punkbuster,

∙ X-Trap,

∙ GameGuard,

∙ HackShield Pro,

∙ BattlEye.

Pokud tato řešení chce vývojář použít, musí typicky jít o právnickou osobu a na ceně
se musí dohodnout s výrobcem. Balík pro vývojáře poté obsahuje soubory pro serverovou
část a soubory pro klientskou část. Programátorovi poskytuje několik souborů, pomocí nichž
může aktivovat ochranu a využít nabízenou funkcionalitu. Dále je typicky přiložen příklad
použití a balík s pomocnými nástroji.

EXE protectory

EXE protectory se snaží často utajit volání aplikačních rozhraní systému, šifrovat části kódu
a řetězců a nebo virtualizovat instrukce. Typickými zástupci této katogerie jsou následující
řešení:

∙ Themida,

∙ VMProtect,

∙ Armadillo,

∙ Enigma,

∙ a další.

Tyto nástroje jsou typicky ve formě programu a balíčku pro vývojáře. Vývojář svůj spusti-
telný soubor do těchto programů vloží a nechá na něj aplikovat některé základní ochrany.
Při pokročilých volbách, jako jsou například virtualizace instrukcí, je obvykle nutné použít
vývojářský balíček a do svého kódu vložit značky ohraničující počátek a konec chráněného
kódu.
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Kapitola 3

Vybavení počítače a jeho vliv na
bezpečnost

Vybavení počítače, na které je aplikace nasazována, je významným rozhodovacím bodem
pokud se bere v potaz celková výsledná obranyschopnost počítače. Existují naprosto uza-
vřené platformy, jako jsou například herní konzole PlayStation nebo Xbox. Opakem jsou
pak standardní stolní počítače a notebooky. Vliv na bezpečnost má poté na dané platformě
i typ procesoru. Procesory mohou mít odlišnou architekturu a podporovat různé mecha-
nismy ochrany dat, paměti a ladění. Nutné je též vzít v potaz rozšířenost a povědomí o této
architektuře.

Dalším důležitým elementem je použitý operační systém. Uzavřenost operačního sys-
tému v tomto případě může být významným příspěvkem nejen k ochraně klientských apli-
kací. U otevřených operačních systémů, jako jsou například některé systémy unixového
typu, lze modifikovat jádro téměř libovolně. Nelze tedy v žádném případě věřit aplikač-
nímu rozhraní systému, že poskytuje skutečná data a ne pouze data upravená útočníkem.
U uzavřených systémů, jako je Windows, typicky figuruje pevně stanovený protokol, jehož
principy budou popsány níže v kapitole.

Mnoho technik popsaných v této diplomové práci je možné použít na různých archi-
tekturách i operačních systémech. Tato práce se bude však prioritně zabývat operačním
systémem Windows běžícím na architektuře AMD64. V současnosti je to nejrozšířenější
vybavení počítače a typické prostředí pro různé hry a komerční aplikace.

3.1 Architektura instrukční sady x86
Architektura instrukční sady je abstraktní model počítače. Popisuje instrukce, které proce-
sor umí vykonávat, datové typy a druhy registrů a jejich význam, postupy při zpracování
výjimek a přerušení, poskytované režimy a další prvky, které se implementují na čipu.

Architektura x86 patří v současnosti k nejrozšířenějším a využívá ji většina osobních
počítačů. Typickými představiteli, kteří vyrábějí procesory s touto architekturou jsou AMD
a Intel. V této architektuře jsou instrukce variabilní délky zarovnané na jeden celý byte a je
vystavěna na návrhu CISC (Complex Instruction Set Computing), což může útočníkovi
v některých případech způsobit obtížnější analýzu programu. Komplexní instrukční sada
zjednodušeně znamená, že některé instrukce jsou rozloženy na několik podinstrukcí. Proto
tato sada obsahuje i mnoho dalších instrukcí, které slouží pro pohodlí vývojářů a nebo jsou
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fyzicky optimalizovány na čipu takovým způsobem, který by byl implementováním pomocí
prostých instrukcí nemožný.

V této sekci budou zmíněny především ty části architektury, které mají vliv na správu
procesů a paměti. Cílovou architekturou této práce je AMD64, která je na počítačích v sou-
časnosti nejrozšířenější. Tato práce čerpá z manuálů společnosti Advanced Micro Devices
a je tedy možné si v těchto dokumentech prohlédnout podrobnější informace [1][2].

3.1.1 Ladění

Debugging, nebo též česky ladění, je proces hledání a řešení problémů a chyb, které mohou
ovlivnit správné vykonávání kódu. Snahou je reprodukovat problém a izolovat jeho výskyt
na konkrétní místo v kódu. Existují různé techniky ladění určené pro kód i paměť. Nemusí
však vždy sloužit pouze k odstraňování chyb. Útočník nebo i analytik antivirové společnosti
ho může použít k interaktivní analýze běžícího programu a manipulaci kódu a datových
struktur.

Pro ladění existují nástroje, které dokáží pracovat se spuštěnými procesy a některé
i se samotným operačním systémem. Uvažujeme-li nízkou úroveň abstrakce, tak typicky na-
bízejí pozastavení vykonávání kódu k prohlédnutí a úpravě stavu registrů a paměti. Různá
úroveň abstrakce je vidět na obrázcích 3.1 a 3.2, kde je stejný program pozastavený v při-
bližně totožném stavu.

Obrázek 3.1: Ladění na vysoké úrovni abstrakce
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Obrázek 3.2: Ladění na nízké úrovni abstrakce

Breakpoint

Breakpoint, nebo česky bod přerušení, je typicky místo v kódu, které při vykonání instrukce
zastaví běh programu a informuje ladící nástroj o této události. Při ladění paměti je bre-
akpoint umísťen na datovou buňku a při přístupu na tuto buňku je průběh analogický
s breakpointem v kódu.

Při zasažení breakpointu je typicky vygenerováno přerušení. Bavíme-li se o ladění apli-
kací běžících mimo jádro na operačním systému Windows, tak je toto přerušení zpracováno
operačním systémem a proces, který jej vyvolal je notifikován o výjimce. Pokud je přítomen
ladící nástroj, je proces pozastaven a je upozorněn ladící nástroj. Cyklus ladění v uživatel-
ském prostoru na systému Windows si lze prohlédnout na diagramu 3.3.
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Obrázek 3.3: Cyklus ladění na systému Windows

Mechanismy pro ladění v instrukční sadě AMD64

V instrukční sadě AMD64 existuje několik různých mechanismů ladění. Tyto mechanismy
mají různou robustnost a jsou zde podrobněji popsány.

Softwarové přerušení je jedna z variant implementace breakpointu na architektuře
AMD64. Tato konkrétní instrukce se v některých případech nazývá past (trap). V jazyku
symbolických adres je zapsán jako přerušení (interrupt) INT 3 s jednobytovým hexdeci-
málním kódem 0xCC. Tím se liší i od jiných instrukcí přerušení, které jsou zapsány jako
0xCD imm8, kde imm8 chápeme jako 8 bitovou číselnou hodnotu.

INT 3 je nejčastěji používaný typ ladícího mechanismu v architektuře AMD64. Je po-
třeba si ovšem uvědomit, že při nastavení tohoto breakpointu na pozici v kódu dojde k fyzic-
kému přepisu původní instrukce. Tento jev je ilustrován na obrázku 3.4, kde v horní části
se nachází kód zobrazený v ladícím nástroji a v dolní části výstup paměťového editoru.
Na první instrukci „mov rcx, rax“ je v ladícím nástroji nastaven softwarový breakpoint
(červená barva). Paměť se zdá nezměněna, ale při spuštění externího nástroje pro práci
s pamětí je patrné, že na stejné adrese byla původní informace 48 8B C8 změněna na CC
8B C8.

Obrázek 3.4: INT 3 je instrukce, a proto se zapisuje přímo do paměti

Debug registr je speciálním registrem architektury x86, který slouží jako vestavěný me-
chanismus pro ladění. Skládá se z šesti registrů DR0-DR7, kde DR4 a DR5 jsou zastaralými
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synonymy pro DR6 a DR7. První čtyři registry slouží k uchování zkoumané adresy. DR7 je
ovládácím registerm a uchovává informaci o podmínce sepnutí registrů DR0-DR3 a rovněž
velikost zkoumané oblasti (0,2,4 a 8 bytů). Poslední registr, DR6, uchovává příznaky. Při
spuštění breakpointu je nastaven příznak, který z registrů DR0-DR3 vyvolal přerušení a je
spuštěna obslužná procedura. Debug registr je možné použít v globálním a lokálním režimu.
V lokálním režimu jsou na rozdíl od globálního režimu obsahy registrů vždy při přepnutí
kontextu resetovány. Při ladění aplikací jejich opětovné nastavení typicky řídí operační sys-
tém.

Hardwarové breakpointy jsou sice do počtu velmi omezeným zdrojem, mají ale nesporné
výhody. Lze je nejen nastavit pro zastavení při vykonání instrukce, ale rovněž je lze nastavit
na paměťové buňky. Velmi důležité také je, že jejich použití nemění paměť. Jejich změna
je privilegovanou instrukcí a je tedy nutné je měnit na úrovni jádra operačního systému.
V systému Windows existuje aplikační rozhraní pro změnu kontextu vlákna, kde lze danému
vláknu nastavit i ladící registry.

Ladění pomocí výjimky není typickým způsobem ladění, ale některé ladící nástroje
jej podporují. Jde o nahrazení instrukce nedefinovanou nebo privilegovanou instrukcí. Pro-
cesor vyhodnotí vykonání této instrukci jako abnormální stav programu a upozorní operační
systém. Systém Windows vygeneruje výjimku a ta pak může být zpracována ladícím ná-
strojem.

Pro ladění paměti existuje obdobný postup, kdy je paměťové stránce nastaveno striktní
oprávnění. Například je stránka označena za nepřístupnou, nebo je na systému Windows
použit mechanismus stráže. Při porušení tohoto oprávnění typicky vznikne výjimka, kterou
lze zpracovat ladícím nástrojem.

3.1.2 Chráněný režim

Chráněný režim je operačním režimem procesoru architektury x86, jehož předchůdcem je
nyní již téměř nevyužívaný reálný režim. Moderní operační systémy jej využívají, aby mohly
fungovat koncepty jako je stránkování, virtuální paměťový prostor a běh více úloh zároveň.
Dovoluje také operačnímu systému snáze spravovat běžící software. V této sekci jsou po-
psány pouze některé koncepty důležité pro tuto diplomovou práci.

Privilegovaný režim

Architektura x86 dovoluje v chráněném režimu využívat více úrovní oprávnění. Existují
4 úrovně oprávnění nazývané Ring0-3, kde Ring0 je nejprivilegovanější, zatímco Ring3 je
privilegovaný nejméně. S pomocí tohoto konceptu lze lépe chránit data a funkcionalitu
před změnami.

Operační systém typicky běží v nejvyšším režimu oprávnění a může měnit hodnoty regis-
trů a systémové struktury dle libosti. Zároveň může používat celou instrukční sadu. Běžné
aplikace naopak běží v nejméně privilegovaném režimu a konvenčními prostředky nemohou
ohrozit stabilitu jádra systému. Z toho vyplývá, že pouze operační systém může přidělovat
prostředky, měnit kontext a rozhodovat o dalších prvcích a oprávněních. Komunikace mezi
jádrem a aplikací poté funguje pomocí systémového volání. Při systémovém volání typicky
aplikace nastaví potřebné parametry, nastaví registr EAX na číslo volání, jež je indexem do
tabulky služeb, a přejde do privilegovaného režimu pomocí instrukce SYSCALL. Zde poté
operační systém validuje předané parametry a eventuálně provede nějakou akci.
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Správa paměti

Chráněný režim dovoluje systému spravovat paměť pomocí stránkování a s ním využívat
konceptu virtuální paměti. Stránkování jako takové je schéma správy paměti, při kterém
počítač ukládá a získává data ze sekundárního úložiště, aby je mohl používat v operační pa-
měti. Stránky jsou ukládány ve stejně velkých blocích paměti. Při stránkování může systém
odkládat data, která aktuálně nejsou používána a může pracovat s adresovým prostorem
větším, než nabízí operační paměť. Pomocí stránkování se pak implementuje virtuální ad-
resový prostor.

Virtuální adresový prostor je důležitým způsobem abstrakce paměťového prostoru, který
dovoluje, aby aplikace běžely od sebe odděleně a jevilo se, že pracují s celým paměťovým
rozsahem, který je počítači dostupný. Přístup procesoru do paměti poté automaticky rea-
lizuje jednotka správy paměti MMU (memory management unit), která překládá logickou
(virtualizovanou adresu) na adresu fyzickou (adresu v operační paměti). Ačkoliv pracuje
proces virtuálně s celým adresovým rozsahem, tak samozřejmě nelze přistoupit ke každé
paměťové buňce.

Obrázek 3.5: Virtuální adresový prostor ukázkové aplikace na systému Windows

Obrázek 3.5 ilustruje virtuální adresový prostor aplikace. Sloupec „adress“ definuje ad-
resu počátku paměťového regionu a sloupec „size“ definuje jeho velikost. Z obrázku je
patrné, že aplikace pracuje odděleně od ostatních ve svém vlastním adresovém prostoru,
avšak tento prostor není souvislý a přístup do paměti mimo zobrazené regiony způsobí
výjimku procesoru.

3.2 Operační systém Windows
Windows je komerční operační systém s hybridním jádrem. Zdrojové kódy jádra nejsou
otevřené, proto lze do chování systému zasahovat jen omezeně. V této sekci jsou popsány
některé principy a mechanismy, které tento systém využívá. Zdůrazněny jsou ale pouze
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ty principy, které jsou důležité pro tuto práci. Některé další informace o systému Windows
lze nalézt v příslušné literatuře [7][18].

3.2.1 Popis

Windows je preemptivním, reentrantním operačním systémem, který dokáže pracovat s jed-
nojádrovými i vícejádrovými procesory. Vstup a výstup je realizován na základě paketů
a komunikace je asynchronní.

Systém Windows používá ze čtyř na architektuře x86 nabízených režimů pouze dvou,
uživatelský režim (Ring3) a režim jádra (Ring0). Aplikace běžící v uživatelském režimu mají
omezený přístup ke zdrojům, zatímco služby a kód běžící v režimu jádra mají neomezený
přístup k hardwaru i systémové paměti. Samotné jádro je hybridního typu. V jeho doméně
leží vrstva abstrakce hardwaru, služeb a ovladačů.

Z uživatelského režimu lze přistoupit ke zdrojům pomocí požadavků na vstup a výstup.
V jádru je poté pomocí správce vstupů a výstupů vyvolán korespondující ovladač zařízení.
Operace a zdroje ohrožující běh systému jsou zpravidla nedostupné.

Stejně jako ve všech moderních operačních systémech spravuje i bezpečnost a správu
objektů. Plánuje úlohy na úrovni procesů a vláken, spravuje výjimky a ošetřuje přerušení.
Jeho úlohou je i inicializovat ovladače zařízení a nebo jiné typy ovladačů.

3.2.2 Kernel Patch Protection

Kernel Patch Protection (KPP) je prvek 64-bitové verze operačního systému, který zne-
možňuje úpravu jádra systému. Mezi uživatelskou komunitou byl též známý pod názvem
PatchGuard.

Úpravou jádra rozumíme nepodporovanou změnou hlavních komponent nebo samotného
jádra operačního systému. Podobné změny nikdy nebyly společností Microsoft podporovány,
protože mohou snižovat zabezpečení, spolehlivost, stabilitu a výkon systému.

V 32-bitové edici systému je změna možná, avšak není doporučována. Změny v jádru
typicky využívá malware za účelem obcházení bezpečnostních prvků systému. Úpravy já-
dra využívaly i antivirové programy. Od těch je však vyžadována vysoká stabilita, která
modifikací kernelu může být silně narušena a může způsobit uživateli potíže při používání
systému. Vývojáři antivirů zevedení KPP kritizovali, protože je staví do nevýhodné role.
Zatímco vývojáře malware stabilita systému nazajímá, vývojáři antivirů mají snahu udělat
svůj software velmi spolehlivý.

Integrita systémových struktur a kódu je periodicky kontrolována. V případě, že je
detekována změna, pak Windows spustí bugcheck (na starších verzích Windows známá mezi
komunitou jako „modrá obrazovka smrti"). Součásti jádra, jež KPP chrání jsou například:

∙ Tabulka přerušení,

∙ systémová tabulka služeb (SSDT),

∙ všechen kód obsažený v jádru, vrstva abstrakce hardwaru a ovladače síťových služeb,

∙ struktury pro držení seznamu běžících procesů.
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Existuje řada dalších prvků, které KPP kontroluje a chrání. Jejich výčet lze vyčíst
z dokumentací jádra systému1. Důležitou informací je, že ochrana se vztahuje pouze na jádro
samotné a neřeší případy, kdy jeden ovladač mění jiné ovladače.

Každá ochrana však má i své slabiny, a tak je čas od času odhalen způsob jakým KPP
obejít. Přesto tvoří významnou překážku při modifikování jádra. Většina současných ex-
ploitů, které vyřazují KPP z provozu funguje tak, že nedovolí inicializaci této komponenty.
Vypnutí KPP vyžaduje od programátorů těchto exploitů vyšší znalost jádra a reverzního
inženýrství. Kód je totiž skryt a při aktualizaci jádra se jeho inicializační část změní a pře-
sune na jiné místo v jádru. V současnosti neexistuje žádná uveřejněná technika jak ochranu
vypnout za běhu.

3.2.3 Driver Signature Enforcement

Driver Signature Enforcement je prvek 64bitové edice systému Windows, který vynucuje,
aby všechny ovladače jádra byly v běžném režimu digitálně podepsány. Podpis nemůže
vytvořit libovolná certifikační autorita. Kód lze podepsat pouze pomocí certifikátu, který
poskytne na jméno uživatele nebo firmy společnost vydávající EV certifikáty (rozšířená
validace - např. DigiCert, VeriSign) a je jednou z kořenových certifikačních autorit.

Tento režim lze vypnout, pokud je systém přepnut do takzvaného „Test Signing Mode“,
kde lze poté ovladač podepsat i jinou autoritou nebo vůbec. V dřívějších verzích operač-
ního systému existovalo několik možností, jak vypnout vynucení podpisu za chodu, avšak
s novější verzí jádra je příslušný modul chráněn pomocí Kernel Patch Protection.

3.2.4 Aplikační vrstva systému Windows a zásuvné moduly

Systém Windows poskytuje aplikační rozhraní pro práci s pamětí, sítí, procesy, vlákny a in-
formacemi z jádra. Rozhraní je typicky zavedeno do paměťového prostoru procesu v podobě
dynamicky linkované knihovny.

Proces mimo vlastního spustitelného kódu mapuje vždy do paměti i dvě knihovny. Jed-
nou z nich je kernel32.dll (číslovka v názvu nevymezuje tuto knihovnu pouze na 32-bitový
režim). Tato knihovna v mnoha případech využívá funkce z nativního aplikačního rozhraní,
které je obsaženo v druhé knihovně ntdll.dll.

