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Περίληψη 

Η έλευση αυτοματοποιημένων μεθόδων ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού, είχε 

εκτός των άλλων, ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάδειξη της σπουδαιότητας των 

κλήσεων συστήματος για την κατανόηση της συμπεριφοράς ενός κακόβουλου δείγματος. 

Όμως, η εκτέλεση κάποιου προγράμματος σε μία σύγχρονη έκδοση των Windows, έχει 

αναπόφευκτη συνέπεια, την πραγματοποίηση ενός πολύ μεγάλου αριθμού κλήσεων 

συναρτήσεων συστήματος. Η όποια λοιπόν μέθοδος, η οποία θα καταγράφει αυτές τις 

κλήσεις, στα πλαίσια πάντα της ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού, θα πρέπει να έχει 

κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι στοχευμένη, να καταγράφει 

δηλαδή μόνο τις κλήσεις που θα βοηθήσουν σε μία τέτοια ανάλυση. Να είναι παράλληλα 

πλήρης, να επιστρέφει δηλαδή όλες τις απαραίτητες για ενδελεχή ανάλυση πληροφορίες. 

Επίσης να μην δημιουργεί περιττό υπολογιστικό φόρτο, στο σύστημα στο οποίο 

εφαρμόζεται και τέλος θα πρέπει να είναι δυσανιχνεύσιμη, ώστε να καθίσταται δύσκολη 

ή και ιδανικά αδύνατη, η ανακάλυψή της από πιθανούς  υποστηρικτικούς μηχανισμούς 

του κακόβουλου λογισμικού. 

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη και παρουσίαση, των υπαρχουσών 

μεθόδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η καταγραφή των κλήσεων συστήματος, αλλά και η 

προσπάθεια ανάλυσης κάποιων περισσότερο πειραματικών τεχνικών. Η μελέτη 

περιορίζεται σε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο, χρησιμοποιεί κάποια έκδοση των 

Windows της Microsoft. Αρχικά λοιπόν, γίνεται μία  θεωρητική τεκμηρίωση για τα σημεία 

ενός υπολογιστικού συστήματος, στα οποία μπορεί να λάβει χώρα κάποιου είδους  

παρέμβαση, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στην συνέχεια αναλύονται πιο διεξοδικά 

οι μέθοδοι αυτές και επιχειρείται μία σύγκριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

που η κάθε μία μπορεί να έχει. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Κλήση συστήματος, Καταγραφή κλήσεων συστήματος 
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Abstract 

The advent of automated malware analysis methods, had among other things, 

resulted in further highlighting the importance of the API System Function Calls, for 

understanding the behavior of a malware sample. But the execution of a program in a 

modern version of Windows, has an inevitable consequence, the occurrence of a very large 

number of  these system calls. This particular method, which will record such calls, always 

within the malware analysis context , should possess certain specific characteristics. It 

should be targeted, to record only the calls that help such an analysis. Be alongside 

complete, to return all information necessary for a thorough analysis of information. Also 

not to create unnecessary computing burden on the system on which it is applied, and  

finally,  hard to detect, thereby making its discovery difficult  or ideally impossible, by 

potential support mechanisms of malware.  

The aim of this work is the study and presentation of existing methods with which 

the record of system calls can be achieved, but also the attempt to analyze some further 

experimental techniques. The study is limited to a computing system that uses a version of 

Microsoft Windows. Initially, a theoretical documentation on points of a computing system 

occur, on which a certain type of intervention may take place, to achieve this goal. Then 

these methods are analyzed in more detail and  a comparison is made of the advantages 

and disadvantages that each  method may possess. 

 

Keywords: Windows system function call, API call, intercepting API calls 
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 1 Εισαγωγή 

Η έλευση του διαδικτύου, είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την 

αύξηση του πλήθους των δειγμάτων κακόβουλου λογισμικού. Η αύξηση αυτή, η οποία 

φαίνεται στην Εικόνα 1.1 (Malware Statistics, 2017) , ήταν τόσο έντονη, ώστε πολύ 

γρήγορα έγινε σαφές, ότι οι καθιερωμένες, χειροκίνητες μέθοδοι ανάλυσης 

κακόβουλου λογισμικού, δεν ήταν πλέον επαρκείς. 

 

 

Εικόνα 1.1 Αύξηση κακόβουλου λογισμικού 
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Το γεγονός αυτό, ανάγκασε τους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον 

χώρο της ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού, να εφαρμόσουν καινούριες, πιθανώς πιο 

αποτελεσματικές, μεθόδους. Μία από αυτές ήταν και οι αυτοματοποιημένες 

πλατφόρμες ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού. Οι πλατφόρμες αυτές καταγράφουν 

γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια, όλες τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνουν τα 

υπό ανάλυση δείγματα, στο υπολογιστικό σύστημα στο οποίο εκτελούνται. 

Μία συνιστώσα της ανάλυσης αυτής, αποτελεί και η καταγραφή των κλήσεων 

συναρτήσεων συστήματος, οι οποίες λαβαίνουν χώρα κατά την διάρκεια της ανάλυσης. 

Η δυνατότητα αυτή, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των κλήσεων συστήματος, οι 

οποίες πραγματοποιούνται, έγινε εφικτή από τις αυτοματοποιημένες πλατφόρμες 

ανάλυσης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένα πολύ καλό εισαγωγικό κείμενο για την 

ανάλυση κακόβουλου λογισμικού όπως το (Hutcheson, 2006), ενώ είναι αρκετά 

λεπτομερές, δεν αναφέρεται καθόλου στις κλήσεις συστήματος, δεδομένου ότι ήταν 

πολύ δύσκολη η χειροκίνητη συλλογή και διαχείριση του τεράστιου πλήθους των.  

Για την βέλτιστη εκμετάλλευση των πληροφοριών που παρέχουν οι κλήσεις 

συστήματος απαιτείται η γνώση κάθε πτυχής τους· το αποτέλεσμά τους, τα ορίσματα 

που χρησιμοποιούνται και φυσικά όλες τις πιθανές προγενέστερες κλήσεις 

συστήματος, οι οποίες συσχετίζονται με αυτές. Μία πλατφόρμα ανάλυσης είναι και η 

Cuckoo Sandbox1. Το συγκεκριμένο εργαλείο, αδιαμφισβήτητα αποτελεί μία 

καινοτόμο και πρωτοπόρο ιδέα, έχοντας και το πλεονέκτημα του ανοικτού κώδικα. 

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα, παρουσιάζει ένα μεγάλο εγγενές μειονέκτημα· ο 

αναλυτής κακόβουλου λογισμικού, παραμένει εξαρτημένος από το συγκεκριμένο 

εργαλείο.  

Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα 

δεν είναι πλήρη. δεν επιστρέφονται δηλαδή, όλα τα ορίσματα από κάποια κλήση ή 

ακόμη δεν παρακολουθούνται βασικές κλήσεις συστήματος. Τέλος η μορφή με την 

οποία παρέχονται τα αποτελέσματα, μπορεί να μεταβληθεί από έκδοση σε έκδοση, 

οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογες τροποποιήσεις και σε όποια εφαρμογή 

προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει.  

                                                 
1 https://www.cuckoosandbox.org/ 
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Στην τελευταία έκδοση του Cuckoo βέβαια, πολλά από τα προβλήματα έχουν 

αμβλυνθεί, αρκετά όμως συνεχίζουν και παραμένουν. Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε το 

ερέθισμα, για μια προσπάθεια βελτίωσης της πλατφόρμας, ώστε να έρθει όσο το 

δυνατόν πιο κοντά, στο επιθυμητό σημείο από άποψη λειτουργικότητας. Αν και στο 

μεγαλύτερο μέρος της η πλατφόρμα Cuckoo είναι υλοποιημένη με την γλώσσα Python, 

το βασικό κομμάτι, αυτό δηλαδή που πραγματοποιεί την καταγραφή των κλήσεων στην 

εικονική μηχανή, υλοποιείται με την χρήση  C++.  Οι τελευταίες παρατηρήσεις,  

οδήγησαν και στην ανάγκη για την κατανόηση της λειτουργίας τόσο των κλήσεων 

συστήματος και των μηχανισμών καταγραφής αυτών, όσο και  των εφαρμογών 

διαχείρισης εικονικών μηχανών. 

 

 

 1.1  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση και μελέτη των 

διαφορετικών μεθόδων, με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η καταγραφή των κλήσεων 

συστήματος, αφού κατανοηθεί βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι 

κλήσεις συναρτήσεων συστήματος. Η μελέτη αφορά αποκλειστικά υπολογιστικά 

συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ως λειτουργικό σύστημα, κάποιο μέλος της 

οικογένειας των Windows της Microsoft. 

Μέσω της μελέτης αυτής, γίνεται παράλληλα, μία δεύτερη προσπάθεια· να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο είναι δυνατόν η καταγραφή των κλήσεων, να επιτευχθεί και 

αποκλειστικά διαμέσου του περιβάλλοντος διαχείρισης εικονικών μηχανών Virtual 

Box2 της Oracle, χωρίς την χρήση κάποιων από τις κλασσικές μεθόδους, εντός 

εικονικού συστήματος. Τέλος παρουσιάζονται και διάφοροι τρόποι, με τους οποίους 

γίνεται η εκμετάλλευση των πληροφοριών από τις καταγεγραμμένες κλήσεις 

συστήματος. 

 

 

                                                 
2 https://www.virtualbox.org/ 
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 1.2  Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της εργασίας αυτής, συνίσταται στα παρακάτω: 

 

 Ορίζεται η έννοια των κλήσεων συστήματος και γίνεται ξεκάθαρη  η 

φύση και τα χαρακτηριστικά τους. 

 Παρουσιάζεται ο μηχανισμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι 

κλήσεις συστήματος. 

 Προσεγγίζονται, από θεωρητική σκοπιά, οι τρόποι με τους οποίους 

καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των κλήσεων συστήματος. 

 Παρουσιάζονται οι πρακτικές μέθοδοι για την παρακολούθηση των 

κλήσεων συστήματος. 

 Πραγματοποιείται η παρακολούθηση κλήσεων συστήματος, με κάποιες 

από τις αναφερόμενες πρακτικές μεθόδους. 

