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Abstrakt 

Att genomföra analys av malware är en viktig del i att få en bättre förståelse för hur 
det fungerar och beter sig när det drabbar ett system. Själva genomförandet av 
analysen kan göras på olika vis. Detta arbete tittar närmare på tre metoder för att 
analysera malware och ser vilken information de ger. 

Genom de experiment som utförs på ett malware som går under namnet BetaBot 
skapas en bättre förståelse för hur just detta malware fungerar. Målet är bland annat 
att jämföra de olika analysmetoder som valts ut och se hur de förhåller sig till 
varandra. 

Den grundläggande statiska analysen ger viss information om ett malware. Dock är 
den inte tillräcklig för att veta vad det gör. Vidare undersöks den dynamiska 
analysen, som till skillnad från den automatiserade kan ge ytterligare information 
om malwarebeteende. Dock är den metoden mer tidskrävande och skapar en stor 
informationsmängd som måste bearbetas. Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att 
den automatiserade analysen, som är en slags kombination av statisk och dynamisk 
analys, är ett lämpligt första steg vid analys av malware. Denna metod ger snabbt 
resultat och en överskådlig bild av ett analyserat malware. 
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1 Inledning 

Malware är ett ständigt närvarande hot för både hemanvändare och företag. Så fort 
ett system ansluts till Internet kan det bli en potentiell måltavla för en attack. När 
det sker handlar utgången av attacken helt om hur incidenten hanteras. 

Som företag kan man inte luta sig tillbaka och lita på att man är skyddad bara för 
man har virusskydd installerat. Många hot är antingen inte detekterade eller har 
möjlighet att kringgå dessa skydd. Hundraprocentig säkerhet existerar inte, men 
man kan skapa goda rutiner och säkra upp så gott det går för att vara mer förberedd 
när en incident väl inträffar. 

Att utföra malwareanalys är en viktig del för att förstå hur malware beter sig och 
sprider sig till nya mål. För företag är det särskilt viktigt att man analyserar det 
malware som tagit sig in i systemen då det kan ge viktig information om vart det 
finns säkerhetsbrister som måste åtgärdas. Detta istället för att enbart städa bort 
den skadliga koden och sedan återgå till det normala, på detta vis kan ju samma 
incident ske på nytt utan att någon åtgärd vidtagits. 

För säkerhetsföretag som utvecklar produkter i syfte att detektera och hantera 
malware är analys av malware något som pågår hela tiden. Detta för att kunna skapa 
definitioner över de kända hot som finns så att konsumenterna av deras produkter 
har så gott skydd som är möjligt. 

1.1 Bakgrund 

Malware i sig är inget särskilt nytt eller modernt fenomen utan har funnits med 
under datorns utveckling ända sedan 1980-talet. Under detta årtionde dök de första 
maskarna och virusen upp. Det intressanta på den tiden var att de dök upp i 
forskningsrapporter innan de upptäcktes “i det fria”, vilket vanligtvis är det 
omvända i dagsläget. De lyckade attackerna visade möjligheterna och skadorna som 
kunde orsakas genom attacker mot datorsystem och synliggjordes samtidigt för en 
bredare skara [1]. 

Utvecklingen av malware går snabbt framåt och säkerhetsföretag utövar en ständig 
kamp för att hinna med att analysera och skapa nya definitioner över kända hot så 
att deras produkter kan detektera dessa. Att malwarespridningen lyckas så väl är 
ofta ett problem som ligger hos systemägare och programvaruutvecklare, men även 
hos hemanvändarna, som inte patchar sina system/program regelbundet utan låter 
det gå alltför länge mellan uppdateringarna. Detta möjliggör den ökning av 
webbaserade attacker och nyupptäckta sårbarheter i programvaror som Symantec 
har bevittnat [2].
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1.2 Koppling till befintlig kunskap 

Inom området malwareanalys finns det ett flertal tidigare arbeten att tillgå. Vad som 
skiljer dem åt är valet av verktyg, som vanligtvis är utvecklat av författarna själva. 
Genom sin rapport vill de visa hur det presterar och skiljer sig mot andra verktyg för 
ändamålet. Främst behandlar rapporterna verktyg som kan utföra automatiserad 
analys. 