Další funkcionalita programu, jako je práce s grafickými uživatelskými rozhraními, síťové
komunikace, ale i funkce třetí strany je v mnoha případech dodávána v dalších dynamicky
linkovaných knihovnách, které jsou rovněž zavedeny do adresového prostoru procesu.

Nativní rozhraní

Nativní rozhraní v knihovně ntdll.dll poskytuje rozhraní mezi komponentami běžícími v uži-
vatelském režimu a operačním systémem. Většina exportovaných funkcí má prefix Nt, Zw
a Rtl. Příkladem může být ZwQueryInformationProcess. Aplikace není doporučeno s na-
tivním rozhraním spojovat přímo, a pokud chce uživatel využívat její funkcionalitu, tak se
tomu musí přizpůsobit za běhu aplikace. V běžném využití ji programátoři nepotřebují a
vystačí s aplikačním rozhraním Win32, avšak poskytuje i užitečnou funkcionalitu k zabez-
pečení a zkoumání stavu systému a jeho procesů.

1Dokumentace k bugchecku způsobeném narušením struktury: https://docs.microsoft.com/en-us/
windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-0x109---critical-structure-corruption
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Rozhraní Win32

Aplikační rozhraní Win32 je implementováno v několika různých komponentách umístě-
ných v dynamicky linkovaných knihovnách. Lze je snadno rozpoznat, protože mají sufix 32.
Některé z nich jsou pro příklad uvedeny v následujícím výčtu:

∙ kernel32.dll,

∙ gdi32.dll,

∙ user32.dll,

∙ comctl32.dll,

∙ ws2_32.dll.

Z hlediska této práce jsou důležité knihovny kernel32 a ws2_32.

kernel32 je knihovna, která poskytuje aplikacím základní funkcionalitu, jako je například
správa paměti, operace pro vstup a výstup, tvorba procesů a vláken a jejich synchronizace.
Mnoho z těchto primitiv je implementováno tak, že pouze volají příslušné funkce z nativního
rozhrani v knihovně ntdll.

ws2_32 je knihovna, která je též známa pod názvem Winsock 2. Jedná se o aplikační
rozhraní pro práci se sítí. Za zmínění stojí některé důležité funkce, které jsou vyjmenovány
v následujícím seznamu:

∙ connect, pro připojení spojovaného síťového protokolu,

∙ recv, pro přijímání dat,

∙ send, pro odesílání dat.

Tyto funkce jsou nejčastěji využívány v moderních aplikacích, a proto jsou také často cílem
útočníků.

Objekty a handly

Systém používá objekty k definování zdrojů systému a handly k regulování přístupu k nim.
Objektem může být například soubor, vlákno nebo proces. Rozdělení těchto zdrojů na ob-
jekty je využíváno ze dvou důvodů. Prvním je zpětná kompatibilita rozhraní. To znamená,
že i pokud se interní implementace změní (například při aktualizaci), tak rozhraní pro práci
s objektem typicky zůstane nezměněné. Druhým důvodem je bezpečnost. Každý objekt má
definovaný seznam přístupových práv, které specifikují, jaké akce může proces nad tímto
objektem provést.

Jak již bylo zmíněno v předchozích sekcích práce, tak k objektům má typicky přístup
pouze jádro operačního systému. Pokud chce tedy aplikace tento objekt změnit, nejprve
musí získat jeho handle. To je číselný identifikátor, s jehož pomocí můžeme k tomuto zdroji
přistupovat. Systém obsahuje a spravuje tabulku, kde jsou tyto handly zaznamenány. Tyto
záznamy mají adresu přistupovaného zdroje a jeho typ.
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3.2.5 Portable Executable

Portable Executable (dále jen PE) je základním formátem pro spustitelné soubory, dyna-
micky linkované knihovny, ovladače a další struktury nesoucí kód na systému Windows.
Struktura souboru obsahuje obálku s informacemi pro Windows loader, který spravuje za-
pouzdřený spustitelný kód.

Soubor formátu PE se skládá z množství hlaviček a sekcí, které definují, jakým způso-
bem se má mapovat soubor do paměti. Spustitelný soubor je typicky rozdělen do několika
různých sekcí, z nichž každá má nastavena přístupová práva. Sekce s daty typicky nese
globální proměnné a je nastavena jako nespustitelná a pouze ke čtení a zápisu. Sekce ne-
soucí kód je pak nastavena jako spustitelná a pouze ke čtení. Struktura tohoto formátu je
ilustrována na diagramu, který je uveden v příloze A.1.

Důležitou částí pro tuto práci je tabulka importů (IAT – import address table). Ta je
využita, pokud spustitelný soubor potřebuje volat nebo se odkazovat na funkci v jiném
spustitelném modulu. To je realizováno buď pomocí importu prostřednictvím jména a nebo
čísla. Při mapování do paměti poté loader nahraje potřebné moduly (pokud již nejsou
v paměti) a zapíše do příslušných slotů v IAT adresy. Tento způsob je použit pro snížení
počtu stránek, které musí operační systém vnést do paměti. Systém tedy nemusí nahrávat
jednu verzi knihovny několikrát, ale pouze ji nastaví příznak copy-on-write (při změně je
vytvořena kopie stránky). Výsledné volání je sice o něco pomalejší, ale je ušetřena paměť.

Opakem této struktury je tabulka exportů, jejímž obsahem jsou funkce, jež daný modul
nabízí k použití ostatním modulům.

Spusitelné soubory PE mohou nést i další informace, jako jsou například digitální podpis
nebo relokace kódu.

3.2.6 Způsoby ošetřování výjimek

V uživatelském režimu operačního systému Windows lze zpracovávat výjimky několika způ-
soby. Pozor, do této sekce nespadají výjimky jazyka C++ nebo jiných jazyků. V této sekci
se jedná o výjimky operačního systému. Pokud program vykoná ilegální operaci, například
přistupuje k neexistující paměti, spustí přerušení, vykoná privilegovanou instrukci nebo na-
stane obdobný případ, operační systém vyvolá výjimku.

Existují dva způsoby ošetření výjimky. Nazývají se Vectored Exception Handling
(VEH) a Structured Exception Handling (SEH). SEH dokáže zpracovat hardwarové
(např. dělení nulou) i softwarové výjimky (neplatný parametr). Záznam o mechanismu zpra-
cování výjimky je uložen v rámci zásobníku vlákna vykonávající chráněný kód. Při sestavo-
vání programu je nutné mechanismus SEH explicitně zapnout. Ošetření výjimky se zapisuje
přímo do kódu pomocí klíčových slov tak, jak je ilustrováno v následující ukázce:
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void example()
{

// V teto funkci nelze alokovat na zasobniku objekty.
// Destruktor objektu by nemusel byt zavolan.
__try
{

// Chraneny kod
}
__except ( Vyraz )
{

// Osetreni vyjimky
}

}

VEH je rozšířením strukturovaných výjimek. Aplikace včetně modulů si mohou zare-
gistrovat obslužnou funkci, která bude hlídat všechny vzniklé výjimky. V dané obslužné
funkci se lze rozhodnout, zda je možné pokračovat dál, a nebo je nutné program ukončit.
Mechanismus VEH není závislý na daném vláknu a obsahu zásobníku jako SEH, a proto je
funkce zavolána vždy, když výjimka nastane. Ošetřující funkce jsou volány v pořadí v jakém
jsou přidány.

Pro zpracování výjimky systém postupuje podle následujícího protokolu:

1. Systém upozorní ladící nástroj, pokud nějaký existuje.

2. Pokud není proces laděn nebo se ladící nástroj rozhodne výjimku nezpracovávat, tak
se systém pokusí nalézt zaregistrovanou funkci ve vektoru zpracování výjimek (VEH).

3. Pokud není výjimka stále zpracována, tak je vyhledávána ošetřující funkce prohledá-
váním zásobníku vlákna, kde se výjimka původně objevila. Systém prohledává nejprve
první rámec zásobníku a poté se pohybuje směrem zpět k předcházejícím rámcům2 .

4. Pokud není nalezen žádný ošetřující kód, systém se opět pokusí kontaktovat ladící
nástroj (označuje se jako poslední možnost zpracovat výjimku – Last Chance Excep-
tion).

5. Pokud není proces laděn nebo se ladící nástroj znovu rozhodne výjimku nezpracovávat,
systém zvolí pro výjimku výchozí akci, což bývá typicky ukončení procesu.

2 Rámec na zásobníku vlákna představuje aktuální stav lokálních proměnných, parametrů a návratovou
hodnotu pro poslední zavolanou funkci.
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Kapitola 4

Bezpečnost aplikací

Bezpečnost aplikací se zabývá způsoby, kterými lze hledat, opravovat a předcházet zra-
nitelnostem. Pro dosažení tohoto cíle se často používají techniky, které se pouze zaměřují
na kvalitu zdrojového kódu a v něm odhalují bezpečnostní nedostatky. Ne vždy lze však ošet-
řit všechny nežádané scénáře. Jak již bylo popsáno v motivačním úvodu, je nutné zahrnout
do celkového schémtu bezpečnosti i klientskou aplikaci, jejíž nedostatečná nebo neexistující
ochrana se stává slabým článkem v jinak bezpečném návrhu. V této práci se do velké míry
pracuje s konceptem „secure-through-obscurity“, který je kontrastem konceptu „secure-by-
design“.

Koncept „secure-by-design“ nám představuje myšlenku, podle které by aplikace měla
být navržena tak, že nezáleží na tom, zda útočník je seznámen s návrhem. Použité postupy
dle tohoto konceptu nedovolují útočníkovi tyto znalosti zneužít. Druhým konceptem je
„secure-through-obscurity“, který se snaží implementaci utajit a různými způsoby zastřít
skutečný význam různých součástí aplikace.

Komunita se v dnešní době staví především za prohlášení, že všechna bezpečnost by měla
být založena na správném návrhu. V běžné praxi se ovšem využívají oba přístupy. Pokud
utajená implementace odradí několik desítek procent útočníků, je nevýhodné ji opomíjet
a považovat za neužitečnou. V takovém případě je však nutné spočítat, zda ušetřené peníze
a zdroje převyšují náklady na implementaci utajených prvků.

4.1 Nástroje a způsoby manipulace kódu, paměti a dat
Útočníci typicky při napadení klientské aplikace spoléhají na různé nástroje a techniky.
V této sekci jsou popsány některé z nich. Jedná se především o nejrozšířenější nástroje,
které slouží k analýze programu a nebo k útokům na aplikace. Dále jsou zde uvedeny
některé hrozby, které jsou pro klientské aplikace typické.

4.1.1 Nástroje

Existují různé nástroje s jejichž pomocí lze provádět analýzu programu, analýzu dat, nebo pro-
vádět samotné útoky. V této části práce jsou vybrány některé nejčastěji užívané příklady.

Interactive Disassembler

Interactive Disassembler (IDA) je program, který ze spustitelného kódu generuje zdrojový
kód ve formě symbolického jazyka assembler. Podporuje různé druhy spustitelných formátů
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architektur i operačních systémů. Primárně slouží pro statickou analýzu, kdy program ne-
běží. Je v něm ale dostupné i rozhraní pro ladění některých druhů spustitelných souborů.
Neopomenutelnou součástí je i možnost skriptování v jazyce Python.

Program umí automatickou analýzu kódu a doplňuje reference a závislosti jak mezi
kódem, tak daty. Zároveň využívá informací, jako jsou parametry volání API. Dovoluje
označovat, přejmenovávat a měnit různé struktury interaktivním způsobem, což usnadňuje
analýzu programu a může tak být více zřejmé, co jednotlivé funkce dělají a nad jakými
daty.

Velkým kladem tohoto programu je i existence dekompilátoru, který převádí zvolené
funkce na zdrojový kód jazyka C. Ačkoliv tato funkcionalita není dokonalá, významně
přispívá k urychlení analýzy souboru, nebo jeho součástí.

Tento program je sice primárně určen pro použití legitmními společnostmi (např. vyví-
jejícími antivirový software), avšak čas od času se na internetu objeví verze, která některé
této společnosti unikla. V důsledku toho pak používají tento program i hackeři k analýze
jiných programů.

Obrázek 4.1: Program Interactive Disassembler

x64dbg

x64dbg je ladící nástroj s otevřeným zdrojovým kódem určený k ladění spustitelných sou-
borů v uživatelském režimu na platformě Windows. Jedná se o nástupce dříve používaného
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OllyDbg, jehož verze, která by byla schopna ladit 64-bitové procesy nebyla stále ve funkční
podobě uvedena.

Ačkoliv je program schopen načíst ladící informace, tak samotné ladění probíhá na nízké
úrovni abstrakce. Program dokáže přepisovat instrukce, měnit registry, upravovat paměť
a všechny další činnosti, které by se mohly od takového programu vyžadovat. Součástí je
i rozhraní pro zásuvné moduly.

Tento debugger se stal součástí běžného vývojového prostředí mnoha hackerů. Existuje
množství zásuvných modulů, které slouží k obcházení anti-ladících technik. Jedním příkla-
dem je zásuvný modul ScyllaHide, který funguje na úrovni uživatelského režimu a jeho
varianta pro skrytí na úrovni jádra je TitanHide. Pro funkčnost modulu TitanHide je však
nutné vypnout ochranu integrity systému Windows – Kernel Patch Protection. Navíc verze
dostupná v době psaní této práce nedokázala najít v jádru systému Windows 10 tabulku
služeb.

Snímek z programu již byl ilustrován v předchozí části práce na obrázku 3.2.

Cheat Engine

Cheat Engine (CE) je editor paměti s otevřeným zdrojovým kódem a s vestavěným ladícím
rozhraním pro operační systém Windows. Ačkoliv je program primárně zaměřený na pod-
vádění v počítačových hrách, lze jej použít jako podpůrný prostředek pro analýzu a ladění
obecného softwaru.

Kromě podpory úpravy paměti a ladění je CE vybaven skriptovacím enginem jazyka
LUA a pomocnými prostředky pro injekci kódu. Součástí instalace je i ovladač, který po-
máhá překonat zabezpečení v uživatelském režimu a podporuje ladění v režimu jádra. Pod-
pora činností v jádru sebou nese další zajímavou součást nazvanou DBVM (Dark Byte’s
Virtual machine). DBVM je speciální ovladač využívající podporu virtuálních strojů na mo-
derních procesorech. Cheat Engine pak v důsledku běží na vyšší úrovni oprávnění než je
jádro, dokáže přesměrovat přerušení a události a rozšířit privilegované instrukce do uživa-
telského režimu.
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Obrázek 4.2: Program Cheat Engine

Wireshark

Wireshark je protokolový analyzér, který dokáže zachytávat data, která přicházejí a odchá-
zejí ze síťového zařízení. Nejčastěji je používán při analýze a ladění problémů v počítačových
sítích. Obsahuje velké množství analyzérů komunikačních protokolů a formátu (tzv. dissec-
tor). Jeho negativní vlastností je, že není spjatý s vrstvou operačního systému, a tak není
zobrazena infromace, ze kterého procesu data pocházejí. Po instalaci správného privátního
klíče dokáže dešifrovat SSL/TLS data, což může usnadnit analýzu dat při man-in-the-middle
útoku.
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Obrázek 4.3: Program Wireshark

Proxifier

Proxifier je aplikace pro systém Windows, která dokáže tunelovat data přes SOCKS nebo
HTTPS protokol. V aplikaci je zvolen proces, host a port. V případě splnění podmínky jsou
data posílána na proxy server (v HTTPS pomocí příkazu CONNECT ), který směruje data
dál v rozbaleném formátu.

Principem aplikace Proxifier je modifikace funkcí v knihovně ws2_32 cílového procesu.
Nástroj pak může sloužit i útočníkovi pro rychlé prototypování MITM útoku na systému
Windows bez potřeby post-routingu v iptables (tak jak například funguje sslsplit na ope-
račním systému Linux1).

4.1.2 Techniky

Tato sekce popisuje některé techniky, které mohou ohrozit bezpečnost aplikace. Jedná se ty-
picky o hrozby, které fyzicky mění adresový prostor a chování aplikace.

Hook

Pojem hook, nebo též detour, je mechanismus, při které se upravuje chování aplikací, operač-
ního systému nebo jiných softwarových komponent. Založen je na přerušení volání funkcí,
kde v důsledku není volána přerušená funkce, ale její náhrada. V této náhradě se může
rozhodnout, zda se vykoná i původní obsah funkce. Útočník může této techniky použít
pro aplikační rozhraní, kde následně pozoruje a nebo upravuje předávané parametry.

Konkrétní implementací tohoto mechanismu je přímý hook s trampolínou. Ten funguje
tak, že se přímo přepisuje část kódu cílové funkce. Typicky se jedná o přepsání několika

1 Informace o SSLSplit se lze dozvědět zde: https://www.roe.ch/SSLsplit
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počátečních instrukcí nepodmíněným skokem, který přesune vykonávání kódu přímo do vy-
tvořené náhražky. V případě, že by uživatel chtěl vykonat i původní obsah funkce, musí
vytvořit takzvanou trampolínu. Trampolína je pouze úryvek kódu obsahující původní pře-
psané instrukce a skok na další platnou instrukci původní funkce. Grafická interpretace výše
popsané metody je na obrázku 4.4.

Obrázek 4.4: Hook s trampolínou

Na architektuře AMD64 je na adrese instrukcí nahrazených hookem typicky prolog
funkce. Oproti 32-bitové variantě architektury x86 však nemá instrukci přímého skoku
na adresu.
Varianta pro x86-32:

JMP [32bitova adresa] // Instrukce se zakoduje na 5 bytu

Varianta pro AMD64:

MOV RAX, [64bitova adresa] // Obe instrukce se zakoduji na 12 bytu
JMP RAX

V 64 bitové variantě může dojít k situaci, kdy je počet bytů původní funkce menší nebo
roven počtu bytů skoku. Navíc je přepsán obsah registru RAX. Lze však nalézt volné místo
v kódu ve zkoumaném modulu (code cave), kde je možné použít 12 bytovou variantu výše
uvedeného kódu. V místě cílové funkce je v takovém případě použita 5 bytová instrukce
relativního skoku s offsetem rovným vzdálenosti k nalezenému volnému místu.

JMP relativni_offset // offset je 32 bitova hodnota se znamenkem

Další implementací hooku je systém založený na výjimce. V předchozí kapitole byl
v sekci o operačním systému Windows popsán mechanismus ošetřování výjimek. Pro vy-
tvoření hooku pomocí výjimky lze použít vektorované ošetření výjimek (VEH). Zájemce
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o umístění hooku si zaregistruje obslužnou funkci pro zpracování výjimky vybraného typu.
V obslužné funkci výjimky lze měnit kontext daného vlákna, a to včetně ukazatele in-
strukcí, který lze poté přesměrovat na upravenou funkci. Obecný příklad si lze prohlédnout
v následující ukázce:

// Hook GetModuleHandleA

unsigned long HookExceptionFilter(EXCEPTION_POINTERS *pExceptionInfo)
{

if (pExceptionInfo->ExceptionRecord->ExceptionCode == TYP_VYJIMKY)
{

// Porovnani adresy vzniku vyjimky
if (pExceptionInfo->ContextRecord->Eip == GetModuleHandleA_Address)
{

// Nastaveni instrukcniho ukazatele na hook
pExceptionInfo->ContextRecord->Eip = GetModuleHandleA_Hook;

}

return EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION;
}

return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
}

Pro vytvoření výjimky lze využít například privilegované instrukce, softwarové přerušení
nebo porušení ochrany paměti (například změnou práv dané stránky s kódem). Použití
výjimek k implementaci hooku není doporučováno v časově kritickém kódu. Je spotřebován
velký počet cyklů procesoru pro předzpracování výjimky a obsluhu výjimky.