 Συγκρίνονται οι διαφορετικές μέθοδοι μεταξύ τους και παρουσιάζονται 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, τόσο σε 

γενικότερο, όσο και στο πλαίσιο της ανάλυσης κακόβουλου 

λογισμικού. 

 Μελετάται και παρουσιάζεται το εργαλείο διαχείρισης εικονικών 

μηχανών Virtual Box της Oracle. 

 Παρουσιάζονται διαφορετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις 

χρησιμοποίησης των κλήσεων συστήματος. 

 

 

 1.3  Βασική Ορολογία 

Η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

 Windows API. Το προδιαγεγραμμένο από την Microsoft, επίσημο 

πρωτόκολλο δημιουργίας εφαρμογών για το περιβάλλον Windows. 
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 Native API. Το μη προδιαγεγραμμένο από την Microsoft πρωτόκολλο, 

το οποίο χρησιμοποιείται από το Windows API. 

 Κλήση Συνάρτησης Συστήματος (API Function Call). Νοείται 

οποιαδήποτε κλήση συνάρτησης, είτε του Windows API, είτε του 

Native API, από κάποια βιβλιοθήκη DLL. 

 Κλήση Συστήματος (API Call). Αποτελεί πιο σύντομη και 

χρησιμοποιούμενη μορφή του προηγούμενου όρου. 

 DLL Hijacking. Μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται (κυρίως από 

κακόβουλους δημιουργούς), για την εκτέλεση κώδικα μίας βιβλιοθήκης 

DLL, η οποία έχει το ίδιο όνομα με βιβλιοθήκη, είτε του λειτουργικού 

συστήματος, είτε κάποιας άλλης νόμιμης εφαρμογής. 

 DLL Injection. Ο εξαναγκασμός μίας ήδη εκτελούμενης διεργασίας, να 

φορτώσει, στον ιδιωτικό της χώρο διευθύνσεων, κάποια βιβλιοθήκη 

DLL.  

 DLL Proxy (Ενδιάμεση Βιβλιοθήκη-DLL In the Middle). Η αντίστοιχη 

του DLL Hijacking ονομασία, όταν εφαρμόζεται για μη κακόβουλους 

σκοπούς. 

 PΕ File Format. Ο βασικότερος τύπος που έχουν τα εκτελέσιμα αρχεία 

(EXE, DLL) στο λειτουργικό σύστημα Windows. 

 Import Address Table (IAT). Πίνακας Διευθύνσεων Συναρτήσεων. Μία 

δομή, αποθηκευμένη σε κάθε πρόγραμμα του προαναφερθέντος τύπου 

εκτελέσιμων αρχείων, η οποία κρατά τις διευθύνσεις των συναρτήσεων 

συστήματος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. 

 Αντίστροφη Μηχανική (Reverse Engineering). Η διαδικασία κατά την 

οποία γίνεται προσπάθεια κατανόησης της εσωτερικής λειτουργίας μίας 

οντότητας και των μηχανισμών από τους οποίους αυτή αποτελείται. 
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 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Αρχικά, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία θεωρητική παρουσίαση των 

οντοτήτων τις οποίες αναφέρεται η εργασία, δηλαδή των κλήσεων συστήματος, του 

εργαλείου διαχείρισης εικονικών μηχανών Virtual Box, της μορφής εκτελέσιμων 

αρχείων των Windows Portable Executable και τέλος του μηχανισμού κλήσης 

συναρτήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται  αναλυτική παρουσίαση υπαρχόντων αλλά 

και πιο θεωρητικών-πειραματικών μεθόδων για την καταγραφή των κλήσεων 

συστήματος, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

για την χρησιμοποίηση των τελευταίων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την φύση 

του κακόβουλου λογισμικού. 
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 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει μία θεωρητική προσέγγιση των οντοτήτων, οι 

οποίες έχουν άμεση σχέση με την παρούσα μελέτη. Αυτές οι οντότητες είναι οι 

Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών, οι Πλατφόρμες Διαχείρισης Εικονικών 

Μηχανών, η μορφή Εκτελέσιμων Αρχείων PE των Windows και τέλος οι Μηχανισμοί 

Κλήσεων Συναρτήσεων. 

 

 2.1  Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών 

Πριν την έλευση των λειτουργικών με δυνατότητες πολυνηματικής 

πολυεπεξεργασίας, όπως είναι τα Windows, ο τρόπος προγραμματισμού των μηχανών 

μέχρι ενός σημείου, ήταν σχετικά απλός. Για παράδειγμα το MS Dos, εξέθετε μερικές 

συναρτήσεις εισόδου-εξόδου με την ονομασία διακοπές (interrupts). Ο περεταίρω όμως 

προγραμματισμός, απαιτούσε την διαχείριση των συσκευών (π.χ. κάρτα γραφικών), 

απευθείας από τους προγραμματιστές. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά επίπονη και 

αντιοικονομική, αφού μπορεί να απαιτούσε την γνώση προγραμματισμού αρκετών 

διαφορετικών συσκευών (ακόμη και της ίδιας κλάσης), γεγονός κάθε άλλο παρά 

τετριμμένο. Η κατάσταση αυτή ήταν απόρροια του γεγονότος, ότι σε κάθε δεδομένη 

χρονική στιγμή, ήταν ενεργή μία μόνο εφαρμογή χρήστη και η οποία είχε τον πλήρη 

έλεγχο όλων των πόρων του συστήματος.  

Η κατάσταση αυτή άλλαξε, με την έλευση λειτουργικών συστημάτων με 

δυνατότητες εκτέλεσης ταυτόχρονα, περισσοτέρων της μίας, διεργασιών ή και 

νημάτων εντός μίας διεργασίας. Πλέον οι πόροι του συστήματος, δεν βρίσκονταν στην 

αποκλειστική διάθεση μίας διεργασίας, αλλά θα έπρεπε να διατεθούν παράλληλα σε 

όλες τις εκτελούμενες διεργασίες, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα 

συγχρονισμού. Μία από τις λύσεις, οι οποία χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές 

αυτών των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, είναι η χρήση των Διεπαφών 

Προγραμματισμού Εφαρμογών. 

Με τον γενικό όρο Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application 

Programming Interface), ο οποίος αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον, 

νοείται ένα σύνολο πρωτοκόλλων, συναρτήσεων και εργαλείων, με την βοήθεια των 
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οποίων είναι δυνατή η δημιουργία εφαρμογών, εντός αυτού του περιβάλλοντος ή 

ακόμη και η αλληλεπίδρασή του με άλλα περιβάλλοντα, τα οποία παρέχουν την δική 

τους διεπαφή. 

Βασικά περιβάλλοντα τα οποία παρέχουν διεπαφές προγραμματισμού, είναι 

φυσικά τα λειτουργικά συστήματα, αλλά δεν είναι τα μόνα. Πολλές εφαρμογές 

παρέχουν την δική τους διεπαφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους από 

άλλες εφαρμογές. Ως τέτοιο παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η πλατφόρμα 

διαχείρισης εικονικών υπολογιστικών μηχανών Virtual Box, η οποία θα μελετηθεί στην 

ενότητα 2.2. Διεπαφές μπορεί να εκθέτουν και διαδικτυακές εφαρμογές, με στόχο την 

εισαγωγή της λειτουργικότητας που παρέχουν, σε διαφορετικούς ιστότοπους 

(ενδεικτικά Google Maps API, YouTube API). 

Όσον αφορά τα Windows, ο όρος  Windows API χρησιμοποιείται, για την 

περιγραφή ενός συνόλου διαφορετικών εκδόσεων διεπαφών προγραμματισμού, για 

διαφορετικές εκδόσεις του συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος (Πίνακας 2-1).  

 

                             Πίνακας 2-1 Εκδόσεις Windows API 

Windows 95

Windows 1.0
Windows 3.11

Windows 95
Windows XP

ΟΝΟΜΑ 
API

Win 16

Win 32

Win 64

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ WINDOWS

 

 

 

Το Windows API, αποτελείται από ένα σύνολο από βασικότερες διεπαφές 

(Windows API Index, 2017), οι οποίες μπορεί να ανήκουν στις κατηγορίες, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-2. 
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                           Πίνακας 2-2 Κατηγορίες Windows API 

Αλληλεπίδραση χρήστη με το 
σύστημα

Διαχείριση κελύφους του 
λειτουργικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ API

User Interface

Windows 
Environment

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαχείριση υλικού εισόδου - 
εξόδου

User Input and 
Messaging

Διαχείριση προβλημάτων και 
απόδοσης του συστήματος

Diagnostics

Προσπέλαση δεδομένων και 
αποθήκευση

Data Access and 
Storage

Διαχείριση γραφικών και 
πολυμέσων

Graphics and 
Multimedia

Διαχείριση συσκευώνDevices

Υπηρεσίες συστήματοςSystem Services

Ασφάλεια συστήματος και 
διαχείριση οντοτήτων

Security and Identity

Διαχείριση εγκατάστασης 
εφαρμογών

Application Installation 
and Servicing

Διαχείριση λογαριασμών
System Admin and 

Managment

Δικτύωση και Διαδίκτυο
Networking and 

Internet

 

Η λειτουργικότητα που εκθέτουν οι προαναφερθείσες διεπαφές, παρέχεται με 

την μορφή Βιβλιοθηκών Δυναμικής Διασύνδεσης (Dynamic Link Library-DLL) (What 

is a DLL?, 2017). Οι τελευταίες περιέχουν συναρτήσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν από όποιο πρόγραμμα τις χρειάζεται. Η χρήση τους, γίνεται είτε 
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άμεσα από τους προγραμματιστές, είτε έμμεσα, από τους συμβολομεταφραστές (C, 

C++, Pascal), διερμηνείς (Python, PHP), εικονικές μηχανές (JVM) (Σχήμα 2.1). 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙ
ΣΑ

ΓΕ
Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ

ΕΙΣΑΓΕΙ

 

Σχήμα 2.1 Εισαγωγή Κλήσεων Συστήματος 

 

 

Επιπλέον λειτουργικότητα, είναι δυνατόν να εκθέτουν και άλλες οντότητες του 

λειτουργικού συστήματος, όπως για παράδειγμα ο Internet Explorer (Windows API, 

2017).  Έτσι βιβλιοθήκες όπως οι mshtml.dll, urlmon.dll, mlang.dll, παρέχουν 

δυνατότητα χρήσης τους από ανεξάρτητους από την Microsoft, προγραμματιστές. 