Egele et al. [3] har publicerat en mycket gedigen rapport i ämnet där de kartlägger 
en rad olika verktyg för just automatiserad malwareanalys. Rapporten beskriver 
genomgående malware och malwareanalys samt beskriver vad man bör tänka på 
när man skall bygga upp en miljö att utföra sin analys i. De tar upp vilka problem 
som kan uppstå, hur man löser dessa på bästa sätt och vad man skall vara medveten 
om i sina val. 

Två av de verktyg som ingår i föregående nämnda rapport är bland annat Panorama 
och CWSandbox. Båda dessa verktyg finns presenterade i publicerade rapporter. Yin 
et al. [4] som utvecklat verktyget Panorama bidrar med ett verktyg som inte är 
beroende utav signaturer, istället analyserar det hur malware bereder sig tillgång 
till och bearbetar känslig information. De menar på att det är i det grundläggande 
draget man kan urskilja vanlig programvara från skadlig kod. I en rad tester visas 
goda resultat med endast ett fåtal felaktiga träffar. 

CWSandbox som finns beskrivet av Willems et al. [5] arbetar liksom Panorama utan 
signaturer då många malware har anpassat sig till denna metod och kan kringå 
dessa. CWSandbox har även inbyggda funktioner som förhindrar att malware kan 
detektera att analys sker, detta genom API-hooking och DLL-injection. 

Båda verktygen är utvecklade för att analys skall kunna ske snabbt och effektivt, och 
producera en rapport man sedan kan utgå ifrån för vidare åtgärder vid säkrande av 
systemen/nätverket. 

Verktyget som har valts för automatiserad analys, Cuckoo Sandbox, finns 
representerat i en rapport av Abuzaid et al. [6]. De använder verktyget för att 
snabba på analys inför sin reverse engineering process. Till verktyget Cuckoo 
Sandbox finns även en utförlig handbok[7] att tillgå som uppdateras i takt med att 
verktyget uppdateras. 

1.3 Syfte 

Med detta arbete vill vi undersöka tre metoder för analys av malware och reda ut på 
vilket sätt dessa kan skapa en bättre förståelse för malware. Dessa analysmetoder är 
statisk, dynamisk och automatiserad analys. Vi undersöker vilka fördelar respektive 
nackdelar de olika metoderna ger vid analys av malware, och om man bör använda 
sig av flera metoder eller kan fokusera på en. 
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Vi ställer oss följande frågeställningar: 

 Vilken information kan respektive metod ge om ett malware? 

 Är någon metod att föredra eller kompletterar dem varandra? 

 

Utifrån dessa frågeställningar har följande hypotes antagits: 
Vi tror inte att enbart en av metoderna är tillräcklig för analys av beteendet hos ett 
malware. 

Avgränsning 
Arbetet avgränsas till ett fåtal utvalda verktyg för vardera analysmetod. Dessa 
består av både Windowsapplikationer och open-source verktyg. Analys kommer 
avgränsas till att omfatta endast ett malware. Den statiska och dynamiska 
analysmetoden kommer ej att utföras i avancerad form [2.3 Malwareanalys]. 

1.4 Etiska aspekter 

Vi är medvetna om att det malware som används i experimenten har potential att 
skada andra system. Av den anledningen har särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits 
för att minimera dessa risker. Detta malware är upptäckt och kan detekteras av 
majoriteten av de anti-virusprogram som finns tillgängliga, vilket innebär en låg 
hotbild. Den källa som gett oss tillgång till detta malware är legitim och har i syfte 
att analysera malware, inte sprida det vidare. 

 



 

4 

 

 

 



 

5 

 

2 Teori 

2.1 Malware 

Malware är en förkortning av engelskans malicious software, skadlig programvara, 
och är en samlingsterm för all sorts programvara som är skapat i syfte att orsaka 
skada på ett enstaka system, en server eller ett nätverk oavsett dess typ [8, 9].  