Obdobným způsobem lze použít i strukturované výjimky (SEH), jejichž záznamy lze
získat z bloku informací daného vlákna (TIB). Což není ovšem tolik spolehlivé, jako použití
mechanismu VEH.

Zvláštním případem je výjimka vytvořená hardware breakpointem. Výhodou je, že ne-
zanechává modifikovanou paměť. Tímto způsobem lze ale aplikovat pouze 4 hooky a je
nutné (nebo alespoň žádané) nastavit breakpointy do všech existujících vláken a střežit
vznik nových vláken.

Injekce kódu

Útočník má mnohdy snahu nahrát do adresového prostoru procesu svůj vlastní kód, který
může změnit výsledné chování programu. Může například instalovat hooky vytvářet síťová
spojení a nebo volat funkce programu.

DLL Injekce je jedna ze základních metod vložení spustitelného kódu. Při této metodě
se zavádí do paměti celá dynamicky linkovaná knihovna se spustitelným kódem. V případě
útočníka taková knihovna může nést obsah, který při inicializaci DLL manipuluje s kó-
dem a daty v paměťovém prostoru, nebo vytvoří vlákno a provádí aktivně nějakou činnost
(přesun dat pomocí roury apod.). Podpůrný program, který knihovnu zavádí do procesu se
označuje jako DLL Injektor.
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Existuje několik různých způsobů jak donutit proces nahrát knihovnu DLL. Nejznám-
nější techniky sdílí následující protokol:

1. Proces je otevřen s právy pro zápis pomocí OpenProcess.

2. Do vhodné části paměťového prostoru je zapsán kód pro nahrání. Vhodnou pa-
mětí může být již existující volná paměť, jejíž ochranu lze změnit pomocí funkce
VirtualProtectEx. Druhou možností je alokace paměti pomocí VirtualAllocEx. Nahrá-
vací kód obsahuje vyhledání adresy funkce knihovny kernel32 LoadLibraryA.

3. Vlákno vykonává nahrávací kód.

Ve většině případů je vlákno založeno pomocí CreateRemoteThread. Další možností je
ukradení vlákna například pomocí metody nazvané AtomBombing, nebo pomocí funkce
SetThreadContext.

Dalším způsobem je přidání knihovny do seznamu importovaných knihoven v obálce spus-
titelného souboru formátu Portable Executable. Na podobném principu funguje i metoda
nazvaná proxy knihovna. Její výhodou je, že nemění obraz spustitelného souboru. Metoda
vyžaduje následující kroky:

1. Je zvolena některá z nesystémových knihoven, která proces načítá. Příkladem může
být Example.dll.

2. Z této knihovny je získán seznam exportů. A je přejmenována například na ExampleOrig.dll.

3. Je vytvořena nová knihovna exportující stejné symboly, jako vybraná oběť.

4. Nová knihovna načítá ExampleOriginal.dll a exporty proxy knihovny jsou přímo lin-
kovány proti původním exportům v přejmenované DLL.

5. Nová knihovna je pojmenována Example.dll a nyní je načítána procesem automaticky,
poskytuje stejnou funkcionalitu, avšak může obsahovat škodlivý kód.

Proxy knihovnu lze použít i pro hookování funkce obětní knihovny. V takovém případě se
vybrané symboly nelinkují přímo, ale je dostupná i jejich implementace v náhražce.
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Obrázek 4.5: Schéma konceptu proxy knihovny

Na obrázku 4.5 je pro lepší pochopení ilustrován koncept proxy knihovny. Spustitelný
soubor Test.exe má ve své tabulce importů odkaz na funkci Foo v knihovně Example.dll.
Tato funkce je voláná z funkce Bar. Knihovna Example je ovšem proxy knihovnou. Sice
exportuje symbol Foo, avšak obsahuje i škodlivý kód. Na adrese symbolu Foo je pouze skok
na původní implementaci v knihovně ExampleOrig. Ta po vykonání svého obsahu vyjme
návratovou adresu ze zásobníku a tok programu se vrátí zpět do spustitelného souboru.

V případě, že je knihovna nahrána pomocí loaderu, který poskytuje systémem Windows,
je odkaz na její pozici v paměťovém prostoru procesu uložen v tabulce nahraných modulů.
Tímto způsobem lze určit, které moduly do procesu nepatří. Proto útočníci vynalezli způ-
sob manuálního mapování knihovny. Postup manuálního mapování knihovny do paměti je
uveden níže:

1. Na disku je připraven obraz knihovny určené k mapování.

2. Injektor načte celý obsah souboru do své paměti.

3. Injektor připraví obalovací kód, který dokáže ručně inicializovat knihovnu2.

4. Injektor získává přístup k procesu pomocí OpenProcess.

5. Injektor připraví adresy významných míst v kódu cílového procesu do pomocné struk-
tury (např. funkci pro získání pozice exportovaných symbolů v jiném modulu).

6. V cílovém procesu alokuje pomocí VirtualAllocEx prostor o velikosti knihovny, obalo-
vací funkce a pomocné struktury. Důležité je, aby měla vytvořená paměť spustitelný
příznak.

2Obalovací kód musí projít strukturu PE hlavičky knihovny a zde vyplnit IAT a vyřešit relokace
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7. Pomocí funkce WriteProcessMemory zapíše korespondující části na jejich pozice v nové
paměti.

8. V obalovacím kódu je vytvořeno vlákno pomocí CreateRemoteThread, jemuž je pře-
dána pomocná struktura. Toto vlákno inicializuje knihovnu.

9. Krok navíc: Ačkoliv není knihovna v seznamu modulů, lze stále v paměti hledat stopu
po spustitelném souboru. V takovém případě lze vynulovat část PE hlavičky mapované
knihovny, aby se stal kód více odolným proti vyhledávání v paměti.

Code Cave je místo v paměťovém prostoru aplikace, které je nevyužité (typickým dů-
vodem je zarovnání velikosti stránek na určitou velikost). Do této oblasti může být zapsán
spustitelný kód. Tato technika nemá oproti injekci knihovny mnoho výhod. Velikost do-
stupné paměti je typicka malá, a proto zde nelze realizovat výpočetně náročné operace. Je
však vhodným kandidátem pro drobné změny v původním kódu (např. správa jednoduchých
hooků, změny návratových hodnot, trampolína apod.)

SSL/TLS MITM

SSL/TLS MITM je označen útok, kdy útočník vstoupí mezi dva komunikující konce a dpo-
slouchává, nebo i modifikuje data. Typicky se snaží útočník figurovat jako server a vytvoří
situaci jež je ilustrována na obrázku 4.6. V ideálním prostředí, kdy je klientská stanice
i server dobře nakonfigurovaný, je pro třetí stranu téměř nemožné útok provést, protože by
útočník musel znát privátní klíč serveru.

Obrázek 4.6: Schéma MITM útoku, tak jak jej běžně chápeme

V současnosti mnoho vývojářů při implementaci programů volí k realizaci šifrovaného
přenosu protokoly SSL nebo TLS (v moderních aplikacích typicky TLS). Zaplatí certifikát
u některé z certifikačních autorit a nainstalují jej na svůj server s myšlenkou, že každý
moderní operační systém (nebo alespoň ty podporované) má ve svém adresáři důvěryhod-
ných certifikačních autorit patřičný záznam a jejich klientská aplikace se bez problémů
k serveru připojí. Proces ověření identity serveru typicky následuje řetěz důvěry implemen-
tovaný pro daný systém nebo jazyk. Data uživatele jsou při správné konfiguraci v tomto
případě patřičně ochráněna. V mnohých případech ovšem není žádoucí, aby mohl analy-
zovat nešifrovaná data i samotný uživatel. V takovém případě již výše popsaná instalace
fungovat nebude.

Pro příklad uvažujme hypotetické spojení mezi klientem a přihlašovacím serverem online
hry. Protokolem je nespecifikovaný binární tok dat obalen vrstvou TLS. Při poskytnutí
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přihlašovacích údajů server zašle klientovi token, který pak může použít pro navázání spojení
s herním serverem a nebo pro další akce nad účtem.

Uživatel se rozhodl pro tvorbu tenkého klienta, a proto potřebuje znát specifikaci pro-
tokolu. Vytvoří svoji vlastní certifikační autoritu a vloží ji do úložiště důvěryhodných cer-
tifikačních autorit, jež daný program využívá. Nainstaluje svůj privátní klíč do programu
Wireshark pro snadnější analýzu a provede útok MITM. Nyní klient věří jeho certifikátu,
a proto je schopen dešifrovat data a analyzovat protokol.

4.2 Preventivní opatření
Preventivní opatření jsou instalována do klienta a serveru za účelem snížení škod a snížení
počtu útočníků. V mnohých případech jsou opomíjena a vývojáři se spokojí se zabezpečením
v podobě šifrování protokolu a několika hashovacích algoritmů. Neuvažují situaci, kdy útoč-
ník pracuje přímo s klientskou aplikací, a poté využívá zdroje serveru jinak, než navrženým
způsobem.

V předchozí sekci byly popsány některé nástroje a techniky pro analýzu a modifikaci
programů. V této sekci jsou naopak zmíněny některé techniky, které slouží k obraně.

4.2.1 Anti-Debugging

Anti-Debugging jsou techniky, které se používají pro zamezení ladění procesu. Často jich
využívá malware, aby se vyhnul analýze v ladícím programu. Existuje mnoho různě efek-
tivních způsobů, jak zabránit ladění procesu. V této sekci jsou zmíněny některé techniky.

Kontrola pomocí API

Aplikační rozhraní systému Windows poskytuje několik různých způsobů, kterými lze zjistit,
zda je proces laděn.

IsDebuggerPresent je API funkce je nejjednodušším možným ověřením, zda daný pro-
ces běží. Funkce pouze kontroluje hodnotu bytu BeingDebugged, která se nachází v PEB
(Process Environment Block). Obsah funkce je prostý a je možné jej na architektuře AMD64
provést následovně:

mov rax,qword ptr gs:[60] // Ziskani PEB
movzx eax,byte ptr ds:[rax+2] // EAX nyni obsahuje hodnotu bytu BeingDebugged

CheckRemoteDebuggerPresent funguje na stejném principu jako IsDebuggerPresent,
avšak navíc lze specifikovat cílový proces. Tuto možnost lze využít v případě, že je součástí
ochrany další proces, který slouží jako arbitr. Tato funkce může být vyvolána i nad volajícím
procesem. PEB informace je získána pomocí nativního volání NtQueryInformationProcess.

OutputDebugString slouží k zaslání textové zprávy ladícímu programu k zobrazení.
Před voláním je nastavena libovolná hodnota poslední chyby. Po zavolání mohou nastat
dvě situace. Pokud hodnota chyby není změněna, znamená to, že je k procesu připojen
ladící nástroj. V případě, že je hodnota jiná, proces laděn není.
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NtQueryObject je metoda založená na sledování objektů stejného typu. Chráněný pro-
ces si pomocí NtCreateDebugObject vytvoří objekt určený k ladění, a poté nad ním použije
funkci NtQueryObject s příznakem ObjectTypeInformation. Struktura, kterou systém na-
tivním voláním vyplní, obsahuje informaci kolik objektů daného typu pro proces existuje.
Pokud je počet objektů více než jeden (ten, který byl vytvořen), tak je proces laděn. V pří-
padě, že je počet roven nule, je možné, že systém anti-anti-debuggingu funguje nekorektně
a proces je pravděpodobně laděn. Vychází se totiž z předpokladu, že minimálně jeden
objekt byl vytvořen touto technikou.

Obdobný přístup je využití funkce NtQuerySystemInformation, které lze předat dotaz
na navrácení objektu určeného k ladění. Laděný proces takto získá nenulovou hodnotu
objektu a neladěný proces získá neplatný objekt.

NtSetInformationThread je další druh systémového volání. Při použití tohoto volání
je předána třída HideThreadFromDebugger. Ladící proces poté z daného vlákna přestane
přijímat jakékoliv události, jako je například breakpoint nebo systémová výjimka.

NtContinue je funkce sloužící pro změnu kontextu daného vlákna včetně instrukčního
ukazatele RIP. Lze tak zmást ladící nástroj tak, že je instrukční ukazatel nárazově přepnut
do jiné části kódu, který v sobě může obsahovat další protiladící techniky.

NtClose je systémová funkce a lze jí využít pro antiladící techniku založenou na prin-
cipu zpracování výjimky. Funkce nad neplatným objektem vyvolá výjimku typu STA-
TUS_INVALID_HANDLE pouze v případě, že je proces laděný. Tuto výjimku lze zachytit
pomocí zpracování výjimek SEH a VEH.

GenerateConsoleCtrlEvent je funkce využítá obdobným způsobem jako NtClose. Nej-
prve je pomocí ní vygenerována událost typu zmáčknutí kláves „CTRL + C". V případě,
že je proces laděn, tak je vygenerována výjimka EXCEPTION_CTL_C.

Příznaky

Zkontrolovat přítomnost debuggeru je možné i pomocí různých příznaků (flags), které jsou
během ladění rozdílné od normálního stavu.

NtGlobalFlag je příznak, který se nachází v PEB. V případě ladění je příznak tvořen
kombinací hodnot FLG_HEAP_ENABLE_TAIL_CHECK,
FLG_HEAP_ENABLE_FREE_CHECK a FLG_HEAP_VALIDATE_PARAMETERS.

Heap flags jsou dalšími dvěma příznaky, které se nacházejí ve struktuře PEB. Určují
chování haldy. Prvním příznakem je Flags a druhým je ForceFlags. V případě, že první
příznak neobsahuje hodnotu HEAP_GROWABLE a nebo druhý nenese hodnotu 0, tak je
proces laděn.

Trap flag je příznakem v registru procesorů architektury x86 s názvem EFLAGS. Tento
příznak využívají ladící nástroje k trasování programu. Způsobí, že po každé instrukci je
vyvolána výjimka. Část kódu se obklopí mechanisem pro strukturované výjimky (SEH)
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a pomocí instrukce pushf lze tento příznak nastavit. V případě, že kód vykonávání ne-
pokračuje v části kódu pro vykonávání výjimky, je proces laděn, protože ladící program
výjimku absorboval.

Ladění sebe sama

Ladění sebe sama je techinkou, kdy je vytvořen podproces, který se připojí jako ladící
program k procesu hlavnímu. Systém přečte v jádru strukturu EPROCESS, kde se nachází
pro daný proces pole DebugPort. V případě, že je pole nenulové, tak nedovolí dalšímu
ladícímu nástroji připojit se k procesu. Tato technika se často využívá ve spojitosti s další
technikou nazvanou nanomites, kterou používají některé EXE protectory. Ta v této práci
zahrnuta není.

Měření času

V metodách založených na měření času je nastaven práh, který představuje maximální
dobu vykonávání kódu. V případě, že vykonánání krátkého bloku kódu trvá dlouho, byl
pravděpodobně proces v průběhu pozastaven, a tudíž byl laděn. Na systému Windows je
vhodné nevyužívat aplikační rozhraní systému, ale používat instrukci rdtsc, kterou lze vložit
do kódu nezávisle – pro její využití je však nutné znát frekvenci procesoru.

4.2.2 Kontrola integrity paměti

Kontrola integrity paměti je procesem, během kterého se čtou důležité struktury (například
kód aplikace) a je ověřováno, zda je obsah korektní (nezměněný).

Při kontrole integrity kódu je typicky obsah korespondující paměti shlukován do bloků
nad nimiž je vypočítána pseudounikátní hodnota pomocí hashovací funkce. Výběr hashovací
funkce je závislý na její rychlosti a bezpečnosti. Dobrou volbou je cyklický redundantí
součet (CRC32), který je velmi rychlý a lze tak kontrolu integrity paměti provádět častěji.
Je možné zvolit i lepší hashovací algoritmy, jako jsou například hashovací funkce z rodiny
SHA a podobně. Je však třeba zvážit jejich výpočetní náročnost.

Při kontrole je nutné vyloučit data, jejichž stránky jsou nastaveny jako zapisovatelné.
V případě kontroly integrity kódu je nutné sledovat, kde začínají a končí stránky obsahující
kód. Jako vzor lze využít spustitelný soubor na disku. Je však potřeba brát v potaz případ,
kdy je spustitelný soubor sebemodifikující (např. při použití EXE packeru).

4.2.3 Mutace kódu

Mutace kódu je varianta kódu, který vykonává stejnou činnost jako kód původní. Exis-
tují různé druhy mutací. Většina z nich slouží především malwaru k rozbití jednoduchých
detekčních mechanismů na základě detekce signatury.

Některé mutace zahrnují fragmentaci původního kódu, který je provázaný přímými
skoky.

// Puvodni kod
Fn:
mov rax, qword ptr ds: [ebp+10h]
xor ebx, ebx
mov ecx, qword ptr ds:[rdi]
push ecx
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push rax
push ecx
call [esi]
...

// Rozbiti do bloku.
Fn:
jmp First
Second:
xor ebx, ebx
mov ecx, qword ptr ds:[rdi]
jmp Third
Fourth:
call [esi]
jmp End
First:
mov rax, qword ptr ds: [ebp+10h]
jmp Second
Third:
push ecx
push rax
push ecx
jmp Fourth
End:
...

Nebo přehození využití registru. Zde je nutné ošetřit případy konvencí volání, kdy se para-
metry posílají registry (thiscall, fastcall a podobně).

// Puvodni kod
Original:
mov rax, qword ptr ds: [ebp+10h]

// Misto rax se v~teto casti kodu bude pouzivat rcx.
mov rcx, qword ptr ds: [ebp+10h]

Pro vývojáře preventivních opatření je však jednou z nejdůležitějších mutací úplné nahra-
zení instrukcí, kde zůstává sémantika stejná. V analyzačním nástroji útočníka není v dů-
sledku zřejmé, co daný kus kódu vykonává. To může vést k výrazně složitějšímu procesu
tvorby tenkých klientů.

Nejvíce používané instrukce, které jsou pro reverzního inženýra snadno čitelné, jsou
nahrazeny méně používanými instrukcemi.