Επίσης το λειτουργικό σύστημα παρέχει και το σύνολο των API’s DirectX, σχετικό με 

τον προγραμματισμό πολυμέσων (Εικόνα, Video, Ήχος). 

 

To Windows API, χρησιμοποιεί μία κατωτέρου επιπέδου διεπαφή, την Native 

API (Σχήμα 2.2).  
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Η τελευταία αποτελεί μία διεπαφή, η οποία δεν προδιαγράφεται επισήμως από 

την Microsoft (Ediger, 2000). Αν και ο ρόλος της είναι να εκθέτει την λειτουργικότητά 

της στην υπερκείμενη διεπαφή, μπορεί ένα μέρος αυτής, να χρησιμοποιηθεί  

απευθείας. Οι ίδιες οι συναρτήσεις, τις οποίες εκθέτει η Native API, απλά δίνουν τον 

έλεγχο στο υποκείμενο επίπεδο Windows NT Kernel (Kernel’s Routines) (Russinovich, 

Solomon, & Ionescu, 2012). 

Προς την αντίθετη πλευρά, παρέχονται βιβλιοθήκες προγραμματισμού, οι 

οποίες διαχειρίζονται το κατώτερου επιπέδου API, αποκρύπτοντας εν μέρει την 

πολυπλοκότητα του τελευταίου από τους προγραμματιστές. Τεχνολογίες όπως το .NET 

Framework και η Java, αποτελούν τα πλέον γνωστά παραδείγματα, βιβλιοθηκών αυτής 

της μορφής. Τέλος δεν θα πρέπει να λησμονούμε και την ύπαρξη των διερμηνευόμενων 

γλωσσών, οι οποίες, απλοποιούν και αυτές την διαδικασία του προγραμματισμού, ενώ 

οι διερμηνευτές τους μεσολαβούν μεταξύ αυτών και του κατώτερου API.  

Σχήμα 2.2 Επίπεδα Διεπαφών Προγραμματισμού 
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Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, οποιαδήποτε τεχνολογία προγραμματισμού 

και αν χρησιμοποιηθεί, στο τέλος, όλη η εργασία επιτελείται από την βασική διεπαφή 

των Windows. Το αναμενόμενο αυτό γεγονός, εκμεταλλεύεται η πλατφόρμα 

αυτοματοποιημένης ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού Cuckoo Sandbox, η οποία είναι 

σε θέση να αναλύσει όχι μόνο εκτελέσιμα προγράμματα, αλλά και ιστοσελίδες, 

διερμηνευόμενα σενάρια (Python), αρχεία Office (τα οποία πιθανόν να περιέχουν 

μακροεντολές VBA). 

 

 

 2.2  Πλατφόρμα Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών 

Η ιδέα μίας πλατφόρμας διαχείρισης εικονικών μηχανών, πηγάζει από την 

καθολική μηχανή Turing (Universal Turing Machine). Αυτήν την στιγμή, υπάρχουν 

πολλές τέτοιες πλατφόρμες (Comparison of platform virtualization software, 2017). 

Μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα, είναι η Virtual Box της Oracle. Τα 

πλεονεκτήματά της είναι αρκετά· διατίθεται δωρεάν, έχει πολλά χαρακτηριστικά, είναι 

ανοικτού κώδικα, υποστηρίζει μεγάλη γκάμα λειτουργικών συστημάτων για τα 

εικονικά μηχανήματα, εκτελείται σε μηχανήματα με Windows, Linux, Macintosh και 

Solaris  και παρέχει διάφορες διεπαφές, οι οποίες υποστηρίζουν την χρήση, δια μέσω 

γλωσσών προγραμματισμού ή γλωσσών σεναρίων. 

Η βασική και πιο απλή στην χρήση, είναι η γραφική διεπαφή, η οποία φαίνεται 

στο Εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1 Γραφική Διεπαφή Virtual Box 

 

Μέσω αυτής της διεπαφής είναι δυνατή η δημιουργία μίας καινούριας μηχανής. 

Στην Εικόνα 2.2, παρουσιάζονται οι τύποι των λειτουργικών συστημάτων που 

υποστηρίζονται από την πλατφόρμα, ενώ στην Εικόνα 2.3 ενδεικτικά παρουσιάζονται 

οι υποστηριζόμενες εκδόσεις για τα λειτουργικά Windows και Linux. 
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Εικόνα 2.2 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα από το VBox 

 

 

 

Εικόνα 2.3 Υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows και Linux από VBox 

  



«Καταγραφή Κλήσεων Συστήματος Windows για την Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού» 

Ιωάννης Γαϊτάνης 

23 

 

Μετά την επιλογή του λειτουργικού συστήματος, η συγκεκριμένη διεπαφή δίνει 

την δυνατότητα ρύθμισης των χαρακτηριστικών της εικονικής μηχανής όπως φαίνεται 

και στην εικόνα Εικόνα 2.4. 

 

 

Εικόνα 2.4 Ρυθμίσεις εικονικής μηχανής στο VBox 

 

 

Μία ακόμη διεπαφή, προσφέρεται διαμέσου της γραμμής εντολών. Βασική 

παράμετρος αυτής της διεπαφής αποτελεί η εντολή VBoxManage (Εικόνα 2.5) , με την 

βοήθεια της οποίας γίνεται προχωρημένη διαχείριση των εικονικών μηχανών 

(VirtualBox User Manual, 2017). Η χρήση της συγκεκριμένης διεπαφής, δίνει πολύ 

περισσότερο έλεγχο πάνω στις εικονικές μηχανές, σε σχέση με την γραφική διεπαφή. 

Οι δυνατότητες είναι τόσες πολλές, που φυσικά είναι αδύνατον να περιγραφούν στην 

παρούσα εργασία, η χρήση της όμως προδιαγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια από την 

Oracle3.  

                                                 
3 https://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#idm3517 
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Εικόνα 2.5 Διεπαφή γραμμής εντολών Virtual Box 

 

Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη διεπαφές· η VBoxSDL, μία γραφική διεπαφή με 

περιορισμένες δυνατότητες, καθώς και η VBoxHeadless, μία διεπαφή, η οποία δεν 

δημιουργεί οπτική έξοδο της εικονικής μηχανής. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί το 

γεγονός, ότι το VBox παρέχει μία βασική διεπαφή, η οποία αναφέρεται ως Main API, 

η οποία εκθέτει όλη την λειτουργικότητα που παρέχει η πλατφόρμα διαχείρισης 

εικονικών μηχανών. Η συγκεκριμένη διεπαφή κάνει δυνατή την διαχείριση του VBox, 

από περιβάλλοντα προγραμματισμού, με χρήση γλωσσών, όπως η C++,  Java και 

Python4.  

Η πλατφόρμα VBox αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα5. Ο τελευταίος 

προσφέρεται κάτω από την άδεια χρήσης GPL2, η οποία επιτρέπει την μελέτη, 

αντιγραφή, μεταβολή και προσφορά του νέου κώδικα, υπό την ίδια άδεια χρήσης6. 

  

                                                 
4 https://www.virtualbox.org/manual/ch11.html 

5 https://www.virtualbox.org/browser/vbox/trunk 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#Version_2 
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 2.3  Windows Portable Executable File Format 

Τα εκτελέσιμα αρχεία των Windows, έχουν την μορφή που ορίζεται από το 

πρότυπο Φορητών Εκτελέσιμων Αρχείων (Portable Executable-PE). Το συγκεκριμένο 

πρότυπο αποτελεί απόγονο της μορφής αρχείων COFF (Common Object File Format) 

του Unix. Η μορφή του αρχείου, καθορίζει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να 

αποθηκεύονται τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα στον Windows Loader, για την 

φόρτωση στην μνήμη, καθώς και την εκτέλεση του προγράμματος.  

Η γενική μορφή που έχουν τα αρχεία, τα οποία ακολουθούν το πρότυπο, 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6. Από την εικόνα παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο 

βασικές ενότητες, η ενότητα των επικεφαλίδων (Headers) και η ενότητα των 

δεδομένων (Sections). Κάθε μία ενότητα εξ αυτών, διαχωρίζεται στις υποενότητες που 

παρουσιάζονται στο σχήμα. Όλες οι δομές που αφορούν τα αρχεία PE, ορίζονται στο 

αρχείο winnt.h. Για παράδειγμα η πρώτη ενότητα DOS HEADER ορίζεται στις 

γραμμές 2365-2385 του προαναφερθέντος αρχείου7 και η οποία παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 2.7. 

Ένα αρχείο τύπου PE, ξεκινά πάντα με την τιμή MZ, δηλαδή η τιμή e_magic 

της δομής _IMAGE_DOS_HEADER, έχει την δεκαεξαδική τιμή 54ADh. Η τιμή αυτή 

αποτελεί τα αρχικά του πρώην προγραμματιστή της Microsoft Mark Zbikowski, ο 

οποίος αποτέλεσε σχεδιαστή των αρχικών μορφών εκτελέσιμων αρχείων των 

λειτουργικών της εταιρείας. Η ενότητα DOS STUB, αποτελεί τον κώδικα, ο οποίος 

εκτελείται όταν γίνεται προσπάθεια εκτέλεσης του αρχείου, σε περιβάλλον που δεν 

ανήκει στην οικογένεια Windows. Συνήθως τυπώνει ένα μήνυμα που ειδοποιεί για αυτό 

το γεγονός, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.8. Το πιο σημαντικό μέλος της δομής 

αυτής, είναι η e_lfanew,  η οποία δείχνει την διεύθυνση μνήμης στην οποία αρχίζει η 

επικεφαλίδα NT HEADERS. 

 

                                                 
7 https://source.winehq.org/source/include/winnt.h 
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.text

.rdata

.data

.rsrc

.reloc

...