Det finns olika typer av malware som är utvecklade för olika syften. I folkmun 
används ofta begreppet virus för att beskriva flera former av skadlig kod vilket är 
felaktig användning av begreppet. För att bringa klarhet i de olika typerna av 
malware följer här en uppställning av de främsta typerna och vad de innebär. 
 

 Virus: Ett virus är beroende av andra körbara filer eller dokument för att 
aktiveras. När det har aktiverats kan det sprida sig vidare till andra filer och 
ytterligare system [9].  

 Mask: En mask blandas ofta ihop med virus. Skillnaden är att en mask inte är 
beroende av någon annan fil för att sprida sig. En mask kan även skapa 
kopior av sig själv och sprids lätt via bland annat mail [9, 10]. 

 Trojan: En trojan är ett till synes legitimt program men som innehåller dold 
skadlig kod. För att en attack med en trojan skall lyckas måste mottagaren 
luras till att öppna filen. Detta görs genom att maskera trojanen och sprida 
den som en attraktiv fil som användaren är villig att öppna utan någon 
misstanke [9]. 

 Backdoor: En backdoor, eller bakdörr, är nära besläktat med trojaner. Dessa 
utnyttjar sårbarheter i programvara och möjliggör fjärråtkomst till ett 
system. När systemet är kapat kan det exempelvis användas som 
utgångspunkt för nya attacker [9, 11]. 

 Rootkit: Rootkit används för att dölja annan malware. Med hjälp av ett 
rootkit kan exempelvis en backdoor döljas och göras svårdetekterad för 
systemägaren [11]. 

 Ransomware: Med ett ransomware kan ett system kapas och göras 
otillgängligt för ägaren. Ägaren måste då betala in en lösensumma, ransom, 
till ett anonymt konto och därefter få en upplåsningskod. Huruvida denna 
koden kommer att fungera är aldrig säkert. Mer avancerade ransomware 
krypterar även hela hårddisken så att filerna ej kan räddas på annat sätt [12, 
13]. 



 

6 

 

 Spyware/Adware: Spyware är programvara designad för att samla in 
information genom en användares internetuppkoppling utan dess vetskap. 
Ofta är denna typ av malware inbakad i diverse gratisprogramvara som finns 
tillgänglig på Internet. Adware är en typ av spyware som främst samlar in 
information för att ge anpassad reklam till användaren utifrån dess surfvanor 
[9]. 
 

2.2 Karaktärsdrag hos malware 

Malware har särskilda karaktärsdrag genom vilka man kan skapa sig en förståelse 
för hur de fungerar och hur de kan motverkas. Ofta kombineras olika typer av 
malware vid en attack för att få så stor chans som möjligt att lyckas infektera och 
behålla infektionen. 

För att ett malware ska kunna utföra sin uppgift måste det ha ett sätt att ta sig in i 
ett system, en så kallad initial infection vector. Alltså ett sätt för att infektera ett 
system. Detta kan ske på olika vis. Exempel på detta är bifogade filer i mail som 
innehåller skadlig kod eller länkar som leder till en infekterad hemsida som kör 
skadlig kod på användarens dator. Andra sätt kan vara användandet av USB-minnen 
preparerade med skadlig kod som körs när en användare kopplar in detta i sitt 
system. Dessa är bara några av de sätt som skadlig kod kan spridas på. 

Nästa steg efter infektionen är vanligtvis ytterligare spridning inom målsystemets 
nätverk. Detta sker genom en propagation mechanism. Metoder för att sprida sig 
vidare kan vara genom att utnyttja sårbarheter i nätverket, infektion av pålitliga 
nätverksresurser, insamling av användarens mailkontakter för vidare spridning till 
dessa, med mera.  