34



Ukázka mutace je demonstrována na následujícím úryvku kódu:

int val = 20;

for (int i = 1; i < 30; ++i)
{

val *= i;
int z~= rand();
val ^= z;

}

printf("%d\n", val);
printf("%p", &main);

Úryvek je kompilátorem Microsoft Visual C++ přeložen do následujících instrukcí:

mov edi,14h
lea ebx,[rdi-13h]
LOOP_MARKER:
call qword ptr [<&rand>]
mov ecx,ebx
inc ebx
imul ecx,edi
xor eax,ecx
mov edi,eax
cmp ebx,1Eh
jl LOOP_MARKER
mov edx,eax
lea rcx,[format_int]
call <printf>
lea rdx,[<main>]
lea rcx,[format_pointer]
call <printf>
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Stejný kód, avšak zmutovaný:

nop
mov edi,14
movsx bx,r10b
bswap rbx
movzx rbx,bp
lea ebx,dword ptr ds:[rdi-13]
jmp <to_next_instruction>
nop
jmp <to_next_instruction>
LOOP_MARKER:
call qword ptr ds:[<&rand>]
mov ecx,ebx
inc ebx
imul ecx,edi
bsr edi,r15d
seto dil
xor eax,ecx
xor dil,B7
mov edi,eax
cmp dh,AF
jmp <to_next_instruction>
cmp ebx,1E
jl LOOP_MARKER
mov edx,eax
xchg ecx,ecx
movzx rcx,di
movsxd rcx,eax
lea rcx,qword ptr ds:[format_int]
call <printf>
lea rdx,qword ptr ds:[<main>]
bswap cx
cmova ecx,ecx
lea rcx,qword ptr ds:[format_pointer]
jmp <to_next_instruction>
call <printf>
nop
jmp <to_next_instruction>

4.2.4 Virtualizace instrukcí

Virtualizace instrukcí je proces, který transformuje část spustitelného kódu aplikace do kódu
instrukcí virtuálního stroje, jehož architektura, logika operací a druhy instrukcí jsou útoč-
níkovi neznámy. Virtuální stroj musí být poté přiložen do spustitelného souboru. Virtua-
lizovaný kód je poté interpretován virtuálním strojem aniž by byl transformován zpět do
instrukcí původního procesoru. Sémantika virtualizovaného kódu zůstává stejná.

Virtualizace je v současnosti nejvýznamnějším prvkem v boji proti reverznímu inže-
nýrství. Typickým úspěšným představitelem virtualizace v komerčním prostředí je systém

36



Denuvo, který slouží jako ochrana DRM3. Efektivita tohoto řešení je vysoká a až do pro-
lomení ochrany mohou prodejci zaznamenávat vyšší tržby. Inženýrů schopných prolomit
systém Denuvo je v současnosti velmi málo a kód není nutně devirtualizován — mohlo
se podařit najít mezeru v bezpečnosti jinde.

Virtualizace instrukcí má i své nevýhody. Jedna instrukce původní architektury může
na virtuálním stroji znamenat i několik tisíc podinstrukcí, což způsobuje, že kód s touto
ochranou je velmi pomalý a hodí se tedy pouze k ochraně kritických komponent a funkcí,
které nejsou volány často.

Jako příklad lze popsat architekturu virtuálního stroje použitou ve starší verzi nástroje
VMProtect [14] pro 32-bitovou achitekturu x86, který dokáže virtualizovat části kódu.
Pro každý spustitelný soubor je vygenerován unikátní virtuální stroj. Samotný stroj je
založen na zásobníkové architektuře s redukovanou instrukční sadou. Při vstupu do virtu-
álního stroje jsou registry a příznaky vloženy na zásobník v pořadí, které se liší s každou
variantou stroje. Při vykonávání bytekódu se registry ze zásobníku vyjmou a uloží do šest-
nácti 4 bytových hodnot tvořících pracovní prostor, nad kterým jsou zpracovávány výpočty.
Při opouštění stroje jsou hodnoty obnovovány ze zásobníku zpět do registrů. Stroj má ome-
zenou instrukční sadu, a proto třeba bitové operace jako NOR implementuje pomocí negace
obou operandů a operací AND.

4.2.5 Zamezení injekce spustitelného kódu

Existence technik pro injekci spustitelného kódu s sebou samozřejmě přináší i snahu limi-
tovat tyto techniky. Pro různé techniky existuje různý způsob ošetření.

CreateRemoteThread

Funkce CreateRemoteThread slouží k vytváření vzdáleného vlákna. V případě, že je ochrana
integrována jako nový DLL modul, lze ve vstupním bodě (DllMain) zachytit důvod k volání
s kódem DLL_THREAD_ATTACH. Sekundární volbou může být takzvaný TLS callback.

TLS (Thread Local Storage) je úložištěm vlákna. Obsahuje uživatelem definované pro-
měnné, které jsou určeny pro každé samostatné vlákno. TLS callback je procedura, která
v rámci spustitelného souboru slouží k inicializaci těchto dat. Zde lze reagovat na vytvoření
vlákna v procesu a ověřit, zda kontext vlákna vyhovuje nastaveným parametrům.

Další variantou je přerušení vykonávání funkce RtlThreadUserStart, která je volána
při každém vytvoření vlákna v daném procesu.

Funkce pro načítání knihovny

Úprava kódu API volání je typicky doména útočníka, avšak lze ji obrátit i proti spouš-
tění obalovacího kódu, který nahrává knihovny do paměti. Jedná se především o funkci
LoadLibrary a její implementace v nativním rozhraní.

Je potřeba brát v úvahu, že útočník se může pokusit přepsané instrukce obnovit, proto
je vhodné hooky umístit netransparentně.

3DRM (Digital Rights Management) - je technickou metodou pro zajištění dodržování autorských práv
a licenčního obsahu.
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Povolené knihovny

V případě proxy knihoven lze kontrolovat odkud se knihovny načítají nebo udržovat zašif-
rovaný seznam povolených knihoven. Lze sledovat i anomálie typu, kdy v procesu existují
knihovny exportující stejné symboly slinkované dohromady.

Možným postupem je také všechny využité knihovny digitálně podepsat (pokud již
nejsou podepsány) a nainstalovat do aplikace zašifrovaný seznam validních certifikačních
autorit.

Manuální mapování kódu

Manuálně namapovaný kód lze detekovat, pokud se stránky s vykonatelným kódem nachá-
zejí na místech, kde nexistuje v seznamu nahraných modulů žádný záznam. Lze vyhledávat
signatury jako je PE hlavička, nebo části inicializačního kódu specifické pro daný kompilá-
tor.

Code cave

Code caves lze najít v případě rozšířené kontroly integrity, kdy komponenta ochrany dokáže
validovat i načtené knihovny. Obraz spustitelného souboru a obrazy dynamicky linkovaných
knihoven by měly typicky tvořit všechen spustitelný kód v aplikaci. Pokud je kdekoliv
porušena integrita spustitelné stránky, tak je možné, že se zde nachází code cave.

4.2.6 Ochrana na úrovni jádra systému

V uživatelském režimu prakticky, mimo obfuskace, není možné získat nad útočníkem ně-
jakou větší výhodu. Lze však přesunout část ochrany do jádra systému, které poskytuje
několik velmi mocných mechanismů, jak proces lépe zabezpečit.

ObRegisterCallbacks

ObRegisterCallBacks je funkcí jádra, pomocí které lze zaregistrovat zpětné volání při vzniku
události, která nese informaci o pokusu vytvořit v systému nový objekt nebo jej duplikovat.
Tímto objektem může být třeba handle od procesu, pomocí kterého lze poté zapisovat nebo
číst paměť procesu.

Ve zpětném volání je možné požadavek o vytvoření objektu s danými přístupovými
právy zamítnout.

Kontrola již existujících objektů

Pokud útočník získá handle od chráněného procesu ještě před inicializací ovladače, je možné
mu jej odebrat. Pomocí funkce NtQuerySystemInformation lze získat všechny objekty aso-
ciované s daným procesem. Ty lze pak filtrovat podle typu a ručně uzavřít pomocí funkce
NtClose. Je nutné však dbát na to, že některé systémové procesy, jako je například lsass
nebo csrss vlastní handle od objektu procesu a ten nesmí být zavřen. Podobným případem
jsou antivirové programy, u nichž je volba dobrovolná.

Teoreticky je možné, aby útočník namapoval svůj kód do těchto procesů a využíval
z nich výše zmíněný handle, ale je možné periodicky ověřovat, zda adresový prostor těchto
dvou výše uvedených systémových procesů zůstává nenarušen.
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PsSetCreateThreadNotifyRoutine a PsCreateProcessNotifyRoutine

Pro kontrolu všech vytvořených vláken a procesů v rámci systému, lze zaregistrovat zpětné
volání. V případě funkce PsSetCreateThreadNotifyRoutine se ovladač dozví o všech vlák-
nech, která v systému vznikají. Korespondující akcí může být připojení se k adresovému
prostoru hlídaného procesu a kontrola, zda počáteční adresa vlákna neporušuje stanovená
pravidla.

PsCreateProcessNotifyRoutine lze využít pro monitorování vznikajících procesů. Toho lze
využít v případě, že jednou z komponent ochrany je i hledání známých signatur programů,
které nejsou při běhu programu dovolené (různé hackovací nástroje nebo debuggery).

Ochrana v rámci jádra

Otazníkem při použití ovladače zůstává, jaké jsou záruky, že se jádro operačního systému
chová tak, jak má a není nijak modifikováno.

V základní implementaci 64-bitové edici systému Windows není možné nahrávat ovla-
dače, pokud nejsou podepsané. Nepodepsaný ovladač lze nahrát pouze v testovacím režimu
nebo využívat zranitelnosti v jiných již podepsaných ovladačích. Pro podpis je nutné vlast-
nit certifikát s rozšířenou validací. Pro tvůrce ochrany je velmi snadné certifikát zakoupit
a validovat tak svou identitu. Potenciální útočník musí rovněž zaplatit, a pokud je mu
certifikát vydán, je pak známa i jeho identita.

Jednou z možností, jak se vypořádat s testovacím režimem, je, že aplikace v tomto režimu
není možné spustit. Nejjednodušším způsobem, jak zkontrolovat testovací režim, je pokusit
se nahrát nepodepsaný ovladač. Pokud operace uspěje, operační systém pravděpodobně
běží v testovacím režimu. Nelze opomenout i Kernel Patch Protection (KPP). Tato ochrana
chrání jádro před nepovolenými změnami. Více informací o KPP je možné získat v předchozí
kapitole.

4.2.7 Serverová validace

Prvky implementované v této kapitole plní svoji roli různě spolehlivě. Mnoho z nich je však
možné z jistým úsilím obejít nebo vyřadit. Proto je dobré při online aplikacích vytvořit
i serverovou část ochrany, která dohlíží na správný chod klientských komponent. Server
může po klientovi periodicky vyžadovat různé kontroly a jejich výsledky na své straně
vyhodnocovat. V případě, že stav na klientovi není validní nebo došlo k podezřelé činnosti,
může spojení s klientem ukončit.

Kód určený k validaci komponent je vhodné dostatečně zabezpečit, aby nedošlo k emu-
laci ochrany. Emulace ochrany nastává, když je útočník schopen vygenerovat správný stav
a odpověď na bezpečnostní dotaz serveru.

4.2.8 Certificate Pinning

Certificate pinning je přístup k verifikaci certifikátu serveru, kdy je například certifikát
zakódován přímo v aplikaci a není použito důvěryhodné úložiště poskytované systémem.
Tímto způsobem je pro útočníka nemožné bez úpravy aplikace provést útok man-in-the-
middle. V této práci je tento přístup uveden z důvodu, že pokud by útočník chtěl upravit
certifikát, musí upravit data nebo kód aplikace a tuto změnu by měl být systém pro kontrolu
integrity schopný zaznamenat.
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Kapitola 5

Návrh

Tato kapitola se zabývá návrhem knihovny a ochranných komponent, které budou de-
monstrovat implementaci prvků popsaných v této práci. Ochranný systém bude zaměřen
zejména pro 64-bitový systém Windows, ačkoliv některé komponenty mohou být použitelné
i pro 32-bitový systém.

Systém bude rozdělen do serverové a klientské komponenty a několika pomocných ná-
strojů. Ty jsou v této sekci obecně popsány.

5.0.1 Komponenty ochrany

Ochrana se bude skládat z několika různých komponent, které jsou ilustrovány na obrázku
5.2. Serverová část obsahuje na platformě nezávislý kód ve tvaru knihovny a nástroje, který
slouží pro konfiguraci serverové komponenty.

Obrázek 5.1: Komponenty ochrany
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5.0.2 Klient a server

Server bude poskytovat asynchronní komunikaci. Tedy více klientů připojených zároveň.
Pro demonstrační účely postačí, aby server i klient byly konzolové spustitelné aplikace.
Přenos samotných dat mezi ochranou je realizován pomocí šifrovaného kanálu.

Obrázek 5.2: Schéma připojení klientů na server

5.0.3 Integrovaná aplikace

Zaintegrováním ochrany a aplikace vznikne architektura ilustrovaná na obrázku 5.3. Ser-
ver si pro každou instanci připojeného klienta pomocí aplikačního rozhraní vytvoří objekt
zabezpečení. Přes aplikační rozhraní je následně možné vygenerovat specifický požadavek
na stav klientské aplikace. Obsah požadavku je striktně utajen a zašifrován v rámci ochran-
ného modulu. Vygenerovaný požadavek server zašle zapouzdřený do vlastního modelu pro-
tokolu klientovi. Data jsou vyjmuta z pouzdra a přes zabezpečené aplikační rozhraní se
dostanou až k validační části modulu. Tato část je navázána i na ovladač. Výsledná odpo-
věď je závislá na obsahu dotazu a na stavu všech komponent systému.

Navrácená zašifrovaná odpověď je předána klientovi, který ji zašle zpět serveru. Ten ji
předá korespondujícímu modulu zabezpečení, kde je vyhodnocena její správnost. V případě,
že je zabezpečení narušeno je rozhodnutí odpojit klienta v pravomoci serveru.
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Obrázek 5.3: Integrovaná architektura - přenos zprávy

Ochrana klienta

Zabezpečené prostředí, které chrání klienta je tvořeno různou funkcionalitou. Tuto funk-
cionalitu řídí jádro, které je obsaženo v dynamicky linkované knihovně. Jeho úkolem je
například hlídat paměťový prostor. Ten je periodicky monitorován proti neoprávněným
změnám. Zároveň probíhá v reálném čase kontrola integrity všech načtených modulů včetně
spustitelného souboru.

V procesu je možné nalézt pouze povolené knihovny. Manuálně mapovaný kód je dle
dané politiky nalezen a je určeno, zda se jedná o útok. Ovladač spravuje oprávnění k objektu
procesu a poskytuje ochranu na úrovni jádra.

Ladění procesu je zabráněno různými způsoby včetně použití ovladače. Modul se správně
inicializuje pouze pokud ovladač poskytne správnou odezvu na jeho výzvy. V případě, že
ovladač není zaveden a nebo neodpovídá korektně na dotazy, je klient ukončen.
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Porušení bezpečnostní politiky

V případě porušení bezpečnostní politiky je incident zaznamenán a proces ukončen. Incident
je zaznamenán do šifrovaného log souboru. Proces je následně ukončen pomocí systémového
volání.

Kontrola serverem

Server může klienta požádat o ověření stavu. Dostupné operace jsou uvedeny v následujícím
seznamu

∙ Ověření stavové informace včetně konfigurace v uživatelském režimu i jádru,

∙ výpočet hashe z specifikovaného paměťového rozsahu spustitelného souboru v statické
části klienta (kód a konstantní data) v uživatelském režimu,

∙ verifikace spustitelných souborů na disku, jež jsou součástí klienta,

Aby nebylo možné ochranu emulovat, je vhodné, aby různé komponenty využívaly ob-
fuskace. Kritické struktury nesoucí stavovou informaci jsou v paměti šifrovány dynamicky,
ale i při kompilaci. Pro obfuskaci některých výpočtů je vhodné využít externí aplikaci pro
virtualizaci nebo mutaci kódu.
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Kapitola 6

Implementace

V této kapitole se lze dočíst podrobné implementační detaily z vývoje celého bezpečnostního
řešení. Obsahuje využité technologie, popis výsledných komponent a použité principy a
struktury.

6.1 Technologie a struktura řešení
Při implementaci byl primárně použit jazyk C++ pro jeho nízkou úroveň abstrakce. Jako
implementační nástroj je využito vývojové prostředí Visual Studio 2017. Řešení, včetně
demonstrativních aplikací, se skládá s 13 projektů různých složitostí. Dva z projektů jsou
externí závislosti připojené přímo do řešení. Výsledné řešení obsahuje, seřazeně dle abecedy,
následující projekty

∙ AHDecryptLog – spustitelná aplikace,

∙ AHEngine – dynamicky propojovaná knihovna,

∙ AHInterface – staticky propojovaná knihovna,

∙ AHKeProtect – ovladač pro jádro systému Windows,

∙ AHLib – staticky propojovaná knihovna,

∙ AHServerLib – dynamicky propojovaná knihovna,

∙ AHSGenerator – spustitelná aplikace,

∙ Antihacking – testovací spustitelná aplikace,

∙ CryptoResourceGenerator – spustitelná aplikace,

∙ HGen – dynamicky propojovaná knihovna,

∙ Minhook – externí staticky propojovaná knihovna,

∙ pe_bliss – externí staticky propojovaná knihovna,

∙ ServerExample – testovací spustitelná aplikace.
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AHDecryptLog je jednoduchá spustitelná aplikace dešifrující obsah logovacího souboru.
Využívá funkcionality implementované v knihovně AHLib. Zdrojový kód této aplikace není
distribuován uživateli.

AHEngine je hlavní součást řešení. Obsahuje stavovou informaci klientské aplikace, ochranu
integrity načtených modulů, ochranu paměťového prostoru proti injekci kódu, protiladící
prostředky. Obsluhuje také vyhodnocování požadavků serveru a komunikace s ovladačem
AHKeProtect. Některá funkcionalita je přímo naimplementovaná v knihovně a některé sdí-
lené části jsou spojeny se statickou knihovnou AHLib. Zdrojový kód této součásti není
distribuován uživateli.

AHInterface je staticky propojovaná součást, která slouží pro spojení uživatelské apli-
kace s dynamicky propojovanou knihovnou AHEngine. V současnosti nemá žádné další širší
využití. V případném rozšíření práce by mohla obsahovat některé odlehčené operace pro
kontrolu verzí štítu, správu aktualizací a funkce v podobném duchu. Zdrojový kód této
součásti není distribuován uživateli.

AHKeProtect je ovladač jádra systému Windows. Jeho náplní je chránit proces před
neoprávněnými změnami na úrovni systémových volání. K implementaci jsou z větší části
použity postupy přímo podporované systémem Windows. Zdrojový kód této součásti není
distribuován uživateli.

AHLib je staticky linkovaná knihovna obsahující různé pomocné struktury a operace,
které jsou sdíleny mezi jednotlivými projekty. Obsahuje funkcionalitu pro práci se soubory
serveru, práci se spustitelnými soubory PE, logování informací a nastavení řešení.

AHSGenerator je spustitelná aplikace naprogramovaná v jazyce C#, která slouží uživa-
teli jako pomocný program pro generování konfiguračních souborů serveru. Slouží především
jako uživatelské rozhraní, ačkoliv podporuje i dávkový režim. Funkcionalita generování je
importována z knihovny HGen.

Antihacking je spustitelná aplikace demonstrující použití knihovny. Jejím úkolem je ini-
cializovat klientskou komponentu a komunikovat se serverem.

Minhook je externí knihovnou, která byla zvolena pro vytváření hooků. Je staticky pro-
pojena do modulu AHEngine, kde plní svou snadnou úlohu popsanou v sekcích níže.

pe_bliss je externí knihovnou pro práci se soubory Portable Executable. Ačkoliv neob-
sahuje úplně všechnu funkcionalitu souborů formátu PE, je velmi významným prvkem při
vystavění kompletního řešení.