HEADER

SECTIONS

DOS HEADER
DOS STUB

NT HEADERS
      NT SIGNATURE
      FILE HEADER
      OPTIONAL HEADER

DATA DIRECTORIES
      EXPORT TABLE
      IMPORT TABLE
      RESOURCE TABLE
      EXCEPTION TABLE
      SECURITY TABLE
      BASERELOCATION TABLE
      DEBUG TABLE
      ARCHITECTURE TABLE
      GLOBALPTR TABLE
      TLS TABLE
      LOAD_CONFIG TABLE
      BOUND_IMPORT TABLE
      IAT TABLE
      DELAY_IMPORT TABLE

PE FILE FORMAT

 

Εικόνα 2.6 Μορφή Εκτελέσιμων αρχείων Portable Executable 

 

 



«Καταγραφή Κλήσεων Συστήματος Windows για την Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού» 

Ιωάννης Γαϊτάνης 

27 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8 DOS HEADER και DOS Stub σε αρχεία τύπου PE 

typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER { 

   WORD  e_magic;      /* 00: MZ Header signature */ 

   WORD  e_cblp;       /* 02: Bytes on last page of file */ 

   WORD  e_cp;         /* 04: Pages in file */ 

   WORD  e_crlc;       /* 06: Relocations */ 

   WORD  e_cparhdr;    /* 08: Size of header in paragraphs */ 

   WORD  e_minalloc;   /* 0a: Minimum extra paragraphs needed */ 

   WORD  e_maxalloc;   /* 0c: Maximum extra paragraphs needed */ 

   WORD  e_ss;         /* 0e: Initial (relative) SS value */ 

   WORD  e_sp;         /* 10: Initial SP value */ 

   WORD  e_csum;       /* 12: Checksum */ 

   WORD  e_ip;         /* 14: Initial IP value */ 

   WORD  e_cs;         /* 16: Initial (relative) CS value */ 

   WORD  e_lfarlc;     /* 18: File address of relocation table */ 

   WORD  e_ovno;       /* 1a: Overlay number */ 

   WORD  e_res[4];     /* 1c: Reserved words */ 

   WORD  e_oemid;      /* 24: OEM identifier (for e_oeminfo) */ 

   WORD  e_oeminfo;    /* 26: OEM information; e_oemid specific */ 

   WORD  e_res2[10];   /* 28: Reserved words */ 

   DWORD e_lfanew;     /* 3c: Offset to extended header */ 

} IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER; 

Εικόνα 2.7 Ορισμός της ενότητας Dos Header αρχείων της μορφής PE 
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Η ενότητα NT SIGNATURE, δείχνει το περιβάλλον κάτω από το οποίο θα 

εκτελεστεί η εφαρμογή. Για την περίπτωση των Windows, έχει την τιμή 4550h, το 

οποίο σε ASCII ισούται με την τιμή “PE”. Άλλες τιμές αφορούν την εκτέλεση σε DOS, 

OS/2. Στην συνέχεια, υπάρχει η δομή FILE HEADER, η οποία παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 1.1.  

 

 

Η μεταβλητή Machine, δείχνει το είδος του επεξεργαστή στο οποίο θα γίνει η 

εκτέλεση, η NumberOfSections, το πλήθος των Sections τα οποία περιέχει η ενότητα 

SECTIONS, ενώ η SizeOfOptionalHeader το μέγεθος της επικεφαλίδας OPTIONAL 

HEADER, η οποία την ακολουθεί. Ο ορισμός της τελευταίας επικεφαλίδας, 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.10 

 

 

 

 

 

 

typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER { 

     WORD  Machine; 

     WORD  NumberOfSections; 

     DWORD TimeDateStamp; 

     DWORD PointerToSymbolTable; 

     DWORD NumberOfSymbols; 

     WORD  SizeOfOptionalHeader; 

     WORD  Characteristics; 

} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER; 

Εικόνα 2.9 Ορισμός Δομής _IMAGE_FILE_HEADER 
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typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER { 

     WORD  Magic; /* 0x10b or 0x107 */ /* 0x00 */ 

     BYTE  MajorLinkerVersion; 

     BYTE  MinorLinkerVersion; 

     DWORD SizeOfCode; 

     DWORD SizeOfInitializedData; 

     DWORD SizeOfUninitializedData; 

     DWORD AddressOfEntryPoint;        /* 0x10 */ 

     DWORD BaseOfCode; 

     DWORD BaseOfData; 

     DWORD ImageBase; 

     DWORD SectionAlignment;       /* 0x20 */ 

     DWORD FileAlignment; 

     WORD  MajorOperatingSystemVersion; 

     WORD  MinorOperatingSystemVersion; 

     WORD  MajorImageVersion; 

     WORD  MinorImageVersion; 

     WORD  MajorSubsystemVersion;      /* 0x30 */ 

     WORD  MinorSubsystemVersion; 

     DWORD Win32VersionValue; 

     DWORD SizeOfImage; 

     DWORD SizeOfHeaders; 

     DWORD CheckSum;           /* 0x40 */ 

     WORD  Subsystem; 

     WORD  DllCharacteristics; 

     DWORD SizeOfStackReserve; 

     DWORD SizeOfStackCommit; 

     DWORD SizeOfHeapReserve;      /* 0x50 */ 

     DWORD SizeOfHeapCommit; 

     DWORD LoaderFlags; 

     DWORD NumberOfRvaAndSizes; 

     IMAGE_DATA_DIRECTORY 

                    DataDirectory[NUMBER_OF_DIRECTORY_ENTRIES];  

} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32; 

Εικόνα 2.10 Ορισμός Δομής _IMAGE_OPTIONAL_HEADER 
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Από την προηγούμενη δομή, η τελευταία οντότητα που ορίζεται ως 

IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[NUMBER_OF_DIRECTORY_ENTRIES], δείχνει 

το πλήθος των πινάκων οι οποίοι θα ακολουθήσουν, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

2.6. Το πλήθος αυτών των πινάκων δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, αλλά εξαρτάται 

από το κάθε πρόγραμμα. Βασικός πίνακας για την παρούσα μελέτη, αποτελεί ο IAT 

(Import Address Table),  ο οποίος δείχνει την διεύθυνση μνήμης στις οποίες είναι οι 

συναρτήσεις συστήματος, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το λογισμικό κατά την 

εκτέλεσή του. Ο ορισμός της δομής IMAGE_DATA_DIRECTORY, παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 2.11. Όπως φαίνεται στον ορισμό αυτό, τα στοιχεία της δομής είναι η διεύθυνση 

μνήμης και το μέγεθος του πίνακα. Όσον αφορά τον πίνακα  IAT, βρίσκεται συνήθως 

μέσα στο section .rdata. 

 

 

Με την καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, στην ενότητα 

HEADERS, αρχίζει η ενότητα SECTIONS, του εκτελέσιμου αρχείου. Στην ενότητα 

αυτή περιέχονται τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση 

του προγράμματος, Στα δεδομένα αυτά ανήκουν φυσικά ο κώδικας, οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται (εικονίδια, εικόνες, ήχοι), όπως αναφέρθηκε πιο πριν, οι 

συναρτήσεις συστήματος. Να αναφερθεί πως τα ονόματα του κάθε section δεν είναι 

υποχρεωτικά και διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του compiler της γλώσσας. 

 

 

typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY { 

     DWORD VirtualAddress; 

     DWORD Size; 

} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY; 

Εικόνα 2.11 Ορισμός Δομής _IMAGE_DATA_DIRECTORY 
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 2.4  Μηχανισμός Κλήσης Συνάρτησης x86 

Η εισαγωγή, σε κάποιο πρόγραμμα, επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα, κώδικα 

δηλαδή, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί περισσότερο από μία φορές, είναι βασικής 

σημασίας για την κατασκευή εφαρμογών, οι οποίες θα επιλύουν ρεαλιστικά 

προβλήματα. Ο κώδικας αυτός μπορεί να χαρακτηρίζεται με διαφορετικές, κατά 

περίπτωση ονομασίες (διαδικασία, συνάρτηση, ρουτίνα), αλλά ουσιαστικά έχει 

παρόμοιο κάθε φορά σκοπό και λειτουργία. Πέραν βέβαια από την 

επαναχρησιμοποίηση, η χρήση συναρτήσεων ή ρουτινών προσφέρει πολλά και στην 

αναγνωσιμότητα και συντήρηση του κώδικα, ο οποίος προκύπτει (Cavanagh, 2013). 

Ουσιαστικά, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο μηχανισμός με τον οποίο καλούνται 

οι συναρτήσεις συστήματος, είναι πανομοιότυπος με την κλήση οποιασδήποτε 

συνάρτησης. Στην συνέχεια θα δοθούν οι οντότητες οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο 

στον μηχανισμό αυτό. 

 

 2.4.1 Σωρός Χρόνου Εκτέλεσης (Runtime Stack) 

Ο Σωρός Χρόνου Εκτέλεσης (Runtime Stack) ή από εδώ και πέρα απλά Σωρός, 

αποτελεί μία περιοχή της μνήμης του υπολογιστή, η ο οποία αντιμετωπίζεται, όπως 

φανερώνει το όνομα, ως μία δομή αποθήκευσης LIFO· δηλαδή τα δεδομένα, τα οποία 

εισέρχονται τελευταία στον σωρό, εξέρχονται πρώτα από αυτόν. Το ιδιαίτερο με τον 

Σωρό Χρόνου Εκτέλεσης, είναι ότι η διαχείρισή του, πραγματοποιείται κατευθείαν από 

τον επεξεργαστή του υπολογιστικού συστήματος, γεγονός που φανερώνει και την 

σπουδαιότητά του. 

Η οντότητα η οποία δείχνει στην κορυφή του Σωρού, είναι ο, εξειδικευμένος 

για τον σκοπό αυτό, καταχωρητής του επεξεργαστή, ESP (Extended Stack Pointer). Η 

τιμή του καταχωρητή ESP, δείχνει στην διεύθυνση μνήμης στην οποία έχει εισαχθεί η 

τελευταία τιμή. Η διαχείριση του ESP γίνεται, σχεδόν πάντα, διαμέσου των εντολών 

του επεξεργαστή· CALL (κλήση συνάρτησης), RET (επιστροφή από συνάρτηση), 

PUSH (προσθήκη στοιχείου στον Σωρό) και POP (αφαίρεση στοιχείου από τον Σωρό) 

(Irvine, 2015).  
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όπως είναι υλοποιημένος ο Σωρός, η αύξησή του 

πραγματοποιείται από μία αρχική διεύθυνση μνήμης, προς τις μικρότερες. Αυτό 

σημαίνει πως, η  προσθήκη στοιχείου, μειώνει την τιμή του ESP κατά τέσσερα Byte 

(δεδομένου ότι η χωρητικότητα κάθε θέσης του Σωρού στα συστήματα x86 είναι 32Bit 

= 4Byte). 