Efter infektion och ytterligare spridning måste ett malware överleva på systemen 
som drabbats. Detta för att bakdörren in till systemet inte skall försvinna efter en 
omstart av systemet. Detta sker genom en persistence mechanism. För att kunna 
aktiveras på nytt behöver ett malware något sätt att automatiskt aktiveras på nytt. 
Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att lägga in sig i registret som en 
autostartsmekanism. Malwaret kan då aktiveras vid exempelvis inloggning eller 
uppstart av någon specifik programvara. Andra metoder är att infektera viktiga 
systemfiler som används av många programvaror och därmed kan malwaret 
aktiveras på flera sätt [14]. 
 

2.3 Malwareanalys 

Sikorski och Honig [11] liknar malwareanalys vid en dissektion. Man tar reda på hur 
malware fungerar, identifieras och eventuell motverkas. Det finns olika tekniker och 
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val av verktyg för själva analysen, beroende på hur djupt man vill gå och vilka 
verktyg man är bekväm med. 

Statisk analys 

Är en enklare teknik för analys av malware, som går ut på att studera malware utan 
att köra dem. Man samlar information om meta-data, vilka funktioner som 
importeras, vilka strängar som kan hittas och så tar man reda på ifall malwaret är 
obfuskerat. Att ett malware är obfuskerat är något som görs i ett försök att dölja 
koden och vilka funktioner det använder sig av. Ofta för att förhindra identifiering 
och spårbarhet.  

En avancerad statisk analys består av att ladda malwaret i en disassembler som 
tittar på alla instruktioner som malwaret skickar till processorn för vidare analys, 
även kallat reverse engineering. På så sätt kan man analysera alla instruktioner steg 
för steg utan att malwaret körs. 

Dynamisk analys 

Tvärtemot den statiska analysen så utförs den dynamiska analysen på ett malware 
som körs. Genom att använda sig av verktyg som övervakar processer, nätverk, 
minne och annat så kan man ta reda på vad ett malware gör mot ett system. Om 
malwaret är obfuskerat så måste man göra en dynamisk analys för att få reda på vad 
som sker i systemet.  

Även som i fallet med statisk analys så finns det avancerad dynamisk analys. Där 
använder man sig av en debugger för att utföra analys. Det finns då möjligheter att 
pausa, hoppa över instruktioner och liknande medan malwaret körs för att ta reda 
på vad det gör. 

Vad kan man uppnå? 
Med hjälp av en grundläggande statisk och dynamisk malwareanalys kan man ta 
reda på betydande information om det malware man undersöker. De mål man vill 
uppnå är att kartlägga malwaret, lokalisera vilka filer som har blivit infekterade 
samt veta hur man kan detektera det på nätverket. 
 

2.4 Virtuell miljö 

En virtuell miljö är ett system bestående av flera virtuella maskiner. En virtuell 
maskin är en dator med emulerad hårdvara i en befintlig dator. På dessa kan olika 
operativsystem installeras och nätverk skapas. På så sätt kan de virtuella 
maskinerna kommunicera med varandra utan att värdsystemet påverkas. 
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3 Metod 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en hypotetisk-deduktiv metod. De 
tre analysmetoderna jämförs och en utredning görs kring vilken information 
respektive metod ger, samt hur de förhåller sig till varandra. 

Då det malware som används har potential att göra skada på andra system kommer 
alla experiment ske i säkra virtuella miljöer. I dessa miljöer kan man på ett 
kontrollerat sätt undersöka den skadliga koden närmare utan risk för vidare 
spridning till allmänheten. 

Utgångspunkten för vårt arbete är tidigare nämnda arbete av Egele et al. [3] som har 
sitt fokus på automatiserad analys. Den automatiserade analysmetoden ser de som 
ett sätt för att utröna huruvida ett malware kräver närmare undersökning, eller om 
det bara är en variant av en tidigare känd typ. Den närmare undersökningen sker då 
manuellt i form av statisk och dynamisk analys. 

Här kommer detta arbete in i bilden då det skall utrönas huruvida någon metod är 
att föredra eller om de kompletterar varandra, så som Egele et al. [3] anser. 