Mezi přímé externí závislosti, které nejsou zahrnuty přímo do řešení, patří následující
knihovny a projeky.

∙ Knihovny Boost – tyto knihovny poskytují různou funkcionalitu. V tomto řešení jsou
využity zejména prvky pro asynchronní operace, jako jsou například časovače a práce
se síťovou komunikací.
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∙ Knihovna Protobuf – tato knihovna slouží pro specifikaci a generování protokolu mezi
klientem a serverem.

∙ Knihovna CryptoPP – tato knihovna poskytuje různé algoritmy moderní kryptografie.

∙ Knihovna OpenSSL (1.1.0f) – tato knihovna slouží především jako pomocný prvek při
ověřování digitálního podpisu spustitelných souborů (Authenticode). Dále je využita
pro práci s některými kryptografickými prvky, které knihovna CryptoPP v základu
nepodporuje. Verze je uvedena explicitně, protože knihovna není zpětně kompatabilní.

∙ Knihovna spdlog – slouží jako základ pro modul určený k logování událostí.

Některé knihovny mohou mít další závislosti. Postup k zprovoznění sestavování řešení je
uveden v příloze.

6.2 Architektura ochrany
V této sekci jsou popsány prvky ochrany klientské aplikace. Jedná se zejména o programové
části, které byly v tomto řešení naprogramovány. V této sekci se lze tedy dozvědět více
o výstavbě ochrany a některých prvků uvedených v teorii.

6.2.1 Modul Authenticode

Modul Authenticode slouží k ověřování digitálních podpisů na spustitelných souborech.
K ověření je použita složka PE souboru nazvaná „security“ [11]. V ní je obsažen digitální
podpis z dat spustitelného souboru a je zde také přiložen certifikát podpisovatele.

Použití Authenticode je v tomto řešení uvažováno jiným způsobem než obvykle. V ob-
vyklém případě se využívá Authenticode pro ověření vydavatele softwaru. Uživatel stáhne
software z internetu, a pokud je podpis korektní a certifikát je důvěryhodný, je povoleno
spuštění. K tomu typicky slouží funkcionalita, kterou poskytuje operační systém Windows
ve své knihovně WinTrust. V případě protihackovacího opatření je však nutné postupovat
jinak. Útočník může odebrat z PE souboru původní podpis a certifikát a svou upravenou
verzi souboru podepsat certifikátem vlastním. Svůj certifikát pak nainstaluje do důvěry-
hodných certifikačních autorit. Proto je nutné, aby program obsahoval vlastní vestavěné
úložiště důvěryhodných certifikačních autorit.

Ověření pomocí funkce WinVerifyTrust z knihovny WinTrust nelze použít, protože úlo-
žiště certifikačních autorit je dostupné útočníkovi a vlastní nelze specifikovat. Modul v této
knihovně je proto vystavěn na open-source aplikaci osslsigncode, která má podobnou funkci-
onalitu jako aplikace společnosti Microsoft nazvaná signtool. Osslsigncode je monolitickým
celkem naprogramovaným v jazyce C a ověřuje pouze validitu podpisu, nikoliv důvěryhod-
nost podepisovatele. Proto byla součást sloužící k ověření podpisu z aplikace extrahována
a upravena tak, aby podporovala i ověření na základě důvěryhodných certifikačních autorit
uložených v OpenSSL struktuře nazvané X509_STORE.

Podmínkami pro použití vlastního úložiště jsou následující:

∙ Musí mít nastaveno příznak X509_PURPOSE_ANY, aby mohlo dojít ke kontrole
podpisu.

∙ Musí mít nastaveno příznak X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME. Bez příznaku
by kvůli chybě v OpenSSL nemohly být ověřeny PE soubory, které byly podepsány
v době, kdy ještě certifikát platil, avšak nyní již neplatí.
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∙ V případě, že se nejedná o kořenovou certifikační autoritu, je nutné specifikovat pří-
znak X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN. Ten zaručí, že není nutné mít v úložišti
i kořenovou certifikační autoritu.

Modul je implementován ve staticky linkované knihovně AHLib. Popis využití tohoto
modulu v řešení je popsán v sekci s popisem modulu jádra.

6.2.2 Jádro

Jádro je jedna z hlavních součástí řešení. Zapouzdřuje funkcionalitu klientské komponenty
v knihovně AHEngine.dll. Obsahuje kompletní stav klientské části programu včetně pláno-
vače, který plánuje kontrolu integrity modulů, kontrolu paměti, kontrolu ovladače a sebe
sama. Při inicializaci sestavuje kompletní seznam nahraných modulů aplikace, verifikuje
jejich podpisy pomocí modulu Authenticode, spouští plánování kontrol programu a zavádí
ovladač do jádra systému. Obsahuje také aplikační rozhraní, které uživatel využívá k inici-
alizaci a předávání požadavků serveru.

Sestavování informace o běžícím procesu

Nahrané moduly procesu jsou nalezeny v bloku prostředí procesu (PEB – process envi-
ronment block). Tento blok je možné získat přes aplikační rozhraní, které však může mít
útočník pod kontrolou. Proto aplikace získává ukazatel přes zabudovanou operaci kompilá-
toru skrze blok prostředí vlákna (TIB – thread information block):

//64 bit:
//Same as GS:[0]
PTEB tebPtr = reinterpret_cast<PTEB>(

__readgsqword(reinterpret_cast<DWORD_PTR>(
&static_cast<NT_TIB*>(nullptr)->Self)
));

PPEB info = tebPtr->ProcessEnvironmentBlock;

Operační systém Windows využívá v 64-bitovém režimu segment GS jako ukazatel na TIB.
Získání bloku PEB je poté již triviální záležitostí. V bloku PEB se nachází v poli Ldr
i seznam nahraných modulů [10]. Zde lze nalézt informaci o celé cestě k nahranému modulu
a informace o virtuální adrese, na které je modul nahraný. Jádro následně skrze knihovnu
pe_bliss nahraje z této virtuální adresy hlavičky spustitelných souborů. Z nich získá další
informace, jako je počet sekcí, relokace, velikost modulu a podobně. Více o relokacích si lze
přečíst v sekci o kontrole integrity paměti.

Důvěryhodné úložiště

Jádro musí rovněž inicializovat své vnitřní důvěryhodné úložiště certifikátů ve formě OpenSSL
objektu X509_STORE. Některé certifikáty, jako jsou například certifikáty společnosti Micro-
soft a certifikát modulu ochrany, jsou zabudovány přímo v knihovně jako CryptoResource.
O tomto typu si lze více přečíst v korespondující sekci. Do důvěryhodných certifikačních
autorit jsou zahrnuty také certifikáty, které klient předá rovněž jako CryptoResource skrze
rozhraní při inicializaci. Seznam nainstalovaých certifikátů je jednou z položek zasílaných
serveru k ověření – více si lze přečíst v sekci věnující se serveru a protokolu. Důvěryhodné
úložiště je poté použito při ověření digitálních podpisů jednotlivých modulů.
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Hook nativního rozhraní pro načítání modulů

Jádro pomocí knihovny Minhook vytváří hook nad nativní funkcí LdrLoadDll. Účelem
tohoto řešení je prevence injekce knihoven pomocí jednoduchých injekčních metod. Zároveň
není nutné, aby jádro periodicky znovu načítalo informace o nahraných modulech z bloku
prostředí procesu (PEB). Hook rozhoduje, zda bude knihovna zavedena do procesu (tedy
bude předáno řízení procesu) na základě toho, zda je modul korektně podepsaný jednou
z důvěryhodných certifikačních autorit. Vyhledávání modulu pak musí splňovat pravidla,
která jsou uvedena v dokumentaci [9] operačního systému Windows. V případě, že knihovna
splňuje zadaná pravidla, je zavolána původní funkce LdrLoadDll.

Pozice změny původního kódu v paměti je uložena společně s lokací trampolíny, kterou
vytvořila knihovna Minhook. Současně jsou uloženy byty pozměnené funkce, aby bylo možné
ověřit, zda nebyly útočníkem změněny. Ty jsou uloženy v zašifrované podobě. Více informací
si lze přečíst v sekci o kontrole integrity programu.

Aplikační rozhraní

Knihovna poskytuje několik funkcí pro interakci s klientskou komponentou. Inicializaci
knihovny, vytvoření odpovědi na požadavek, uvolnění požadavku a resetování stavu proto-
kolu. Při inicializaci knihovny jsou parametry datového typu „řetězec"předávány zašifrováné
metodou šifrování při kompilaci. Rozhraní těchto zašifrovaných řetězců jsou předány ini-
cializační funkci odkazem včetně odkazu na dešifrovací funkci. Certifikáty, které uživatel
knihovny zvolil k podepisování jsou předány ve formě CryptoResource.

Odpovědi na požadavky, které rozhraní vytvoří, je nutné uvolnit skrze korespondující
funkci API, protože paměť musí být uvolněna ze stejné haldy, na které byla vytvořena.
Pokud by klient ztratil spojení se serverem a protokol by byl restartován, je pro zpracování
počátečního požadavku nutné restartovat stav voláním příslušné funkce.

6.2.3 Ovladač AHKeProtect

Ovladač plní v řešení velmi významnou roli. Běží v jádru operačního systému, tudíž má
stejná práva jako operační systém samotný. Tímto způsobem lze dosáhnout další úrovně
zabezpečení. Při návrhu ovladače je nutno postupovat opatrně. Zatímco v uživatelském
režimu programátorská chyba vede v nejhorším případě k ukončení programu, tak chyba
v privilegovaném režimu často skončí pádem celého systému. Z tohoto důvodu byla pou-
žita pro vstupně výstupní operace v jádru metoda s vyrovnávací pamětí [17]. Odpadá tak
nutnost konrolovat uživatelský vstup dalším voláním aplikačního rozhraní systému Win-
dows. Vývojářský tým společnosti Microsoft doporučuje používat tento režim při vstupně
výstupních operacích s malým objemem přenesených dat. To je předpoklad, který navržený
ovladač splňuje.

Pro jádro se ovladače běžně programují v jazyce C, avšak někteří vývojáři doporučují
při dostatečné opatrnosti využít i jazyka C++ [3][19]. Některé prvky jazyka C++ byly
využity i při implementaci AhKeProtect, a to zejména pro automatickou správu paměti
a handlů objektů pomocí ideomu RAII.

Pasivní ochrana

Ovladač využívá několika ochranných mechanismů, které systém Windows standardně po-
skytuje a které byly popsané již v předchozí kapitole. Jeden z těchto mechanismů je Ob-
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RegisterCallbacks pro zachytávání vzniků handlů k objektům a PsSetCreateProcessNoti-
fyRoutine pro možnost automatického odebrání procesu ze seznamu ochráněných při jeho
ukončení.

Před vznikem nového handlu objektu je systémem zavolána zaregistrovaná obslužná
funkce. Ta zkontroluje zda je objektem proces nebo vlákno. V případě, že ano, zkontroluje
funkce, zda se jedná o jeden z chráněných procesů nebo jeho vlákno. Pokud ano, je upravena
přístupová maska objektu tak, aby bylo možné proces pouze ukončit. Manipulace s adre-
sovým prostorem procesu je zakázána. Handly, které jsou vytvořeny přímo v chráněném
procesu ovlivněny nejsou.

Výše zmíněné opatření neřeší handly objektů, které vznikly ještě před registrací zpět-
ných volání. Pro tyto handly je v ovladači implementována samostatná funkce. Při volání
systémových služeb v této funkci je nutné volat jejich varianty, které přepínají předešlý
režim (PreviousMode) do režimu jádra. Ty jsou od sebe odlišeny prefixem Zw a Nt. Pokud
bychom volali služby jádra z uživatelského režimu, nebyl by rozdíl mezi službami Nt a Zw
žádný. V jádru jsou však v tomto konkrétním případě využity funkce s prefixem Zw, které
dovolí přistupovat i k privilegovaným částem operačního systému – v opačném případě
by mohlo dojít k vrácení kódu indikujícího nedostatečná oprávnění [13]. Princip funkce
uzavírající handly je popsaný níže pomocí pseudokódu:

Algoritmus 1: CloseHandles
Data: DstProcessID
Result: All remote handles of the process are closed

1 all_handle_list = ZwQuerySystemInformation with class SystemHandleInformation;
2 for each handleinfo in all_handle_list do
3 if handleinfo.ProcessId is DstProcessID then
4 fetch next handleinfo;
5 end
6 processA = ZwOpenProcess with handleinfo.ProcessId;
7 processB = ZwOpenProcess with current process id;
8 handleDup = ZwDuplicateObject handleinfo object of processA to processB;
9 objectType = ZwQueryObject type of handleDup using ObjectTypeInformation

10 if objectType is Process then
11 if handleInfo.ProcessId is 4 then
12 fetch next handleinfo;
13 end
14 nameOfProcess = ZwQueryInformationProcess of processA with

ProcessImageFileName ;
15 if nameOfProcess is system32 service anyof ["csrss.exe", "lsass.exe",

"svchost.exe"] then
16 fetch next handleinfo;
17 end
18 ZwDuplicateObject with DUPLICATE_CLOSE_SOURCE over

handleinfo.handle;
19 end
20 end

V pseudokódu výše je možné si povšimnout příkazu 11, kde je porovnání čísla procesu dr-
žitele handlu s identifikátorem 4. Držitelem identifikátoru 4 je v současnosti vždy proces
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ntoskrnl, který představuje jádro systému. Pro tento proces nelze skrze funkci ZwQuery-
InformationProcess získat název. Další příkaz, který je potřeba zmínit je příkaz 15. Zde je
cesta procesu držitele handlu porovnávána s cestou několika kritických služeb, které jsou
explicitními výjimkami. Pokud by došlo k uzavření handlů těchto procesů, mohla by být
narušena stabilita systému. V budoucích verzích tohoto ovladače by bylo vhodné nalézt
přenositelnější a bezpečnější způsob kontroly systémových procesů. Ne vždy však existuje
lepší řešení.

V pseudokódu není uvedeno čištění vytvořených objektů a paměti, které je samozřejmě
v reálném kódu nutné provést.

Komunikace

Aby bylo možné do ovladače přenést data, musí být v jádru vytvořen symbolický odkaz,
který tuto službu unikátně definuje. Vytvořený odkaz poté lze otevřít v uživatelském režimu
prostým voláním funkce aplikačního rozhraní CreateFile (název může být matoucí, ale slouží
i k otevření souboru). Zasílání požadavků s daty je poté realizováno z uživatelovy strany
pomocí funkce DeviceIoControl. Pro komunikaci jsou použity následující typy zpráv:

∙ AHKE_IOCTL_REGISTER_PID – registrace procesu do ochrany,

∙ AHKE_IOCTL_UNREGISTER_PID – odregistrace procesu z ochrany,

∙ AHKE_IOCTL_HEARTBEAT – klientská komponenta zasílá hodnotu ovladači ke
kontrolnímu výpočtu,

∙ AHKE_IOCTL_SERVER_FLAG – klientská komponenta zasílá ovladači hodnotu
serveru k výpočtu odpovědi.

Při zaslání ovládacího kódu AHKE_IOCTL_REGISTER_PID dojde k registraci pro-
cesu do ochrany ze strany ovladače. Jádro zjistí identifikátor procesu samostatně z položky
IRP (interrupt request packet). Opakem tohoto kódu je AHKE_IOCTL_UNREGISTER_PID,
která proces odregistruje.

Kód AHKE_IOCTL_HEARTBEAT posktyje té části ochrany, která běží v uživatel-
ském režimu, způsob ověření, zda ovladač stále běží. Obdobným způsobem funguje kód
AHKE_IOCTL_SERVER_FLAG, při kterém je přenesna do ovladače výzva serveru, na
kterou AHKeProtect odpovídá svou vypočtenou hodnotou.

6.2.4 Nativní volání – modul WinAPI

Při obvyklém programování pro systém Windows se pro práci s prostředím operačního
systému volají služby. Rozhraním pro tyto služby bývá typicky aplikační rozhraní Wi-
nAPI, které je obsaženo v knihovně kernel32. Pokud programátor například využije funkcí
pro práci se soubory, které jsou obsaženy v standardní knihovně jazyka C++, tak dříve
nebo později je zavolána funkce exportovaná z knihovny kernel32 a posléze její nativní vari-
anta v knihovně ntdll, která předá řízení jádru operačního systému. Konkrétním příkladem
je například funkce std::ofstream::open, která zavolá kernel32.CreateFile a ta posléze dojde
k funkci ntdll.NtCreateFile.

Mnoho funkcí exportovaných z nativního rozhraní má velmi jednoduchou podobu. Do
registru eax je nahráno číslo volané služby, které je indexem do systémové tabulky služeb a
zpracování dat je přesunuto do jádra pomocí instrukce SYSCALL. Útočníci, kteří využívají
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ladící nástroje, často pozastavují proces při volání funkcí z knihovny kernel32 – mohou tak
analyzovat způsoby, kterými proces ovlivňuje své okolí. Analýza rozhraní ntdll bývá jejich
poslední možností, pokud se proces nechová podle jejich představ. Tohoto toku myšlenek
využívá implementace v tomto řešení, která je zapouzdřena v modulu nazvaném WinAPI.

Princip modulu WinAPI

Modul WinAPI se liší od běžného volání služeb z knihovny kernel32 nebo ntdll tak, že
provádí systémová volání přímo. Všechny funkce nativního rozhraní však nejsou dostupné.
Poskytuje pouze ty funkce, které jsou užitečné pro toto řešení.

Nejprve je získána adresa knihovny ntdll ve virtuálním adresovém prostoru procesu.
V této knihovně je získána složka PE souboru, obsahující exporty knihovny. Tato struktura
je sekvenčně procházena a je vybudován seznam párů s číslem systémového volání a ná-
zvem funkce. Názvy jsou uloženy do šifrované struktury AHCryptoString. Při extrakci čísel
volání, je dbáno na to, aby kód splňoval předepsanou strukturu, která je pro knihovnu ntdll
neměnná. Následně je v procesu vyhrazen blok spustitelné paměti, do kterého jsou následně
manuálně zapsána systémová volání dle specifikace níže, která imituje původní kód ntdll
s malou změnou:

mov r10,rcx
mov eax, NegativeCallId
neg eax
SYSCALL
ret

NegativeCallId představuje záporné číslo volání dané služby. Jedná se o drobnou ob-
fuskaci, která činí obtížnějším hledání v paměti podle posloupnosti bytů při běžném systé-
movém volání. Přidání služby do bloku je velmi jednoduché a lze jej demonstrovat úryvkem
z implementace:

AddApi(CryptoStringA("NtTerminateProcess"), next_api_position_iterator,
&AHNtTerminateProcess);

Předávaný řetězec je při kompilaci šifrovaný (více si lze přečíst v sekci o speciálních dato-
vých typech). AHNtTerminateProcess představuje symbol, který modul WinAPI následně
poskytuje ostatním částem ochrany k volání.

Bloku s alokovaným kódem je ihned po inicializaci spočítán a uložen kontrolní součet.
Ten je periodicky kontrolován v modulu určeném pro ověření integrity programu. Tímto je
blokována snaha útočníka zapsat svůj kód do této paměti. Nelze totiž alokovat blok o přesné
velikosti – bloky jsou systémem zarovnány na velikost stránky (typicky 4096 bytů).