 

 2.4.2 Κλήσεις Συναρτήσεων 

Θεωρούμε τον καταχωρητή EIP (Extended Instruction Pointer), ο οποίος δείχνει 

την διεύθυνση μνήμης της εντολής που πρόκειται να εκτελεστεί. Υποθέτουμε ότι στην 

τρέχουσα διεύθυνση εκτελείται μία κλήση σε μία συνάρτηση του προγράμματος. Τα 

γεγονότα τα οποία λαβαίνουν χώρα, παρουσιάζονται στην συνέχεια: 

 

 Εισάγεται στον Σωρό η τιμή του EIP.  

 Εισάγονται στον Σωρό, είτε οι τιμές των ορισμάτων, είτε οι τιμές 

καταχωρητών, στους οποίους στην συνέχεια τοποθετούνται οι τιμές 

των ορισμάτων, είτε τέλος οι τιμές των καταχωρητών, στους οποίους 

στην συνέχεια τοποθετούνται οι διευθύνσεις μνήμης των τιμών των 

ορισμάτων. 

 Τέλος γίνεται το άλμα προς την διεύθυνση μνήμης η οποία βρίσκεται 

μία θέση μετά το Label ή την θέση μνήμης, της εντολής  Call. 

 Αρχίζει και εκτελείται η συνάρτηση, η οποία θα πρέπει φυσικά να 

ανακτά με αντίστοιχο τρόπο τις τιμές των ορισμάτων. 

 Όταν συναντήσει την εντολή επιστροφής, τότε εξάγεται από τον Σωρό 

η τιμή του EIP, η οποία είχε αποθηκευτεί στο πρώτο βήμα και ο 

έλεγχος επιστρέφει στην διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο EIP. 

 

Σε γενικές γραμμές ο μηχανισμός κλήσης είναι αυτός που περιγράφηκε 

προηγουμένως. Κάποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε συστήματα 64Bit ή αναλόγως 

αν η κλήση γίνεται εντός ή εκτός του τρέχοντος τομέα μνήμης κώδικα (code segment), 

οπότε στην διαδικασία ενεπλέκεται και ο καταχωρητής CS (Code Segment) . Αυτό 
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όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κατά την κλήση συναρτήσεων 

συστήματος, μετέχουν τρεις οντότητες· η μνήμη, ο επεξεργαστής και ο δίαυλος 

επικοινωνίας αυτών. 
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 3 Καταγραφή Κλήσεων Συστήματος 

Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, αποτελείται από διαφορετικά 

συστατικά, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.1. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

HARDWARE FIRMWARE

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

 

Σχήμα 3.1 Αναπαράσταση Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Μετά από μελέτη του προηγούμενου σχήματος, άμεσα γίνεται φανερό, πως σε 

τρία πιθανά σημεία μπορεί να γίνει επέμβαση για την καταγραφή των κλήσεων 

συστήματος· στις εφαρμογές, στο λειτουργικό σύστημα και στις συσκευές αυτού. 
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 3.1  Εφαρμογές 

Η δημιουργία μίας εφαρμογής ή η μεταβολή υπάρχουσας, είναι φυσιολογικά η 

πρώτη δυνατότητα η οποία είναι υποψήφια για μελέτη.  

 

 3.1.1 Δημιουργία Εφαρμογής με χρήση Windows API 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο, ο προγραμματισμός σε περιβάλλον 

Windows γίνεται μέσω της διεπαφής προγραμματισμού που το ίδιο εκθέτει. Θα πρέπει 

λοιπόν να μελετηθεί, το κατά πόσο το ίδιο το Windows API, παρέχει την δυνατότητα 

αυτή καταγραφής των κλήσεων συστήματος. 

Βασικός υποψήφιος μηχανισμός είναι ο μηχανισμός του Windows Hooking8. 

(Hooks, 2017). Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της Microsoft, αποτελεί μηχανισμό ο 

οποίος μπορεί να παρακολουθήσει πολλά ασύγχρονα γεγονότα, όπως μηνύματα μεταξύ 

διεργασιών, γεγονότα γραφικού περιβάλλοντος, γεγονότα υλικού, όπως φαίνεται 

συνοπτικά στον Πίνακας 3-1. Περαιτέρω όμως μελέτη της τεκμηρίωσης αυτής, οδηγεί 

στο συμπέρασμα, ότι δεν προδιαγράφεται επίσημα μία μέθοδος, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η παρακολούθηση των κλήσεων συστήματος. 

  

                                                 
8 Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο API Call Hooking, ο οποίος αναφέρεται γενικά στην 

παρακολούθηση των κλήσεων συστήματος. 
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Πίνακας 3-1 Τύποι Windows Hooking 

α/α Hook Type Περιγραφή 

1 
WH_CALLWNDPROC, 

WH_CALLWNDPROCRET 

Παρακολούθηση μηνυμάτων μεταξύ 

παραθύρων 

2 

WH_CBT Παρακολούθηση ενεργοποίησης, 

δημιουργίας, καταστροφής, 

ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης, 

μετακίνησης, μεταβολής μεγέθους 

παραθύρου 

3 WH_DEBUG Παρακολούθηση άλλων γεγονότων 

παρακολούθησης 

4 WH_FOREGROUNDIDLE Παρακολούθηση κατάστασης νημάτων 

5 WH_GETMESSAGE Παρακολούθηση μηνυμάτων από 

πληκτρολόγιο ή ποντίκι 

6 WH_JOURNALPLAYBACK Εισαγωγή μηνυμάτων στην ουρά 

μηνυμάτων 

7 WH_JOURNALRECORD Εισαγωγή μηνυμάτων στην ουρά 

μηνυμάτων 

8 WH_KEYBOARD_LL Παρακολούθηση μηνυμάτων από 

πληκτρολόγιο 

9 WH_KEYBOARD Παρακολούθηση μηνυμάτων από 

πληκτρολόγιο 

10 WH_MOUSE_LL Παρακολούθηση μηνυμάτων από ποντίκι 

11 WH_MOUSE Παρακολούθηση μηνυμάτων από ποντίκι 

12 

WH_MSGFILTER, 

WH_SYSMSGFILTER 

Παρακολούθηση μηνυμάτων από μενού, 

ράβδους κύλισης, message box ή dialog 

box 

13 WH_SHELL Μηνύματα σχετικά με το κέλυφος (shell) 

 

 

 3.1.2 Μεταβολή Εφαρμογής-Ανίχνευση Δυαδικού Κώδικα 

Στις τεχνικές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η όποια επέμβαση 

πραγματοποιείται προς την μεριά των, υπό κλήση, συναρτήσεων. Στην τεχνική που 

μελετάται εδώ, η επέμβαση γίνεται στον πηγαίο (μεταγλωττισμένο) κώδικα του 

προγράμματος το οποίο εκτελεί τις κλήσεις (Kaplan, 2000). 
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Συγκεκριμένα, η τεχνική αυτή απαιτεί την προσθήκη του κώδικα για την 

καταγραφή της επιθυμητής κλήσης, λίγο πριν αυτή εκτελεστεί. Η προσθήκη του 

κώδικα γίνεται, είτε με μεταβολή του αρχείου στον δίσκο, είτε όταν αυτό φορτώνεται 

στην μνήμη για εκτέλεση.  

Η μέθοδος αυτή έχει τρία μεγάλα μειονεκτήματα και για τον λόγο αυτό δεν 

χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου στην πράξη. Το πρώτο είναι, ότι δεν παρακολουθεί 

διεργασίες στις οποίες δεν έχει γίνει η επέμβαση. Επομένως δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει, διεργασίες οι οποίες εκκινούν έμμεσα, από άλλες διεργασίες. 

Δεύτερο μειονέκτημα, αποτελεί και το δυνητικά μεγάλο πλήθος επεμβάσεων στις 

οποίες θα πρέπει να προβεί ο προγραμματιστής. Κάθε φορά που καλείται μία 

συνάρτηση, για όλες τις συναρτήσεις για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να 

γίνει αντίστοιχη παρέμβαση. Τέλος το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας από την μεριά του 

προγραμματιστή, αφού θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε ποια σημεία του κώδικα γίνεται 

κλήση συνάρτησης συστήματος. 

 

 3.1.3 Μεταβολή Import Table Εφαρμογής 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο IAT αποτελεί έναν πίνακα, που 

παρέχει τις σχετικές διευθύνσεις, στις οποίες βρίσκονται οι συναρτήσεις συστήματος  

και στις οποίες θα αναφερθεί ο κώδικας ενός προγράμματος. Επομένως κάποιος θα 

μπορούσε, μεταβάλλοντας τις τιμές αυτού του πίνακα, για τις επιθυμητές συναρτήσεις, 

να οδηγήσει στην εκτέλεση του κώδικα καταγραφής, πριν από την εκτέλεση της υπό 

παρακολούθηση συνάρτησης. 

Στην Εικόνα 3.1, με την χρήση της εφαρμογής PE Explorer9, καταγράφεται η 

αρχική διεύθυνση 00461000h (offset) του πίνακα IAT της εφαρμογής Calc.exe των 

Windows. Στην επόμενη εικόνα Εικόνα 3.2, με την βοήθεια του ενσωματωμένου 

Disassembler του PE Explorer, παρουσιάζονται (οι πρώτες) οι διευθύνσεις στην μνήμη, 

στις οποίες βρίσκονται οι συναρτήσεις οι οποίες εισάγονται από τις βιβλιοθήκες DLL. 

Αυτές οι τιμές είναι που η παρούσα τεχνική απαιτεί την μεταβολή τους, ώστε να 

                                                 
9 http://www.pe-explorer.com/ 
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δείχνουν στην συνάρτηση η οποία θα προσθέτει την λειτουργικότητα 

παρακολούθησης. 

 

Εικόνα 3.1 Εύρεση του IAT για το Calc.exe με χρήση του PE Explorer 

 

 

 

Εικόνα 3.2 Διευθύνσεις μνήμης στις οποίες βρίσκονται οι συναρτήσεις 
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Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνικής, παρουσιάζονται στον 

Πίνακας 3-2. 