6.2.5 Služby a funkce

Služby dostupné v současné implementaci knihovny jsou následující:

∙ NtQueryInformationProcess,

∙ NtTerminateProcess,

∙ NtQueryVirtualMemory,

∙ NtCreateFile,
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∙ NtGetWriteWatch,

∙ NtResetWriteWatch,

∙ NtProtectVirtualMemory,

∙ NtQuerySystemInformation,

∙ NtQueryPerformanceCounter,

∙ NtSetDebugFilterState,

∙ NtGetThreadContext,

∙ NtSetThreadContext.

Modul také posktytuje pro pohodlnější práci se soubory funkci AHOpenBinaryFile, která
zapouzdřuje službu NtCreateFile. Další speciální funkcí je AHAPITerminateProcess, která
ukončí proces následujícím způsobem:

1. Vlákno zažádá rozhraní o ukončení a pokračuje v dalším vykonávání. API si pozna-
mená identifikátor vlákna.

2. API pozastaví žadatelovo vlákno.

3. API nastaví kontext žadatelova vlákna tak, aby instrukční ukazatel odkazoval AHNt-
TerminateProcess. Hodnoty parametrů jsou vloženy do příslušných registrů kontextu.

4. API probudí pozastavené vlákno.

5. Vlákno ukončuje proces.

Výhoda výše zmíněného postupu je, že ladění komunikace mezi vlákny typicky na takto
nízké úrovni není pro útočníka nejjednodušším úkolem. Zároveň není na první pohled
zřejmé, že vlákno zažádalo o ukončení procesu. V případě, že by útočník zablokoval vo-
lání služby ve funkci AHNtTerminateProcess, tak není úplně snadné se zotavit ze změny
kontextu vlákna. V rozšíření by bylo možné implementovat zobrazení okna s důvodem ukon-
čení a také vynulování zásobníku a registrů volajícího vlákna, aby byla finální obfuskace
o něco vyšší.

6.2.6 Anti-Debugging

Knihovna je chráněna proti ladění různými metodami, které ke své funkcionalitě využívají
modul WinAPI. Ochrana proti ladění není integrovaná jako součást jádra knihovny, avšak
sdílí s ní stejný paměťový prostor v knihovně AHEngine. Ochrana nepotřebuje zvláštní inici-
alizaci uživatelovým kódem, je totiž zavedena automaticky při načtení knihovny ve zpětném
volání TLS. Zároveň inicializuje modul WinAPI a dále pracuje především s aplikačním roz-
hraním poskytovaným v tomto modulu. V celé implementaci je snaha limitovat přístupy
k prvkům systému skrze aplikační rozhraní. Struktury nesoucí informaci jsou tedy zpraco-
vány ručně a systémová volání uskutečněna skrze modul WinAPI.
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Detekce ladění pomocí příznaků

V případě, že je proces laděn, vznikají různé objekty a příznaky, které mohou být využity
při rozhodování o tom, zda je proces laděný. Některé příznaky se ukázaly jako nevhodné,
protože neplnily svoji funkci, a proto byly z řešení vyloučeny. V řešení jsou obsaženy násle-
dující příznaky:

BeingDebugged je příznak v bloku prostředí procesu (process environment block), který
je v případě, že je proces laděn nastaven na nenulovou hodnotu. Není příliš spolehlivým
nástrojem pro zjištění, zda je proces laděn, protože tento příznak může útočník vynulovat.

NtGlobalFlag je příznak v bloku prostředí procesu (process environment block), který
je v případě, že je proces laděn nastaven na kombinovanou hodnotu
(FLG_HEAP_ENABLE_TAIL_CHECK | FLG_HEAP_ENABLE_FREE_CHECK |
FLG_HEAP_VALIDATE_PARAMETERS). Útočník může tento příznak vynulovat, a proto
je v řešení zahrnut především demonstrativně.

ProcessDebugPort a ProcessDebugObjectHandle jsou třídami informace, které lze
využít při volání systémové funkce NtQueryInformationProcess. V případě obou tříd na-
vrácená hodnota indikuje, zda je daný proces laděný. V tomto řešení je pro volání služby
NtQueryInformationProcess použit modul WinAPI, který zavolá službu přímo – více je
možné si přečíst v předešlé sekci.

Detekce ladění pomocí VEH

V řešení je navržen systém detekce ladění pomocí filtrů výjimek VEH. Celá idea se skládá
z tří částí. Funkce vyvolávající výjimku, obslužná funkce výjimky a kód v případě detekce.
Nejprve je zaregistrována obslužná funkce pro vznik výjimky pomocí AddVectoredExcepti-
onHandler. Dále je definován kód v asembleru architektury x64, který vyjímku vyvolává.

1 extern KillSelf : PROC
2
3 CheckDebug PROC
4 int 3
5 call KillSelf
6 ret
7 CheckDebug ENDP
8 EndDebug PROC
9 ret

10 EndDebug ENDP

KillSelf představuje funkci, která ukončuje proces. Na řádku 4 je poté vyvolána výjimka
typu EXCEPTION_BREAKPOINT. V normálním běhu je vyvolána obslužná funkce, která
byla pro zpracování výjimky zaregistrována. V ní je zkontrolován typ výjimky a její pozice
v kódu. Pokud vznikla na pozici procedury CheckDebug, tak je instrukční ukazatel přesunut
na adresu procedury EndDebug a běh programu pokračuje obvyklým způsobem. V případě,
že by byl program laděn, tak je výjimka nejprve předána ladícímu nástroji ke zpracování.
Ten ji může pohltit, čímž zapříčiní, že se pokračuje další instrukcí na řádku 5 a je zavolána
procedura KillSelf. Ta proces následně ukončí. Důležitou poznámkou je, že pro proceduru
KillSelf je nutné vypnout optimalizaci kompilátorem.
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Detekce založená na čase

Při ladění je proces často zastaven, aby mohl programátor nebo útočník prozkoumat stav
paměti, registrů a podobně. Tohoto jevu využívá i detekce založená na uplynulém čase.
Periodicky je kontrolován uplynulý čas mezi dvěmi voláními měřící funkce. Pokud je kontrola
nastavena na každých 5 sekund a od posledního měření uplynulo 15 sekund, tak je zřejmé,
že došlo k abnormálnímu chování systému.

Zásuvné moduly, které se snaží obejít protiladící mechanismy, se často snaží zmanipu-
lovat čas procesu tak, aby se jevil jako neovlivněný. Robustním způsobem by bylo využít
instrukci architektury x64 rdtsc, která přečte počet tiků hodin procesoru od jeho spuštění.
Na tento způsob se však nelze spoléhat, protože procesor může v některých okamžicích utlu-
mit a nebo zrychlit svoji frekvenci. Proces by mohl změřit frekvenci procesoru změřením
doby vyhodnocení krátkého bloku kódu, avšak v uživatelském režimu může snadno dojít
k přepnutí kontextu, což by způsobilo nepřesnost.

V tomto řešení se k měření času využívá služba systému NtQueryPerformanceCounter.
Je však využita její přímá verze volání, kterou poskytuje modul WinAPI implementovaný
pro toto řešení (viz. sekce výše). Tímto způsobem se obchází potenciální manipulace času
útočníkem. NtQueryPerformanceCounter vrací počítadlo a jeho frekvenci a uplynulý počet
milisekund lze spočítat velmi snadno:

1. Spočítám rozdíl čítačů mezi voláními měřící funkce.

2. Výsledek vynásobím 1000000 pro zvýšení přesnosti následujících operací.

3. Celočíselně vydělím předchozí hodnotu frekvencí.

4. Výsledek je v nyní v mikrosekundách, proto je vydělen 1000 pro získání milisekund.

Ochrana dodaná ovladačem AHKeProtect

Speciálním případem znemožnění ladění procesu je, když dojde k uzavření všech handlů
procesu, které ladící nástroj využívá ke čtení paměti, zápisu paměti a další manipulaci
s procesem. Tuto funkcionalitu poskytuje ovladač implementovaný pro toto řešení – více
o principu tohoto přístupu si lze přečíst v příslušné sekci v této kapitole.

Hardwarové breakpointy

Útočník může k ladění programu využívat i hardwarové breakpointy. Vlastnosti těchto
breakpointů jsou popsány v teorii uvedené v předchozí kapitole. Pro jejich odhalení využívá
ochrana modul WinAPI, ze kterého volá funkci NtGetContextThread, pomocí níž získá
kontext vlákna. Ten kromě jiného obsahuje i hodnoty registrů pro ladění. Jestliže hodnoty
těchto registrů nejsou nulové, tak je vyhlášen poplach.

6.2.7 Kontrola integrity a paměťového prostoru

Kontrola integrity načtených knihoven a samotného programu se provádí v samostnané
části kódu řízené jádrem implementovaného řešení. Mechanismus staví na myšlence, že
sekce programu, které nejsou v PE souboru označeny jako zapisovatelné – typicky kód
a konstantní data – by neměly za běhu měnit svůj obsah. Modul pro kontrolu integrity
využívá informací o procesu, který udržuje akutální jádro implementace. Kontrola integrity
je vyvolávána periodicky a jejím úkolem je hlídat následující vlastnosti:
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1. Nezapisovatelné sekce načtených knihoven.

2. Kód hooků, které jádro aplikovalo na funkce nativního rozhraní.

3. Tabulky importů načtených knihoven.

4. Blok služeb poskytovaný modulem implementace s názvem WinAPI.

Kontrola integrity PE souboru

Při kontrole integrity načtených knihoven je načten jejich obraz z disku. Všechny sekce, které
jsou zapisovatelné, jsou vyloučeny z kontroly. Dále je vyloučena sekce obsahující importy,
která je řešena jiným způsobem. Následně funkce pro přípravu bloku vezme všechna data
první sekce splňující požadavky a nachystá je pro zpracování. Toto provede pro zavedený
PE soubor i pro jeho obraz na disku. Ačkoliv jsou data sekce nezapisovatelná, některé
části verze zavedené v paměti se mohou lišit oproti verzi načtené z disku. Tyto změny
jsou typicky způsobené relokacemi. Relokace jsou v PE formátu použity pro případ, že není
soubor načtený na virtuální adresu, kterou specifikoval ve své hlavičce (například v případě,
že je tato paměť již rezervována). V takovém případě je nutné adresy na těchto pozicích
přepočítat a to může způsobit nesoulad mezi daty PE souboru na disku a PE souboru
v paměti. Tyto oblasti funkce pro přípravu bloku nahrazuje byty o maximální hodnotě 255.
Stejným způsobem jsou ošetřeny i adresy, na které bezpečnostní systém aplikoval hook.

Datům, připraveným funkcí pro přípravu bloku, je poté vypočtena hodnota cyklického
redundantního součtu pomocí algoritmu CRC32. Ten je zvolen pro tento účel, protože velmi
rychle mapuje velká data na malou hodnotu – podobně jako hashovací funkce. Nepotřebuje
však splňovat bezpečnostní kritéria, která mají kryptografické hashovací funkce. Ty jsou
oproti CRC řádově pomalejší a mohly by zavést výraznou náročnost na výpočetní pro-
středky chráněného procesu. Hodnota CRC sekce PE souboru na disku je poté porovnána
s CRC hodnotou sekce souboru zavedeného v paměti. Pokud se tyto hodnoty shodují, pak
je vše v pořádku.

Kód hooků a blok služeb WinAPI

Modul pro kontrolu integrity se rovněž stará o verifikaci objektů, které produkují jiné
součásti implementovaného řešení. Jedním z těchto objektů jsou kódy hooků vyprodukované
v jádru protihackovacího systému. Jejich kód byl ihned po zavedení zašifrován – více si lze
přečíst v sekci popisující implementaci jádra. Kód je nyní dešifrován a je ověřeno, zda byty
v umístění tohoto hooku odpovídají jejich záloze.

Obdobným způsobem je verifikován blok služeb poskytovaným modulem WinAPI. Ten
si při vytvoření spočítal svou hodnotu cyklického redundantního součtu. Modul kontroly
integrity tento součet přepočítá a porovná s uloženou hodnotou.

Kontrola importů

V souborech formátu PE existuje tabulka importů, která specifikuje, jaké externí závislosti
z jiných modulů potřebuje ke své činnosti. Například pro čtení souboru potřebuji import
knihovny kernel32 s názvem ReadFile. Zavaděč spustitelných souborů tuto tabulku vyplňuje
při načítání PE souboru. Vyhledá v tabulce exportů odkazovaného modulu požadovanou
funkci a doplní její virtuální adresu do tabulky importů žadatele.
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Modul kontroly integrity zkoumá, zda adresa v tabulce importů aktuálně kontrolovaného
modulu skutečně odkazuje na adresu funkce PE souboru, který ji exportuje. Virtuální adresa
záznamu a odkazované funkce se tedy musí shodovat.

Kontrola paměťového prostoru

Kompletní implementace ochranné knihovny v sobě zavádí možnost nechat zavádět pouze
digitálně podepsané moduly z důvěryhodných zdrojů. To však neošetřuje případy, kdy útoč-
ník mapuje spustitelné soubory přímo do paměti nebo do ní zapisuje přímo spustitelný kód.

O tyto případy se stará modul kontroly paměťového prostoru. Ten pomocí služby posky-
tované modulem WinAPI – viz. korespondující sekce – mapuje paměť a hledá spustitelné
stránky. Pokud je stránka spustitelná, musí spadat do jedné z těchto kategorií:

∙ Spustitelná stránka je přímo součástí spustitelné sekce některého již ověřeného PE
souboru v paměti.

∙ Spustitelná stránka obsahuje kód trampolín, které vytvořila knihovna MinHook.

∙ Spustitelná stránka obsahuje blok kódu systémových služeb, který vytvořil modul
WinAPI.

Pokud není splněna ani jedna výše zmíněná kategorie, tak je možné, že proces obsahuje
škodlivý spustitelný kód. V tomto řešení se neuvažuje možnost, že by online hra nebo
aplikace pro svůj běh potřebovala dynamicky alokovat spustitelný kód.

6.2.8 Server a protokol

Protokol pro komunikace serverové komponenty a klientské komponenty využívá knihovny
protobuf.

Protokol obsahuje následující datové typy a zprávy:

∙ Počáteční zpráva a odpověď na ní,

∙ zpráva s dotazem na cyklický redundantní součet a odpověd,

∙ dotaz na ovladač,

∙ dotaz na konfiguraci klienta.

Struktury jednotlivých zpráv jsou definovány následovně.
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Speciálním případem zpráv jsou první dotaz a první odpověď. První dotaz obsahuje 40
bytů navíc ve formě 256-bitového jednorázového klíče šifry Salsa20 [4] a 64-bitový inicia-
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lizační vektor. Zbytek dat dotazu (Request) s obsahem InitialRequest je zašifrována prou-
dovou šifrou Salsa20. U tohoto dotazu tedy není splněno utajení, slouží pouze pro přidání
na komplexnosti při emulaci a analýze protokolu. První odpověď je rovněž speciální v tom,
že jí předchází veřejný klíč algoritmu Diffie-Hellman. Podrobný popis protokolu následuje
níže.

Popis zpráv

Request je požadavek na klienta a zároveň společnou bází pro všechny dotazy. Obsahuje
sekvenční číslo, které se inkrementuje s každým požadavkem počínaje 0. Dále obsahuje
speciální hodnotu, kterou server vygeneruje a na níž klient musí znát správnou odpověď.
Zbývajícími položkami je typ zprávy a přídavný obsah. Dotaz typu „Control Block“ nevy-
žaduje žádný další přídavný obsah.

InitialRequest obsahuje data, která slouží inicializaci klienta a nastavení tajemství se-
zení dle asymetrického algoritmu Diffie-Hellman [8].

CRCRequest je dotaz nesoucí dotazy na CRC části sekcí ve spustitelném souboru klient-
ské aplikace. Vždy obsahuje dotaz na kompletní CRC všech sekcí. Pro každou sekci obsahuje
několik dalších dotazů na různě velké bloky v této sekci. Tímto opatřením se sleduje to,
aby tenký klient nemohl používat jednou vypočtenou hodnotu. Dotazy, jako takové, jsou
zapouzdřeny do struktury CRCDataQuery a obsahují pořadové číslo kontrolované sekce,
virtuální adresu relativní k bázi sekce, počet bloků a zbývající počet bytů k vypočítání
CRC.

DriverRequest je velmi jednoduchý dotaz, nesoucí hodnotu vygenerovanou serverem.
Ta je předána skrze klientskou komponentu ovladači a ten na ní vypočte odpověď. V této
implementaci se jedná o použití bitové rotace a operace xor.

Response je odezvou na dotaz. Obsahuje sekvenční číslo a časové razítko, kdy byla od-
pověď vytvořena v milisekundách. Jejími dalšími prvky jsou typ zprávy a blok s hodnotami
stavu. Poslední částí je obsah samotné odpovědi. Mezi hodnoty patřící do stavové informace
odpověďi náleží hodnota vygenerovaná serverem, poslední čas kontroly paměti, poslední čas
kontroly integrity, poslední čas kontroly ovladače a prozatím nevyužité pole s náhodným
číslem.

InitialResponse je odezvou na dotaz InitialRequest. Obsahuje hodnotu vypočtenou po-
mocí upravené verze algoritmu SHA256 (lze se dočíst v sekci s dalšími prvky) z dat spus-
titelného souboru a klientské komponenty AHEngine.dll. Dalšími prvky jsou číslo běžícího
procesu, verze klienta a blok s jeho nastavením.

CRCResponse je odezvou na dotaz CRCRequest. Obsahuje pouze pole vypočtených
hodnot algoritmu CRC32.

DriverResponse obsahuje pouze číslo vypočtené z výzvy zaslané serverem.
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ControlBlockResponse nese informaci o konfiguraci klienta, jako je například seznam
důvěryhodných certifikačních autorit ve formátu DER.

Server generuje požadavky v předem stanoveném pořadí. Počáteční požadavek je zaslán
pouze jednou. Ostatní typy zpráv se periodicky opakují. Nejdominantnější mezi požadavky
je ověření, zda kontrolní součty v aplikaci odpovídají správné hodnotě.

Kontext klienta

Kontext klienta na straně serveru se skládá z následujícíc informací:

∙ Indikátor, zda je kontext v provozuschopném stavu,

∙ indikátor, zda byl poslední dotaz zodpovězen,

∙ číselné označení klienta,

∙ sekvenční číslo,

∙ poslední odeslaný dotaz,

∙ poslední odeslané dotazy na cyklický redundantní součet,

∙ keystream pro šifrování a dešifrování,

∙ čas odeslání požadavku,

∙ čas, kdy má být serverová hostitelská aplikace informována o novém požadavku (vo-
litelné),

∙ časovač, který periodicky vytváří nové dotazy (volitelné),

∙ obslužná funkce, kterou může hostitel specifikovat pro zasílání nových požadavků
(volitelné).

Kontext na straně klienta se skládá pouze z několika informací:

∙ Sekvenční číslo,

∙ keystream pro šifrování a dešifrování,

∙ čas odeslání poslední odpovědi,

∙ typ poslední odpovědi.

Interakce s hostitelem

Serverová komponenta je vystavěna tak, že uživateli odhaluje pouze rozhraní. Uživatel za-
žádá o vytvoření instance a získá tak přístup k rozhraní serveru, které poskytuje funkcio-
nalitu potřebnou pro její využití. Konkrétní implementace je skryta a dynamicky sestavena
do knihovny AHServerLib. Rozhraní je vykonstruováno tak, aby pracovalo především s pri-
mitivními typy a ukazateli, aby nedošlo k nekompatibilitě ABI (application binary inter-
face). Podporuje vytvoření klientského objektu, jehož implementace je úplně skryta před
uživatelem a práci s tímto objektem.

Typicky hostitelská aplikace předá tovární funkci cestu k souboru s konfigurací serveru
a je mu navráceno rozhraní k instanci serveru. Při tvorbě objektu serveru lze specifikovat,
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zda hostitel chce, aby byl automaticky informován o nových dotazech a nebo případně o tom,
zda klient zodpověděl dotaz. Pro každé spojení si hostitel vytvoří nový objekt klienta. Dále
specifikuje, zda pro daného klienta chce přijímat dotazy automaticky. V případě ručního
vytváření požadavků je nutné vždy daný požadavek uvolnit pomocí metody exportované
z rozhraní serveru. Nelze volat vlastní operátor delete, protože knihovna AHServerLib a hos-
titelská aplikace nemusí nutně sdílet stejnou haldu.

Na straně klienta pouze hostitel přes rozhraní knihovny AHInterface předá dotaz klient-
ské komponentě ke zpracování. Ta vytvoří korespondující odpověď a je opět na hostitelské
aplikaci, aby doručila odpověď serveru. Ten zkontroluje, zda jsou všechna pole zodpově-
zena včas a správně. Návratová hodnota poté indikuje hostiteli, zda byla kontrola úspěšná.
Pokud ne, je již na hostiteli, zda se rozhodne klienta odpojit.

Pokud by se například útočníkovi podařilo vyřadit kontrolu integrity a nebo nainstalovat
vlastní certifikát do důvěryhodného úložiště (třeba při inicializaci modulu klientské části
ochrany), server tuto změnu zaznamená a může se rozhodnout klienta odpojit.

Formát souboru serveru

Je nežádoucí, aby server zatěžoval hostitelskou aplikaci svými výpočty. Proto jsou hod-
noty předvypočítány za pomoci vedlejší aplikace AHSGenerator. Ta připraví ze zadaných
informací datový balíček pro server. Tento balíček se skládá z následujících informací:

∙ Verze,

∙ velikost veřejného klíče,

∙ veřejný klíč algoritmu RSA ve formátu der,

∙ 256 bitový klíč šifry Salsa20

∙ 64 bitový inicializační vektor šifry Salsa20,

∙ 32 bitová hodnota indikující použitá nastavení v klientské aplikaci,

∙ hash spustitelného souboru klienta vytvořený upraveným algoritmem sha256,

∙ hash knihovny AHEngine.dll vytvořený upraveným algoritmem sha256,

∙ počet, velikosti a data certifikátů uživatele ve formátu DER,

∙ počet a názvy explicitně povolených knihoven,

∙ počet a názvy knihoven vyžazených z kontroly integrity,

∙ předvypočítané kontrolní součty všech sekcí – zahrnuty jsou celé sekce a pak náhodně
jejich části.

Zeleně zvýrazněné položky jsou zašifrovány proudovou šifrou Salsa20, jejíž klíč a ini-
cializační vektor jsou obsahem zprávy. Samotný klíč je zašifrovaný privátním klíčem RSA
algoritmu. Lze jej však dekódovat přiloženým veřejným klíčem.
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6.3 CryptoResourceGenerator a CryptoResources
CryptoResources jsou v tomto řešení nazývany šifrované verze externích souborů, které jsou
následně přiloženy při sestavení do spustitelného souboru. Poté jsou dle potřeby za běhu
dešifrovány.

Specifikace CryptoResources

Zašifrované zdroje tvoří vždy pár souborů – jeden hlavičkový soubor s příponou h, který
obsahuje pouze deklaraci proměnných, a jeden s příponou cpp.

Strukturou tohoto souboru zahrnuje následující položky:

∙ Veřejný klíč algoritmu RSA.

∙ Klíč algoritmu AES zašifrovaný privátním klíčem algoritmu RSA.

∙ Inicializační vektor algoritmu AES v otevřené podobě.

∙ Přiložené zdroje zašifrované algoritmem AES.

Pro vytvoření CryptoResource je potřeba pár klíčů RSA [15]. Dále je vygenerován klíč
algoritmu AES o 256-bitové šířce a k němu inicializační vektor. Šifrou AES jsou zašifrovány
všechny soubory, které jsou určeny k přiložení. Klíč algoritmu AES je následně zašifrován
privátním klíčem RSA s výplní podle specifikace PKCS #1 v1.5. Výsledná velikost zašifro-
vaného bloku je tedy o velikosti modulu RSA. Data nejsou zašifrována přímo algoritmem
RSA, protože RSA dokáže šifrovat pouze bloky dat menší než je modulus.

Pro získání souboru je veřejným klíčem RSA dešifrován klíč AES a pomocí něj následně
dešifrován zvolený zabudovaný soubor.

Program CryptoResourceGenerator

CryptoResourceGenerator je program napsaný v C# pro pohodlné vytváření CryptoRe-
source. Lze v něm nastavit všechny možnosti pro vytvoření zdrojového kódu se zašifrovaným
obsahem souborů. Nastavení lze poté uložit do souboru ve formátu JSON.
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Obrázek 6.1: CryptoResourceGenerator

Program podporuje i zpracování z příkazového řádku, kdy je programu předán parametr,
který je cestou k souboru s dříve vytvořenou konfigurací.

6.4 AHSGenerator
AHSGenerator je pomocná aplikace napsaná v C#, která slouží k vytváření souborů ser-
veru. Funkcionalita k vytváření souborů serveru je importována z knihovny HGen. Takto
navržená interakce dovoluje aplikovat obfuskaci na knihovnu HGen. Podobně jako u Cryp-
toResourceGenerator lze nastavení uložit ve formátu JSON.
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Obrázek 6.2: AHSGenerator

Program také podporuje dávkové zpracování předáním parametru s cestou k souboru
s konfigurací. To je užitečné pokud by se měla konfigurace serveru automaticky vygenerovat
při rekompilaci klientské aplikace.

6.5 Záznamy událostí a ladění
Implementované řešení poskytuje zapisování událostí za účelem ukládání informace a snaž-
šího ladění vlastního kódu. Tento modul je obsažen v knihovně AHLib a je vystavěn na
knihovně spdlog. Při ladění implementace je také možné v souboru Common.h, který je
součástí AHLib, konfigurovat ladící režim.

Záznamy

Třída pro zaznamenávání událostí je implementována nad knihovnou spdlog a využívá z ní
pouze tři úrovně ladění – critical, error a info. Knihovna podporuje zaznamenávání do růz-
ných typů výstupů. V tomto řešení je použit výstup na standardní výstup stdout a do sou-
boru. Výstup do konzole je použit pouze v případě, že je řešení sestaveno v režimu ladění.
Není použit původní způsob zápisu do souboru, který poskytuje knihovna spdlog. Místo
prostého zápisu je v tomto řešení implementován zápis přes transformaci, která výstup
šifruje.

Pro šifrování je použita proudová šifra Salsa20 [4]. Pro její incializaci se nejprve vygene-
ruje kryptograficky náhodná posloupnost bytů a na ní je poté aplikován upravený hashovací
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algoritmus SHA256. Inicializační vektor je vygenerován opět náhodně. Formát zašifrovaného
souboru se záznamy je následující:

∙ Verze řešení,

∙ blok bytů před aplikací upravené SHA,

∙ inicializační vektor,

∙ samotná data.

Soubor pro záznam má jméno ve formě časového razítka – pokud není definováno jinak.
K jeho dekódování lze použít aplikaci AHDecryptLog, které pouze stačí předat parametr
ve formě cesty k zašifrovanému souboru.

Záznamy jsou definovány pomocí makra, které je založeno nad knihovnou pro preproce-
sor jazyka C++ z knihovny boost. DEFINE_LOGGER_STRING_BASE je název makra
a případ záznamu může vypadat následovně:

(("{000012}", "Load DLL Not allowed", ERROR_LOAD_DLL_NOT_ALLOWED))

První položka představuje kód zprávy, druhá položka představuje popis a třetí položka
je proměnná, do které je jedna z předchozích dvou možností uložena. Při specifikaci sestavení
pro ladění je zaznamenána srozumitelná zpráva, zatímco v případě verze určené pro nasazení
je vypsán pouze kód. Tento přístup ztíží útočníkovi analýzu v případě úspěšného dešifrování
souboru se záznamem a nebo při použití nástrojů pro reverzní inženýrství. V případě, že
je program sestaven pro ladění, je definována i mapovací funkce, kterou lze použít pro
převedení kódu na srozumitelnou zprávu.

6.5.1 Ladění

V případě, že je potřeba řešení ladit, existují dva soubory, které je nutné k tomuto účelu
přizpůsobit. Prvním souborem je Common.h v knihovně AHLib. Pokud je specifikována
definice AH_DEBUG, pak je celé řešení zkompilováno v ladícím režimu. Tato definice
ovlivňuje následující chování:

∙ Záznamy jsou vypsány nejen do šifrovaného souboru, ale i na standardní výstup.

∙ Záznamy jsou vypsány v srozumitelné podobě, nikoliv pouze chybový kód.

∙ Při chybě nebo detekci narušení se program neukončí.

∙ Některé funkce v části běžící u klienta poskytují více informací.

∙ Funkce serveru vypisují informace.

Druhým souborem k upravení možností ladění je v souboru DriverConfig.h v knihovně
AHLib. Odstraněním definice AH_DRIVER_CLOSEHANDLES je zajištěno, že ovladač
při zapnutí ochrany procesu neuzavře již existující handly. Pokud by je uzavřel, tak by
ladící nástroj (např. Visual Studio) ztratil možnost proces řídit a ladění by selhalo.

V budoucích iteracích této implementace je možné zvážit, zda nepřesunout definice
přímo do sekce nastavení určené pro preprocesor, kterou poskytuje použité vývojové pro-
středí.
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6.6 Speciální datové typy a algoritmy
V této sekci jsou popsány některé prvky řešení, které nejsou zahrnuty v knihovnách a nebo
jiných sekcích práce. Slouží především pro obfuskaci datových typů a znesnadňují analýzu
a úpravu kódu.

Obfuskace typů

V tomto řešení jsou použity dva druhy obfuskace řetězců. První druh ukrývá konstantní
řetězce již při kompilaci a druhý šifruje řetězce dle potřeby.

Řetězce šifrované při kompilaci využívají vlastností jazyka C++, které jsou dostupné
od 11. revize, a to zejména konstantních výrazů constexpr a variadických šablon [16]. S pou-
žitím makra __TIME__, které poskytuje kompilátor, je při kompilaci vytvořeno lineárním
kongruentním generátorem [12] náhodné číslo. Čas kompilace slouží jako semínko generá-
toru. V implementované aplikaci do šablony vstupuje vygenerované náhodné číslo a seznam
indexů řetězce, který je sestaven ve variadické šabloně. Šifrování je poté konstantní výraz
vyhodnocený při kompilaci. Dešifrovaný obsah je možné získat zavoláním příslušné metody
v programu. Je vhodné uvést, že náhodné číslo musí být rovněž součástí šablony, aby ne-
docházelo k jevu, kdy kvůli větší modularitě projektu nesouhlasí šifrovací a dešifrovací klíč
– například, když při kompilaci každý modul stanoví jinou dešifrovací hodnotu.

V řešení jsou využity na místech, kde jsou použity konstantní řetězce, například názvy
služeb exportovaných z nativního rozhraní ntdll.dll. Útočník pak nemůže vypsat řetězce,
které jsou v knihovně obsaženy a dohledávat kód, ve kterém jsou použity. Dále jsou použity
pro inicializaci knihovny, čímž je uživatel knihovny donucen nepředávat nastavení knihovny
v otevřené podobě.

Řetězce šifrované za běhu jsou řetězce, které jsou zapouzdřeny třídou AHCryptoString.
Při jejich inicializaci dojde k vygenerování náhodného klíče a inicializačního vektoru a jsou
zašifrovány proudovou šifrou Salsa20. Dešifrování proběhne zavoláním příslušné metody
třídy objektu. Volba šifrovacího algoritmu není podmíněna, účel by splnil i algoritmus AES
v CBC režimu.

Využita je především v místech, kde je uložena stavová informace, která není příliš často
používaná. Podobně jako standardní řetězce std::string ji lze využít jako zašifrovaný nosič
libovolné informace.

Obfuskace celočíselného typu Pro obfuskaci celočíselných typů byla vytvořena šablona
jazyka C++, která pouze přijímá hodnotu, se kterou je uložená hodnota xorována. Třída
je využita především pro skrytí hodnot časových razítek a nastavení.

Modifikovaná SHA256

Pro kalkulaci hashe některých objektů je použita modifikovaná verze SHA256 [6]. Úprava
spočívá v opakování jedné transformace při závěrečné permutaci hashovacího algoritmu a
je znázorněna na nsáledujícím úryvku kódu:

66



...
state[11] = ROTL64(state[11], 10);
state[12] = ROTL64(state[12], 43); // This line is repeated
state[12] = ROTL64(state[12], 43);
state[13] = ROTL64(state[13], 25);
...

Je velmi důležité poznamenat, že tato úprava mohla výsledný hashovací algoritmus oslabit.
Úprava však sleduje jiný, neméně důležitý cíl. Účelem této úpravy je zamezit toku myšlení
útočníka ilustrovaného na obrázku 6.3.

Obrázek 6.3: Identifikace algoritmu

Pokud chceme znesnadnit vytvoření tenkého klienta, je třeba brát v potaz, že v mnoha
případech se útočník dostane do bodu, kdy s ladícím nástrojem analyzuje vstupy a výstupy
různých části programu. Vstup a výstup daného bloku kódu zná a identifikovat algoritmus
pak může snadno s použitím prohlížeče. Takto doplní do své implementace chybějící algo-
ritmus bez větší námahy. Přidáním malé změny, která se významně projeví na výstupu,
je útočník donucen analyzovat kód podrobněji. To ho stojí čas a může ho to donutit pře-
hodnotit, zda se mu tenký klient nebo útok stále ještě vyplatí. Dekompilační nástroje mu
mohou analýzu usnadnit, je ale nepravděpodobné, že se mu v optimalizovaném kódu po-
daří snadno a rychle změnu najít. Výstupy dekompilátorů v současnosti nejsou dokonalé a
útočník nemusí být s originálním algoritmem podrobně seznámen.

6.7 Rozšíření tohoto řešení
Zabezpečení aplikace je neustálým procesem, a proto se vždy najdou místa ke zlepšení. Při
zlepšování programu, však nemusí jít striktně pouze o zabezpečení, ale některé součásti lze
i vhodně optimalizovat.

67



Vhodným rozšířením zabezpečení by bylo využití virtualizace a mutace kódu na některé
funkce nebo jejich části. Za tímto účelem je možné použít některé již existující řešení,
jako je například VMProtect a nebo Themida. Mezi různými již existujícími komerčními
řešeními pro ochranu software a virtualizačními nástroji je synergie, kterou demonstrují
například produkty jako jsou HackShield Pro, X-Trap a BattlEye. Tato implementace mohla
demonstrovat použití některého výše zmíněného nástroje pro virtualizaci, avšak nakonec
byla z finálního řešení vyjmuta z několika důvodů. Tím nejvýznamnějším je však důvěra
antivirových programů v aplikace chráněné virtualizací. Antiviry zpravidla nemají možnost
rozhodnout, zda je virtualizovaný kód škodlivý a nebo ne, a proto často vyhodnocují takto
chráněné soubory za potenciálně nechtěné. To lze ošetřit tak, že by byl program podepsán
certifikátem s rozšířenou validací, který zajistí nepopiratelnost vydavatele programu.

Virtualizace by mohla být například použita při inicializaci knihovny, na krátké ově-
ření stavových proměnných, na funkce rozhraní a podobně. Nelze ji využít na výpočetně
intenzivní části kódu, protože by mohlo dojít k velkému zdržení toku programu.

Dalším rozšířením by mohlo být speciálně vykreslené okno pro zobrazení chyby uživateli.
V současné implementaci není uživatel nijak informován o nalezeném problému a program
je přímo ukončen a jediným vodítkem je zašifrovaný soubor se záznamem. Toto okno by
mohlo být implementováno jako externí program monitorující exit hodnotu programu. Další
možností by bylo vytvořit toto okno přímo v programu. Před vykreslením by však bylo
vhodné vynulovat zásobník a registry a místo volání této funkce použít instrukci skoku.
Takto by útočník nemohl pomocí rámců na zásobníku zpětně dohledat kód, který spustil
poplach.

V rámci optimalizace a zlepšení kódu by bylo vhodné upravit knihovnu pe_bliss tak,
aby dokázala pracovat se strukturami přímo v paměti a nemusela si vytvářet jejich kopie.
Došlo by tak k zrychlení v nejvytíženější části ochrany – kontrole integrity. Dále by práci
prospělo úplné odstranění závislosti na knihovně OpenSSL, která je napsaná v jazyce C a za
dobu, co existuje, její kód příliš zestárl. Knihovnu MinHook by bylo také možné odstranit
a nahradit ji odlehčeným řešením.

Za zvážení stojí i rozšíření ovladače tak, aby byl schopen kontrolovat integritu programu
a případně i svou. Dalšími možnostmi jsou posílání souborů se záznamy na server, prvek
ochrany skenující aktivně prostředí pro škodlivé aplikace a nebo rozhraní pro automatické
aktualizace.
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Kapitola 7

Testování a experimenty

S výsledným řešením byly prováděny různé testy a experimenty, aby byla potvrzena funk-
cionalita implementovaných prvků.

7.1 Nepovolený kód
V této sekci je popsáno, jakým způsobem zareaguje implementace na různé pokusy o vložení
kódu.

K otestování preventivních opatření proti DLL injekci byl použit nástroj ExtremeIn-
jector, který podporuje více různých metod injekce kódu. Pro otestování této části byla
vypnuta ochrana ovladače – jinak by nebylo možné získat handle k procesu.

První otestovanou metodou je standardní způsob injekce, kdy se pokusí injektor vložit
knihovnu do procesu vzdáleným voláním funkce LoadLibrary. Nahrání knihovny do procesu
vyhodnotila ochrana následujicím chybovým hlášením:

Load DLL Not allowed: C:\Users\capek\source\Workspaces\AntiHack2\TestDLL\
boost_system-vc141-mt-gd-x64-1_66.dll PE_NoSecurityDir

Toto hlášení znamená, že v struktuře PE nahrávané knihovny nebyla nalezena složka
nesoucí digitální podpis. Pokud by byla knihovna podepsána, ale certifikát by byl nedů-
věryhodný, tak by nahrání selhalo s kódem VerificationFailed. Injektor v tomto případě
zaznamenal selhání a zobrazil chybové okno, které je možné vidět na obrázku 7.1
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Obrázek 7.1: Pokus o standardní injekci skončil chybou

Metoda „Thread Hijacking“ rovněž selhala. Injektoru se podařilo pouze alokovat spus-
titelný blok paměti v procesu, který byl ochranou identifikován s hlášením:

MemoryCheck: Found executable memory that is not whitelisted: 0x20580fd0000

Výpis 7.1: Ochrana nalezla neznámý spustitelný blok

Thread Hijacking funguje ve své podstatě na stejném principu jako standardní injekce, ale
k nahrání knihovny do adresového prostoru se snaží použít jedno z již existujících vláken.
V této ochraně nemají žádná vlákna speciální postavení, takže by volání LoadLibrary selhalo
se stejným hlášením jako při standardní injekci.