 

                                         Πίνακας 3-2 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα  

                                                     IAT Patching 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εύκολα υλοποιήσιμη

Παγίδευση όλων των 
συναρτήσεων σε ένα 

σημείο

Μικρός 
υπολογιστικός 

φόρτος

Υπολογιστικός 
φόρτος όποτε 

απαιτείται

Παρακολούθηση 
μίας μόνο 

διεργασίας

 

 

 

 3.1.4 Αλλαγή Κώδικα Συνάρτησης Εφαρμογής 

Με την τεχνική αυτή μεταβάλλεται ο κώδικας της συνάρτησης-στόχου, έτσι 

ώστε να καλεί την συνάρτηση καταγραφής, η οποία ακολούθως θα πρέπει να 

επιστρέψει τον έλεγχο στην συνέχεια της αρχικής συνάρτησης. Στο Σχήμα 3.2, 

παρουσιάζεται ο κώδικας της καλούμενης συνάρτησης συστήματος, ο οποίος 

αποτελείται από τις εντολές I1, I2, και ούτω καθεξής. 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

   (LABEL 1)  
   Ι1
   Ι2
   Ι3
   ...
   IA   
   ΙA+1
   ΙA+2
   ...

IN
ST

R
U

C
TI

O
N

S

 

Σχήμα 3.2 Η αυθεντική καλούμενη συνάρτηση συστήματος 

 

Από την άλλη μεριά, στο Σχήμα 3.3, παρουσιάζεται η νέα καλούμενη 

συνάρτηση, η συνάρτηση καταγραφής και η ενδιάμεση συνάρτηση (trampoline 

function). 

 

 

NEA ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

   (LABEL 1)  
   JUMP  (LABEL 2)
   (LABEL 1) + A
   IA
   IA+1
   ...IN

ST
R

U
C

TI
O

N
S

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

   (LABEL 2)  
    ...
   JUMP (LABEL 3)
   ...

IN
ST

R
U

C
TI

O
N

S

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
TRAMPOLINE FUNCTION

   (LABEL 3)  
   Ι1
   Ι2
   Ι3
   ...
   IA-1   
   JUMP (LABEL 1) + A
   ...

IN
ST

R
U

C
TI

O
N

S

 

Σχήμα 3.3 Μεταβολή καλούμενης συνάρτησης και λογική της τεχνικής 

 

Αρχικά λοιπόν παρατηρείται η αλλαγή των A πρώτων εντολών της καλούμενης 

συνάρτησης με μία εντολή JUMP στην διεύθυνση μνήμης της πρώτης εντολής της 

συνάρτησης καταγραφής. Η τελευταία εκκινεί και εκτελεί τον κώδικα ο οποίος θα 
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υλοποιήσει την καταγραφή των δεδομένων της καλούμενης συνάρτησης. Στην 

συνέχεια από την συνάρτηση καταγραφής εκτελείται μία εντολή JUMP προς την 

ενδιάμεση συνάρτηση, που περιέχει τις Α πρώτες εντολές της καλούμενης συνάρτησης. 

Τελικά η  ενδιάμεση συνάρτηση επιστρέφει στον κώδικα της καλούμενης συνάρτησης 

στην (Α+1) οστή εντολή, οπότε και συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της η αρχική  

συνάρτηση. Στην πράξη η τεχνική αντικαθιστά τις πέντε πρώτες εντολές της 

καλούμενης συνάρτησης (δεδομένου ότι κάθε απλή εντολή σε γλώσσα μηχανής, 

καταλαμβάνει ένα Byte και οι εντολές CALL ή JUMP καταλαμβάνουν πέντε).  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από την 

βιβλιοθήκη της Microsoft,  Detours10 (Kaplan, 2000). 

 

 

 3.2  Λειτουργικό Σύστημα 

Το δεύτερο σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει επέμβαση, είναι σε κάποια 

οντότητα του λειτουργικού συστήματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καταγραφή των 

κλήσεων. Η οντότητα, η οποία αποτελεί τον βασικό στόχο, δεν είναι άλλη από τις 

βιβλιοθήκες DLL, οι οποίες υλοποιούν το Windows API. Οι διαφορετικές τεχνικές 

παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

 

 3.2.1 Επέμβαση στον πηγαίο κώδικα Βιβλιοθήκης 

Στην τεχνική αυτή γίνεται άμεσα επέμβαση στον πηγαίο κώδικα της 

βιβλιοθήκης, λαβαίνουν δε χώρα τα παρακάτω βήματα: 

 

 Προσθήκη της επιθυμητής λειτουργικότητας, σε κάποιες ή σε όλες τις 

συναρτήσεις. 

 Μεταγλώττιση εκ νέου του πηγαίου κώδικα και δημιουργία της νέας, 

με τις επεκταμένες δυνατότητες βιβλιοθήκης, η οποία θα πρέπει να έχει 

το ίδιο όνομα με την προς αντικατάσταση. 

                                                 
10 https://www.microsoft.com/en-us/research/project/detours/ 
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 Αντικατάσταση της υπάρχουσας βιβλιοθήκης με την καινούρια, στην 

αυθεντική τοποθεσία της παλαιάς. 

 

Ως αποτέλεσμα, η χρήση παγιδευμένης συνάρτησης της συγκεκριμένης 

βιβλιοθήκης, από οποιαδήποτε διεργασία του υπολογιστικού συστήματος, καθίσταται 

άμεσα ανιχνεύσιμη. Το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτημα της τεχνικής, αφού με 

μικρό σχετικά υπολογιστικό φόρτο (και όποτε αυτό είναι απαραίτητο), επιτυγχάνεται 

η παρακολούθηση όλων των εκτελούμενων διεργασιών. Αν αναλογιστεί κανείς κι την 

σχετική ευκολία με την οποία πραγματοποιείται, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, 

για τον λόγο ύπαρξης επιπλέον τεχνικών.  

Η απάντηση βέβαια στο προηγούμενο ερώτημα, είναι ότι δεν υπάρχει 

διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας των βιβλιοθηκών DLL, τουλάχιστον στα Windows. 

Αυτό βέβαια αποτελεί και το μοναδικό, ουσιαστικά, αλλά καίριο μειονέκτημα της 

τεχνικής.  

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνικής, 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 3-3. 
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                                   Πίνακας 3-3 Πλεονεκτήματα και  

                                    μειονεκτήματα αντικατάστασης DLL 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εύκολα υλοποιήσιμη

Παγίδευση όλων των 
διεργασιών

Δυσανιχνεύσιμη από 
malware

Μικρός 
υπολογιστικός 

φόρτος

Υπολογιστικός 
φόρτος όποτε 

απαιτείται

Απαιτείται ο πηγαίος 
κώδικας της 
βιβλιοθήκης

 

 

 

 3.2.2 Ενδιάμεση Βιβλιοθήκη 

Η επόμενη τεχνική, η οποία θα αναφερθεί, είναι η αντίστοιχη με την τεχνική 

DLL Hijacking, την οποία  χρησιμοποιούν οι δημιουργοί κακόβουλου λογισμικού 

(Sikorski & Honig, 2012). Στα πλαίσια μίας νόμιμης υλοποίησης βέβαια, η τεχνική έχει 

το όνομα DLL Proxy (Ενδιάμεση Βιβλιοθήκη). Είναι παρόμοια με την προηγούμενη 

τεχνική, χωρίς να απαιτεί όμως τον πηγαίο κώδικα της βιβλιοθήκης. 

Στο Σχήμα 3.4, παρουσιάζεται η κανονική διαδικασία για την κλήση κάποιας 

συνάρτησης συστήματος. Το κυρίως πρόγραμμα καλεί την συνάρτηση, η οποία μόλις 

τελειώσει, επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα, αμέσως μετά την εντολή που την 

κάλεσε.  
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...

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.
2.
3.
4.
5. ΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
6.

…

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
1.
2.

…
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ DLL

 

Σχήμα 3.4. Κανονική διαδικασία κλήσης συνάρτησης συστήματος 

 

 

Στο Σχήμα 3.5 από την άλλη, παρουσιάζεται η διαδικασία κλήσης μίας 

συνάρτησης, με την χρήση μίας ενδιάμεσης βιβλιοθήκης.  

 

 

...

DLL PROXY
Ίδιο Όνομα με την Βιβλιοθήκη Στόχο

...

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
...

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ WRAPPER
Ϊδιο όνομα με την συνάρτηση στόχο

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
1.
2.

…
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ DLL ΣΤΟΧΟΣ

1.
2.
3.
4.
5. ΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
6.

…

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Σχήμα 3.5. Διαδικασία κλήσης συστήματος με DLL Proxy 

 

Κάποια διεργασία καλεί την συνάρτηση συστήματος που χρειάζεται. Χωρίς 

όμως να το γνωρίζει, αντί της αυθεντικής, καλείται η αντικαταστάτρια συνάρτηση, η 
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οποία, αφού εκτελέσει τον επιθυμητό κώδικα, καλεί με την σειρά της την αρχική 

συνάρτηση, ώστε να υλοποιηθεί και η απαιτούμενη από την αρχική διεργασία 

λειτουργικότητα. 

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει ως κύριο πλεονέκτημα την ευκολία υλοποίησης 

και το γεγονός ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των διεργασιών. Στα 

μειονεκτήματά της συγκαταλέγεται το γεγονός ότι απαιτεί πολύ εργασία από την μεριά 

του προγραμματιστή. Σε αντίθεση με την προηγούμενη τεχνική, θα πρέπει να 

δημιουργηθούν αντικαταστάτριες συναρτήσεις για κάθε μία συνάρτηση που περιέχει η 

αυθεντική βιβλιοθήκη, ακόμη και αν δεν απαιτείται η παρακολούθησή τους. Αυτό για 

μία βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει πάνω από τετρακόσιες συναρτήσεις απαιτεί αρκετή 

εργασία. 

Στον Πίνακας 3-4, παρουσιάζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής. 

 

                                     Πίνακας 3-4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

                                     της τεχνικής Proxy DLL 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εύκολα υλοποιήσιμη

Παγίδευση όλων των 
διεργασιών

Δυσανιχνεύσιμη από 
malware

Μικρός 
υπολογιστικός 

φόρτος

Υπολογιστικός 
φόρτος όποτε 

απαιτείται

Απαιτείται ο πηγαίος 
κώδικας της 
βιβλιοθήκης

Απαιτείται η 
δημιουργία 

αντίτυπου, όλων των 
συναρτήσεων της 

βιβλιοθήκης
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 3.3  Συσκευές 

Η επέμβαση στο υλικό ενός υπολογιστικού πόρου του πληροφοριακού 

συστήματος, μπορεί να λάβει χώρα πιθανά: 

 

 ως επαναπρογραμματισμός του υλικολογισμικου (firmware) κάποιας 

υπάρχουσας συσκευής. 

 ως προσθήκη μίας εξειδικευμένης για τον σκοπό αυτό συσκευής. 

 

 

 3.3.1 Μεταβολή Υλικολογισμικού 

Ανεξάρτητα από την υπάρχουσα συσκευή του υπολογιστικού συστήματος, η 

οποία θα επιλεγεί για την υλοποίηση της πρώτης,  εκ των δύο προσεγγίσεων, δεν 

αποτελεί τετριμμένη διαδικασία. Ο προγραμματισμός του firmware κάποιας συσκευής 

σύμφωνα με τον (Malenkovich, 2015), είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία, σε σχέση 

με τον προγραμματισμό για κάποιο λειτουργικό σύστημα, όπως π.χ. τα Windows. 

Εκτός από την εγγενή δυσκολία, πρόβλημα αποτελεί επίσης και η απαραίτητη γνώση 

προγραμματισμού των συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές, αφού οι 

τελευταίοι δεν ακολουθούν κάποιο πρότυπο, τουλάχιστον όσον αφορά την εσωτερική 

δομή του υλικολογισμικού. Τέλος  η τεκμηρίωση της δομής και του προγραμματισμού 

του υλικολογισμικού, είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί. 

Πέραν των δυσκολιών, η μέθοδος αυτή θα είχε δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το 

πρώτο είναι ότι, ο υπολογιστικός φόρτος στο σύστημα, θα ήταν μικρότερος, σε σχέση 

με τις μεθόδους επέμβασης στο λειτουργικό σύστημα. Το δεύτερο πλεονέκτημα θα 

ήταν η δυσανιχνευσιμότητά της, καθώς και η αδυναμία λήψης ενεργών αντι-

αντιμέτρων από την μεριά του δημιουργού κακόβουλου λογισμικού, στην περίπτωσή 

ανίχνευσής της. Ουσιαστικά ο δημιουργός του κακόβουλου λογισμικού, δεν θα 

μπορούσε να επέμβει στην λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης και να τροποποιήσει 

την λειτουργία του ανιχνευτή, όπως συμβαίνει με τις υπάρχουσες μεθόδους, παρά μόνο 

να μεταβάλλει την ίδια λειτουργικότητα.   
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 3.3.2 Προσθήκη Εξειδικευμένης Συσκευής 

Η δεύτερη δυνατότητα, αφορά στην προσθήκη ενός εξειδικευμένου 

υπολογιστικού πόρου, αφιερωμένου στην καταγραφή των δεδομένων των κλήσεων 

συστήματος. Φυσικά ότι ισχύει για την μεταβολή του υλικολογισμικού κάποιας 

υπάρχουσας συσκευής, ισχύει και για την προσέγγιση αυτή και μάλιστα με μεγαλύτερο 

βαθμό δυσκολίας. Και αυτό γιατί απαιτείται, τόσο ο προγραμματισμός, όσο και η 

κατασκευή του υπολογιστικού πόρου ή η εύρεση έτοιμου και η προσαρμογή του στο 

υπόλοιπο υπολογιστικό σύστημα.  

Οι δυνατότητες παρέμβασης, αφορούν τρία στοιχεία του υπολογιστικού 

συστήματος· την μνήμη, τον επεξεργαστή και τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι κατά την κλήση συναρτήσεων, 

αυτές οι τρεις οντότητες είναι που λαβαίνουν μέρος, όπως περιγράφηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο.  

Η λύση της επέμβασης και πιο συγκεκριμένα η προσθήκη επιπλέον 

υπολογιστικού πόρου, φαντάζει να είναι και η πιο ιδανική. Λογικά δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει καθόλου την υπολογιστική ισχύ του υπό παρακολούθηση συστήματος, αφού 

ο ίδιος ο μηχανισμός θα μπορεί να εμπεριέχει τόσο υπολογιστική όσο και 

αποθηκευτική ισχύ. Σίγουρα επίσης η ύπαρξή του θα μπορεί να είναι απολύτως κρυφή, 

από την  συντριπτική πλειοψηφία των μηχανισμών ανίχνευσης του κακόβουλου 

λογισμικού, δεδομένου ότι οι δημιουργοί τους δεν θα έχουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία. Τέλος η μέθοδος αυτή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, για 

την ενεργή προστασία του πληροφοριακού συστήματος, αν ανακαλύπτονταν κάποια 

ακολουθία API, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη. Φυσικά η υψηλή 

απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής αποτελούν 

τα μεγάλα μειονεκτήματα της μεθόδου. 

Η επέμβαση λοιπόν στο υλικό ενός πληροφοριακού συστήματος, είναι δύσκολη 

στην υλοποίησή της. Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατή η επέμβαση στο υλικό 

μηχανήματος, το οποίο εξομοιώνεται από κάποια πλατφόρμα διαχείρισης εικονικών 

μηχανών· η επέμβαση ουσιαστικά αφορά στον πηγαίο κώδικα της πλατφόρμας με 

τέτοιον τρόπο ώστε να επιτευχθεί η καταγραφή των κλήσεων συστήματος, στις οποίες 

προβαίνει το εικονικό μηχάνημα. Με αυτήν την λογική, εκτός από τις τρεις 
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δυνατότητες παρέμβασης (προγράμματα, λειτουργικό, υλικό), οι οποίες αναφέρθηκαν 

στην αρχή του κεφαλαίου, προκύπτει ακόμη μία δυνατότητα, η οποία αναλύεται στην 

συνέχεια. 

 

 3.4  Εικονικό Υπολογιστικό Σύστημα 

Η δυνατότητα αυτή, η μεταβολή δηλαδή της πλατφόρμας διαχείρισης 

εικονικών μηχανών, εφαρμόζεται ήδη, από διάφορους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται 

με την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούσε η 

διαδικτυακή πλατφόρμα Anubis11 (Cao, Miao, Liu, & Gao, 2013), η οποία όμως 

σταμάτησε πλέον να λειτουργεί. Στην ίδια πηγή (Cao, Miao, Liu, & Gao, 2013), 

αναφέρεται, ότι  για ανάγκες της μελέτης τους,  προχώρησαν σε μεταβολή του πηγαίου 

κώδικα της πλατφόρμας Qemu. 

Όπως λοιπόν και στην περίπτωση επέμβασης στο υλικό, έτσι και στην 

περίπτωση αυτή, θα πρέπει αρχικά να προσδιοριστεί το μέρος του κώδικα, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για την διαχείριση-εξομοίωση της μνήμης, του επεξεργαστή και 

πιθανώς και του μεταξύ τους δίαυλου επικοινωνίας. Ο κώδικας του Vbox, είναι 

διαθέσιμος, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο και επιπλέον υπάρχει 

επεξήγηση της δομής του, από την Oracle12. 

Δυστυχώς λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου του παρεχόμενου κώδικα, 

δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω μελέτη ή ακόμη και η υλοποίηση αυτής της 

δυνατότητας στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί στο 

σημείο αυτό, είναι ότι η μέθοδος αυτή κληρονομεί όλα τα πλεονεκτήματα της 

παρέμβασης στο υλικό, εκτός ίσως από τον υπολογιστικό φόρτο, ο οποίος θα 

επιβαρύνει το πραγματικό σύστημα (host), το οποίο φιλοξενεί το εικονικό (guest). 

 

 

 

 

                                                 
11 http://analysis.iseclab.org/ 

12 https://www.virtualbox.org/wiki/Source_code_organization 
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 4 Χρήση Κλήσεων Συστήματος 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, μελετήθηκαν οι δυνατότητες (υλοποιημένες ή όχι), 

όσον αφορά στην καταγραφή των κλήσεων συστήματος, οι οποίες λαβαίνουν χώρα σε 

ένα υπολογιστικό σύστημα με λειτουργικό σύστημα Windows. Το ενδιαφέρον για τις 

κλήσεις συστήματος πηγάζει από την ανάγκη επίτευξης Αντίστροφης Μηχανικής 

(Reverse Engineering), όσον αφορά κάποιο δείγμα λογισμικού. Με την βοήθεια της 

αντίστροφης μηχανικής, καθίσταται δυνατή η αποκάλυψη των μηχανισμών από τους 

οποίους αποτελείται το υπό μελέτη δείγμα. Στην περίπτωση που κανείς μηχανισμός δεν 

κριθεί κακόβουλος, την ίδια ιδιότητα κληρονομεί και το δείγμα καθ’ ολοκληρίαν. Στην 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μελετηθεί και η φύση των κακόβουλων μηχανισμών, 

έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η ταξινόμησή του σε κάποια κατηγορία κακόβουλου 

λογισμικού. 

Σημαντική, αν όχι η σημαντικότερη, συνιστώσα για την διαδικασία που 

αναφέρθηκε προηγουμένως, αποτελούν και οι κλήσεις συστήματος. Ας υποθέσουμε ως 

παράδειγμα, ότι ο δημιουργός κάποιου δείγματος κακόβουλου λογισμικού, θέλει να 

προσθέσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό αναγνώρισης περιβάλλοντος, ο οποίος θα 

καταγράφει όλα τα αρχεία τα οποία έχουν εκτελεστεί στο υπό κατάληψη σύστημα. Μία 

μέθοδος είναι να δει τα περιεχόμενα του φακέλου C:\Windows\Prefetch, ο οποίος 

περιέχει ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Για να υλοποιηθεί ο μηχανισμός χρειάζεται ένας 

βρόγχος, ο οποίος θα διατρέχει όλα τα αρχεία του φακέλου. Θα έπρεπε πρώτα να 

χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση συστήματος FindFirstFile13 και στην συνέχεια η 

εντός του βρόχου συνάρτηση,  FindNextFile14 (Εικόνα 4.1). Αν ο φάκελος 

περιείχε n αρχεία, τότε η συνάρτηση FindNextFile θα καλούνταν n φορές.  