Další metodou je volání interní implementace LoadLibary – LdrLoadLibrary. Jelikož
ochrana má na této funkci zapsaný hook, tak metoda selže stejným způsobem, jako v před-
chozích případech. ExtremeInjector poskytuje další variantu této metody nazvanou Ldr-
pLoadLibrary. Ta využívá funkci LdrpLoadLibrary, která není exportována mezi symboly
knihovny ntdll. V tomto případě metoda úplně obejde ověření knihovny a uspěje. Zároveň
ale není aktualizována informace o procesu, kterou drží jádro ochrany a injektovaný kód je
nalezen při kontrole paměti. Hlášení je pak přibližně stejné jako ve výpisu 7.1.

Poslední metodou injekce a zároveň i nejmocnější metodou je manuální namapování
knihovny do adresového prostoru procesu, kde injektor knihovnu inicializuje bez použití
nahrávacích mechanismů systému. Z povahy této metody injekce uspěje, avšak je odhalena
při kontrole adresového prostoru:

MemoryCheck: Found executable memory that is not whitelisted: 0x180001000
MemoryCheck: Found executable memory that is not whitelisted: 0x1d0cb880000
MemoryCheck: Found executable memory that is not whitelisted: 0x1d0cb8b0000
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Při bližším prozkoumání adres v ladícím nástroji bylo zjištěno, že modul byl v tomto kon-
krétním případě manuálně namapován na adresu 0x180000000. Na adrese 0x180001000 se
nachází sekce knihovny se spustitelným kódem. Na adresách 0x1d0cb880000 a 0x1d0cb8b0000
se nachází inicializační kód. Je patrné, že ExtremeInjector je nedokonalý, protože neuvolnil
paměť, kterou použil pro inicializaci modulu. Tato metoda potvrzuje, že v procesu nelze
libovolně alokovat spustitelné bloky paměti. Pokud by útočník chtěl zavést do paměti libo-
volný spustitelný kód, tak by byl tento kód odhalen.

V případě, že je mezi ochrannými prvky povolen i ovladač, tak žádná z metod injekce
neuspěje. Ovladač nepovolí jinému programu získat práva pro zápis do adresového prostoru
procesu a nebo v něm vytvářet vlákna. Protože není injektoru dovoleno číst paměť procesu,
tak injekce selže s chybou zobrazené na obrázku 7.2.

Obrázek 7.2: Pokus o injekci při použití ovladače

7.2 Kontrola integrity programu
Ověření funkčnosti komponenty pro ověření integrity modulů byl využit ladící nástroj
x64dbg. Pomocí něj byly měněny části kódu a poté zkoumána odezva ochranného systému.
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Obrázek 7.3: Pokus o injekci při použití ovladače

Na obrázku 7.3 je zobrazen stav procesu v nástroji pro ladění x64dbg. Je patrné, že
v modulu ws2_32.dll byla na počátek funkce send, která je důležitou funkcí pro odesílání
síťových dat, vložena instrukce softwarového přerušení. Tato změna se projevila, když kom-
ponenta pro ověření integrity vypočítala cyklický redundantní součet tohoto kódu. Výpis
ochrany je demonstrován na obrázku 7.4
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Obrázek 7.4: Integrita modulu ws2_32 byla kompromitována

V prostředí určeném k nasazení by byl proces kvůli poškozenému modulu ukončen.
Protože není možné synchronizovat verze modulů systému se serverovou komponentou, tak
server nemůže tuto změnu zaregistrovat. Může ovšem zaregistrovat změnu v základním
spustitelném souboru, jehož hodnoty CRC má uloženy ve své konfiguraci. Na obrázku 7.5
je pak výpis ze strany serveru, který přijal odpověď od programu s modifikovaným kódem.
Zjistil, že hodnoty CRC se neshodují a klienta odpojil.
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Obrázek 7.5: Server objevil nekorektní hodnotu CRC

Dále byla otestována funkčnost validace importů. Ta je demonstrována na tabulce im-
portů programu Antihacking.exe. Obrázky 7.6 a 7.7 demonstrují změnu odkazu importu.

Obrázek 7.6: Část tabulky programu AntiHacking.exe před změnou importu

Obrázek 7.7: Část tabulky programu AntiHacking.exe po změně
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Import z knihovny ucrtbased.dll s názvem wcslen byl změněn na testovací hodnotu. Při kon-
trole integrity PE souboru AntiHacking.exe poté ochrana změnu zaregistrovala a zobrazila
hlášení:

Import of the function is not pointed to correct position: AntiHacking.exe-
wcslen deadbeef:7ffceca10500

Toto hlášení ukazuje páry ve formě poškozený modul-název funkce a nalezený od-
kaz:očekávaný odkaz. Zvláštností, která byla objevena při ladění v programu x64dbg,
je změna chování při použití GetProcAddress nad funkcí NtCreateFile, která je exportem
knihovny ntdll. Funkce GetProcAddress slouží k získání adresy funkce v nějakém modulu.
V normálním prostředí a nebo při ladění pomocí programu Visual Studio bylo chování v po-
řádku. Při ladění v programu x64dbg však byla hodnota nekorektní. V budoucích iteracích
této ochrany by bylo dobré zvážit křížovou validaci s exportovanými funkcemi cílového
modulu.

7.3 Ochrana proti ladění
Prvky určené k prevenci ladění programu byly otestovány pomocí ladících programů x64dbg
a Visual Studio. K otestování robustnosti navrženého řešení byl pak použit zásuvný modul
ScyllaHide, který ladícímu nástroji x64dbg přidá různé možnosti ukrývání před mechanismy
proti ladění.

V základním nastavení – tedy bez zásuvného modulu ScyllaHide – byl ladící nástroj
x64dbg odhalen všemi metodami proti ladění. Výpis ochrany je podobný tomu, který je
zobrazen na obrázku 7.8.

Obrázek 7.8: Ladící nástroj byl odhalen

Statická kontrola měla v tomto případě plnou úspěšnost. Hardware breakpoint byl do kódu
vložen pro otestování jeho detekce. Jak je možné z obrázku výše vyčíst, tak jeho přítomnost
byla odhalena.

Následně byl proces na 30 sekund pozastaven. Ochrana rozpoznala skok v čase a zob-
razila hlášení:

AntiDebug: Timer -> Exceeded time

Posledním prvkem ochrany je zachycení výjimky pomocí VEH. Popis tohoto opatření je
popsaný v implementační kapitole v příslušné sekci o prevenci ladění. S programem x64dbg
jej lze obejít, pokud se útočník správně rozhodne přeposílat všechny výjimky aplikaci.
V případě, že se rozhodne tuto výjimku zpracovat, je vyhlášen poplach:

AntiDebug: VEH -> ExceptionAbsorbed

Při ladění pomocí nástroje Visual Studio není možné výjimku přenechat aplikaci, a proto
je vyhlášen poplach.
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Modul ScyllaHide poskytuje takové možnosti skrytí před mechanismy proti ladění, jaké
jsou zobrazeny na ilustračním obrázku 7.9.

Obrázek 7.9: Možnosti zásuvného modulu ScyllaHide

Mezi prvními otestovanými možnostmi zásuvného modulu bylo skrytí ve struktuře PEB.
Z povahy této struktury bylo skrytí úspěšné. Aby se ale ladící nástroj mohl skrýt před ochra-
nou, tak musí povolit také možnost NtQueryInformationProcess. Zásuvný modul v tomto
případě má snahu filtrovat volání služby NtQueryInformationProcess – to je v uživatel-
ském režimu možné pouze tak, že do této funkce zavede hook. Modul ochrany s názvem
WinAPI ale při své inicializaci hledá specifický vzor a číslo volání služby (více si lze přečíst
v implementační kapitole v sekci o modulu WinAPI). Upravená funkce ale tomuto vzoru
neodpovídá, inicializace selže a s ní pak následně celý celý proces.

Stejný případ jako výše nastane, pokud je povolena možnost NtQueryPerformanceCoun-
ter. Modul WinAPI vyhodnotí neshodu vzoru s upraveným kódem a proces selže.

Pokud by se i přesto nějakým způsobem útočníkovi podařilo ochranné mechanismy
proti ladění obejít, tak ho může odhalit kontrola integrity, která narazí na změněný kód
v knihovně ntdll.dll. Dalším vektorem detekce je blok spustitelné paměti, který si ScyllaHide
pro svou činnost alokuje – v takovém případě ladění odhalí kontrola paměti.

V poslední řadě je proti ladění použit ovladač. Stav ladícího nástroje x64dbg po zavedení
ovladače je ilustrován na obrázku 7.10.
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Obrázek 7.10: x64dbg při použití ovladače AHKeProtect

Ladícímu nástroji zůstala pouze možnost získat velikosti a adresy bloků paměti – čtení
a zápis paměti a práce s procesem nyní selžou s chybou zamítnutí přístupu. Ovladač
AHKeProtect uzavřel handly, které ladící nástroj používal k získávání informací, a nyní
mu nedovolí handly s takto vysokým oprávněním získat zpět.

7.4 Testování serveru
Posledním prvkem k otestování bezpečnosti je serverová komponenta. Část, která má za úkol
ověřit cyklické redundantní součty klientské aplikace, je již popsána v této kapitole v sekci
s testováním kontroly integrity. Prvním testem bylo použití pozměněné verze testovacího
programu AntiHacking a knihovny AHEngine. Server dostal informaci o jiné verzi. Test
skončil poplachem – neshodovaly se hashe souborů.

Dále byly otestována kontrola konfigurace. Klientovi byly předány jiné parametry než
byly předány serveru. Jedním z těchto parametrů byl další důvěryhodný certifikát. Na ser-
veru se počet certifikátů neshodoval se zaslaným počtem a byl vyhlášen poplach. Stejným
způsobem dopadl i pokus přepsání veřejného klíče jednoho z důvěryhodných certifikátů.

V poslední řadě byly otestovány i hodnoty, které server zasílá s každým požadavkem
a ověření časových razítek kontrol, které probíhají na straně klienta.
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Kapitola 8

Závěr

Cílém této diplomové práce bylo popsat různé možnosti zabezpečení aplikací a na jejich
základě pak navrhnout knihovnu pro systém Windows. Toho se podařilo dosáhnout a každá
důležitá část práce je poté obsažena ve své kapitole.

V diplomové práci byly popsány prvky architektury x86, které mají vliv na bezpečnost
programového vybavení. Stejným způsobem je popsán operační systém Windows. Následně
byly popsány některé techniky a nástroje, které útočníci mohou využít k analýze programů
a jejich následné manipulaci.

Na základě těchto informací byl poté navržen ochranný systém, jehož úkolem je chránit
klientskou část aplikace, kde je chod klientské aplikace poté validován serverovou kompo-
nentou ochrany. Navržený systém byl poté implementován.

Pro ověření implementované funkcionality byl naprogramován testovací klient a ser-
ver, nad kterými probíhaly testy a experimenty. Výsledky testů byly pozitivní. S použitím
různých nástrojů pro útok bylo ověřeno, že navržené řešení je odolné proti nepovoleným
změnám spustitelných bloků v adresovém prostoru chráněného procesu, odolává ladícím
technikám a zabraňuje čtení a zápisu paměti.

V současnosti pro některé prvky neexistuje příslušná literatura a nebo řešení s otevře-
ným zdrojovým kódem. V této práci tyto prvky byly implementovány a popsány a mohou
sloužit jako opěrný bod pro budoucí práce. Jedná se například o systém načítání knihoven
založený na digitálních podpisech spustitelných souborů, způsob ověření integrity programu
a ochrana na úrovni jádra systému.

Pokračováním práce by mohlo být zbavení se závislostí na dalších knihovnách, přidání
dalších bezpečnostních prvků a nebo použití nástrojů, jako je například VMProtect. Dále by
bylo možné pracovat na infrastruktuře, jako je automatické doručování aktualizací, přenos
záznamů, a nebo aktivní modul, který by hledal signatury nežádoucích programů.
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Příloha A

Struktura souboru PE
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Obrázek A.1: Struktura souboru formátu Portable Executable
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Příloha B

Obsah přiloženého paměťového
média

Přiložené médium má následující obsah:

∙ bin – složka se sestaveným řešením,

∙ projekt.pdf – technická zpráva,

∙ projekt_src – složka se zdrojovými kódy technické zprávy,

∙ src – složka se zdrojovými kódy aplikace,

∙ doc – složka s dokumentací řešení, která se spouští přes html/index.html.
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Příloha C

Manuál k sestavení řešení a jeho
použití

Toto řešení je naprogramováno ve vývojovém prostředí Visual Studio 2017. K jeho sestavení
je potřeba několik externích závislostí. Pro sestavení ovladače AHKeProtect je nutné mít
nainstalovaný prostředí pro vývoj ovladačů – Windows Driver Kit. Dalšími závislostmi jsou
knihovny spdlog, boost, cryptopp, protobuf a openssl verze 1.1.0 a vyšší. Všechny z výše
uvedených závislostí je možné nainstalovat pomocí správce balíčků vcpkg.

Instalace závislostí s vcpkg

Projekty jsou již připraveny na použití s vcpkg. Je však nutné založit nový „triplet“ s názvem
x64-windows-static-md ve složce triplets, která se nachází u správce balíčků. Do tohoto
souboru je nutné vložit následující příkazy:

set(VCPKG_TARGET_ARCHITECTURE x64)
set(VCPKG_CRT_LINKAGE dynamic)
set(VCPKG_LIBRARY_LINKAGE static)

Nyní je možné nainstalovat některé závislosti pomocí vcpkg. Příklad použití:

vcpkg install spdlog --triplet x64-windows-static-md

V současné době není kvůli zpětné kompatibilitě v repozitáři balíčků vyžadovaná verze
knihovny OpenSSL. Pro použití instalátoru vcpkg je nutné aktualizovat korespondující
soubory podle následujícího odkazu:

https://github.com/Microsoft/vcpkg/pull/1875/commits/510
b6c0e5848c5f29a368af05cb6908f9f4d2316?utf8=%E2%9C%93&diff=split

V opačném případě je nutné tuto závislost doinstalovat jiným způsobem.
Dále je nutné nainstalovat certifikáty s jejich klíči. Ty jsou v souborech s názvy main.pfx

a AhTestPKCRT.pfx. Heslo k těmto souborům je „test“. Soubory se nachází ve složkách
projektů Antihacking a AHEngine. Tyto certifikáty je vhodné nainstalovat do nového úlo-
žiště s názvem „antihack_store“. Lze zvolit i jiné jméno, avšak pak je nutné změnit jméno
i ve vlastnostech projektů.

Po splnění všech prerekvizit uvedených výše by mělo být možné celé řešení sestavit pro
64-bitový systém Windows.
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Jak ochranu aplikovat

Příklad použití je demonstrovaný na projektech ExampleServer a AntiHacking, které jsou
velmi jednoduché aplikace, které si pouze vyměnují dva druhy zpráv. Na straně serveru
je nutné vytvořit přes AHSGenerator konfiguraci serveru. Tato úloha se spouští automa-
ticky příkazem při znovusestavení projektu Antihacking. Konfiguraci lze provést i manuálně.
V současné iteraci klientská část ochrany podporuje pouze přidání dalších důvěryhodných
certifikačních autorit. Při testování se totiž ukázalo, že další zobrazené možnosti nebylo
nutné využívat a pouze snížily úroveň zabezpečení.

Při inicializaci serverové komponenty je pak předána cesta k vytvořenému konfigurač-
nímu souboru. U klientské aplikace je důležité při inicializaci knihovny předávat stejné
parametry, jako byly specifikovány při konfiguraci serveru. Uživatel může předávat při ini-
cializaci klienta další certifikáty ve formě CryptoResource. CryptoResource lze vytvořit
pomocí nástroje CryptoResourceGenerator, ve kterém je možné zvolit všechny další dů-
věryhodné certifikační autority. Inicializační funkce poté přijímá pole struktur, tak jak je
demonstrováno v příkladě Antihacking.

Ochrana ve verzi přiložené na médiu implicitně důvěřuje čtyřem certifikačním autori-
tám společnosti Microsoft. Pokud uživatel potřebuje přidat další důvěryhodné certifikační
autority, tak to musí učinit při inicializaci. Typicky bude aplikace předávat alespoň jeden
certifikát – ten, kterým podepsala sebe sama, a další své závislosti ve formě modulů DLL.

Pokud není ovladač podepsán zakoupeným certifikátem podle specifikace společnosti
Microsoft, tak je nutné spustit systém v testovacím režimu. To lze udělat tak, že je vypnut
režim UEFI s názvem SecureBoot a přes příkazový řádek je s právy administrátora vložen
následující příkaz:

Bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON

Po restartování systému by měla být v pravém dolním rohu obrazovky zobrazena informace,
která indikuje, že je systém v testovacím režimu. Certifikát, kterým je ovladač podepsán,
je pak nutné nainstalovat do úložiště důvěryhodných certifikačních autorit a do úložiště
důvěryhodných vydavatelů – v opačném případě nemusí operační systém ovladači dovolit
používat některé funkce.
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Příloha D

Vytváření podpisového certifikátu
a podepisování PE souborů

Pro vytváření certifikátů a podepisování spustitelných souborů je možné nainstalovat ně-
který z vývojových kitů, který v sobě tyto nástroje obsahuje. Nástroje jsou dostupné na-
příklad po instalaci Windows Driver Kit.

Pokud je nainstalované Visual Studio, tak lze spustit příkazový řádek pro vývoj, „De-
veloper Command Prompt for VS 2017“. Z něj je pak možné na nástroje uvedené níže
odkazovat.

Pro vytvoření certifikátu k podepisování slouží příkaz makecert. Konkrétním příkladem
použití je pak:

makecert -r -pe -ss test_store -sky 1 -n CN="Nazev Certifikatu" soubor.cer

Takto použitý příkaz vytvoří certifikát podepsaný sám sebou, jehož privátní klíč je označený
jako exportovatelný. Výsledný certifikát s klíčem je uložen do úložiště přihlášeného uživatele
s názvem „test_store“. Název certifikátu je specifikován položkou CN a výsledný certifikát
bez privátního klíče je uložen do souboru „soubor.cer“.

K podepsání je pak možné použít nástroj signtool. Jehož použití je demonstováno na ná-
sledujícím příkladu:

signtool sign /v /s test_store /n "Nazev Certifikatu" /t http://timestamp.
verisign.com/scripts/timstamp.dll SpusitelnySoubor.Pripona

Příkaz podepíše spusitelný soubor za pomocí certifikátu s určeným názvem, který se na-
chází v úložišti „test_store“. Poté je ze služby společnosti Verisign obdržen digitálně po-
depsaný časový otisk. PE soubor nyní obsahuje složku, která nese informaci o podpisu
(Authenticode).
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