                                                 
13 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364418(v=vs.85).aspx 

14 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364428(v=vs.85).aspx 



«Καταγραφή Κλήσεων Συστήματος Windows για την Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού» 

Ιωάννης Γαϊτάνης 

50 

 

 

Εικόνα 4.1 Ψευδοκώδικας αναζήτησης αρχείων σε υποφάκελο 

 

 

Αν με κάποια από τις προαναφερθείσες στο προηγούμενο κεφάλαιο μεθόδους, 

γινόταν καταγραφή των κλήσεων συστήματος, για το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα 

θα παίρναμε ως αποτέλεσμα την ακολουθία που φαίνεται στον Πίνακας 4-1. 

 

Πίνακας 4-1 Κλήσεις Συστήματος από την εκτέλεση του κώδικα της Εικόνας 4.1  

α/α ΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 FindFirstFile C:\Windows\Prefetch 
fileData  

h 

2 FindNextFile h 
fileData 

TRUE 

3 FindNextFile h 
fileData 

TRUE 

… 
n FindNextFile h 

fileData 
TRUE 

n+1 FindNextFile h 
fileData 

FALSE 

... 

 

1   h = FindFirstFile( “C:\Windows\Prefetch”, fileData ) 

2   if h == FALSE  

3   { 

4       return 

5   } 

6   while( FindNextFile( h, fileData) ) 

7   { 

8       Do Something 

9   } 

 

... 
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Από την ανωτέρω ακολουθία κλήσεων λοιπόν, είναι δυνατό να ανακαλυφθεί η 

λειτουργικότητα του συγκεκριμένου μηχανισμού. Στην γενική περίπτωση, θεωρούμε 

ένα σύνολο από ακατέργαστα δεδομένα (raw data), όλων των κλήσεων συστήματος, 

στις οποίες προέβη, κατά την εκτέλεσή του ένα δείγμα λογισμικού. Οι δυνατότητες για 

την περαιτέρω διαχείριση των δεδομένων αυτών παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1. 

 

RAW SYSTEM CALL DATA

HUMAN ANALYST MACHINE ANALYZER

RAW DATA PREPROCESSOR

1a

2a 2b

3a

END SYSTEM

3b

1b
1c

 

Σχήμα 4.1 Διαχείριση των ακατέργαστων δεδομένων κλήσεων συστήματος 

 

 

Στην συνέχεια λοιπόν αυτού του κεφαλαίου θα περιγραφούν οι τρόποι με τους 

οποίους χρησιμοποιούνται οι κλήσεις συστήματος, βάση του προηγούμενου σχήματος. 

 

 4.1  Ανάλυση από Άνθρωπο 

Αποτελεί την διαδρομή 1b του σχήματος 4.1. Ουσιαστικά είναι γενίκευση του 

παραδείγματος του προηγούμενου εδαφίου, απλά ή όλη διαδικασία επιτελείται για 

ολόκληρη την λίστα των κλήσεων συστήματος. Βέβαια το τεράστιο πλήθος των 
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κλήσεων συστήματος, ακόμη και για μικρά σε μέγεθος δείγματα, είναι απαγορευτικό 

για μία πλήρη και διεξοδική ανάλυση. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η αναφορά 

report.json, η οποία προκύπτει από ανάλυση κακόβουλου λογισμικού15. Η 

συγκεκριμένη αναφορά αποτελείται από 12891 κλήσεις συστήματος, οπότε μάλλον 

είναι αδύνατο ο αναλυτής να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της κατανόησης της 

λειτουργικότητας του λογισμικού. 

 

 4.2  Προεπεξεργασία και Ανάλυση από Άνθρωπο 

Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην διαδρομή 1a-2a, του σχήματος 4.1. Ο 

προεπεξεργασής στην περίπτωση αυτή, είναι μία εφαρμογή η οποία εκτελεί 

αυτοματοποιημένα πολλές από τις εργασίες που αλλιώς ο αναλυτής θα έκανε μόνος 

του.  Η εφαρμογή αυτή, μπορεί να είναι τρίτου κατασκευαστή ή να είναι 

ενσωματωμένη σε κάποια πλατφόρμα αυτοματοποιημένης ανάλυσης. Στην τελευταία 

περίπτωση ανήκει και η πλατφόρμα Cuckoo, η οποία εκτελεί προ επεξεργασία των 

ακατέργαστων αρχικών δεδομένων. Ως παράδειγμα δίνεται η ανάλυση από το Cuckoo, 

ενός κακόβουλου δείγματος σε μορφή html16. Η συγκεκριμένη ανάλυση (Εικόνα 4.2),  

παρουσιάζει εκτός των άλλων, συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα κλειδιά μητρώου 

που αλλάχθηκαν, προσπελάσθηκαν, ανοίχθηκαν, τα αρχεία που ανοίχθηκαν, 

διαβάστηκαν. Επομένως ο αναλυτής ο οποίος χρησιμοποιεί αυτού του τύπου την 

αναφορά, είναι ευκολότερο ν κινηθεί μέσα στις πληροφορίες που αυτή περιέχει, σε 

σχέση πάντα με την ακατέργαστη αναφορά του προηγούμενου εδαφίου. 

 

                                                 
15 https://drive.google.com/file/d/0B8940qVKff46RzRBR05RNEtsM3c/view?usp=sharing 

16 https://drive.google.com/file/d/0B8940qVKff46YS1wYTVrRHQzMlk/view?usp=sharing 
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Εικόνα 4.2 Αναφορά τύπου HTML του Cuckoo 

 

 

 4.3  Ανάλυση από Μηχανή 

Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην διαδρομή 1c, αλλά περισσότερο, από 

πρακτικής άποψης στην διαδρομή 1a-2b, του σχήματος 4.1. Στην περίπτωση αυτή η 

εφαρμογή, η οποία υλοποιείται στο επίπεδο Machine Analyzer, έχει ως είσοδο τα 

δεδομένα του επιπέδου προεπεξεργαστή και με την βοήθειά τους δημιουργεί μία 

ανωτέρου επιπέδου αναφορά. Η τελευταία μπορεί να είναι σε μορφή κατανοητή από 

τον άνθρωπο (μονοπάτι 3a) ή να είναι σε μορφή για χρήση από κάποια εφαρμογή ( ή 

και τα δύο). Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων στον 

προεπεξεργαστή δεν είναι εν γένει ίδια με την προεπεξεργασία του εδαφίου 4.2. 
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Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η  μετατροπή των δεδομένων από τον 

προεπεξεργαστή σε τέτοια μορφή ούτως ώστε να είναι δυνατή η τροφοδότηση κάποιου 

δικτύου μηχανικής μάθησης. Τέτοιες εργασίες υπάρχουν πολλές και η έλευση των 

δικτύων βαθείας μάθησης (deep learning), έδωσε καινούρια ώθηση στον τομέα. 

Ενδεικτικά είναι δυνατό να αναφερθούν οι εργασίες (Kolosnjaji, Zarras, Webster, & 

Eckert, 2016), (Hardy, Chen, Hou, Ye, & Li, 2016), αλλά και πολλές άλλες. 
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 5 Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία, έγινε μελέτη και παρουσίαση των πρακτικών μεθόδων 

καταγραφής των κλήσεων συστήματος, οι οποίες λαβαίνουν χώρα σε κάποιο σύστημα 

με λειτουργικό Windows. Πέραν αυτού προτάθηκαν και κάποιες επιπλέον 

δυνατότητες, οι οποίες σε κάποια στιγμή θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Επίσης έγινε 

και παρουσίαση για τους τρόπους με τον οποίο είναι δυνατή η εκμετάλλευση των 

πληροφοριών από τις κλήσεις συστήματος. 

 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Το πρώτο βασικό συμπέρασμα που βγήκε από την παρούσα μελέτη, είναι η 

ανυπαρξία επίσημης διεπαφής από την πλευρά της Microsoft για την παρακολούθηση 

των κλήσεων συστήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης άλλων 

οντοτήτων ή και γεγονότων. Οι μέθοδοι από την άλλη που αφορούν στο λειτουργικό 

σύστημα, είναι αρκετές. Σε γενικές γραμμές έχουν όλες τα ίδια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα (αν εξαιρέσουμε αυτήν της ανίχνευσης πηγαίου κώδικα). Έτσι αν 

επιθυμούμε την παρακολούθηση όλων των διεργασιών θα πρέπει να επιλέξουμε την 

χρήση ενδιάμεσης βιβλιοθήκης. Αν ενδιαφέρει συγκεκριμένη διεργασία, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι υπόλοιπες μέθοδοι, αφού ληφθεί μέριμνα για τις διεργασίες οι 

οποίες ξεκινούν από την αρχική. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο τελευταίες 

μέθοδοι (προσθήκη υλικού και μεταβολή κώδικα πλατφόρμας εξομοίωσης). Αν και 

είναι δύσκολο να υλοποιηθούν (ειδικά η πρώτη εκ των δύο), θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως η βάση για την δημιουργία ενός επιπλέον (ίσως και μοναδικού) 

επιπέδου ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού. 

 

 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα περιορίστηκε μόνο σε συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν 

κάποιο λειτουργικό της οικογένειας Windows. 
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 5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Βασική επέκταση της παρούσης έρευνας θα ήταν η κατασκευή εν τέλει ενός 

συστήματος καταγραφής των κλήσεων συστήματος, με μεταβολή του κώδικα κάποιας 

πλατφόρμας εξομοίωσης. Ουσιαστικά, μία τέτοια κίνηση, θα έδινε την δυνατότητα, να 

μην χρησιμοποιούνται άλλες πλατφόρμες ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού (π.χ. 

Cuckoo Sandbox), έχοντας ως αποτέλεσμα την απλοποίηση όλου του περιβάλλοντος 

μελέτης του κακόβουλου λογισμικού. Επίσης η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και 

για τις κλήσεις συστήματος σε άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως Linux, αλλά 

ιδιαίτερα σε συστήματα Android. 

Όσον αφορά το κομμάτι της εκμετάλλευσης των καταγεγραμμένων κλήσεων 

συστήματος, θα ήταν δυνατή η συγγραφή μίας εφαρμογής για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς και των μηχανισμών τους οποίους περιέχει το κακόβουλο λογισμικό. 
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