Metod för allt arbete med de utvalda verktygen har två verk som sin grund: 
Sikorski & Honigs bok “Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to 
Dissecting Malicious Software” [11] samt Cuckoo Sandbox Book [7].  

Det förstnämnda kommer att ligga som grund till arbetet för de verktyg som 
används vid statisk och dynamisk analys. Boken beskriver verktygens funktionalitet 
och användningsområde på ett utförligt vis och är därför lämplig för arbetet.  

Det sistnämnda verket används som referenslitteratur för den automatiserade 
analysen, i vilket installation, konfiguration och användning av verktyget beskrivs. 

Valet att använda Cuckoo Sandbox för automatiserad analys motiveras med att 
verktyget är ett aktuellt och aktivt open-source projekt under utveckling som ej 
ännu representerats i andra arbeten i någon större utsträckning. 
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4 Experiment 

Experimenten består av tre delar; statisk, dynamisk och automatiserad analys. 
Analyserna genomförs i en kontrollerad virtuell miljö. Syftet med experimenten är 
att undersöka vilken information varje analysmetod kan ge och jämföra dessa. 

4.1 Labbmiljö 

Den labbmiljö, se figur 1, som kommer ligga som grund för experimenten består av 
ett system som har Windows 7 64-bit installerat. Operativsystemet är fullt 
uppdaterat och har både brandvägg och anti-virusprogramvara installerat. 
Programvaran Virtualbox finns installerad för hantering av virtuella miljöer. 

I Virtualbox finns en virtuell instans bestående av Ubuntu 12.04 installerad. Genom 
att använda en virtuell miljö för våra experiment skapar vi ett extra lager av 
säkerhet både för vårt eget system och andra system. 

I den virtuella instansen av Ubuntu finns sedan Virtualbox installerat på nytt. Här 
hanteras en installation av Windows XP. Det är i detta operativsystem malwaret 
kommer att analyseras. I Windows XP så är alla former av automatiska 
uppdateringar och brandvägg inaktiverade. Detta för att få så lite trafik samt 
registerändringar som möjligt för att malwaret ska kunna köras ostört. 

Alla de verktyg som skall användas för statisk och dynamisk analys finns 
installerade i den virtuella Windows XP instansen. Därefter har ett snapshot, en 
ögonblicksbild, tagits av instansen med hjälp av Virtualbox. Detta snapshot sparar 
instansen i dess aktuella tillstånd. Detta gör det möjligt att återgå till detta tillstånd 
inför varje ny analysomgång och därmed ha samma förutsättningar. 
 

 
Fig 1. Illustration över labbmiljön. 
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4.2 Verktyg 

4.2.1 Statisk analys 

 PEiD[15] 
Används för att identifiera ifall en exekverbar fil är komprimerad eller 
obfuskerad. 

 UPX[16] 
Packar exekverbara filer med hög komprimeringsgrad. Gör det även möjligt 
att packa upp filer snabbt. Har stöd för ett flertal olika format av körbara 
filer. 

 PEview[17] 
Gör det snabbt och enkelt att undersöka strukturen hos en 32-bitars Portable 
Executable (PE). Den visar information så som header, import/export table, 
etc., för filer av bland annat typen .exe och .dll.   

 Dependency Walker[18] 
Ett verktyg för att undersöka Windowsmoduler (så som exe, dll, sys, etc.) och 
bygga träddiagram över de moduler den är beroende av samt vilka anrop 
som görs. 

 Resource Hacker[19] 
Gör det möjligt att se, modifiera, ändra namn på, lägga till, ta bort och 
extrahera resurser i 32- & 64-bitars exekverbara filer för Windows. 

 Strings[20] 
Letar efter ASCII och Unicode-strängar i exekverbara program. Programmet 
tolkar vad den tror är strängar och kan därför även visa många icke-strängar. 

4.2.2 Dynamisk analys 

 Process Monitor[21] 
Även kallat procmon, är ett avancerat övervakningsprogram för processer i 
Windows-miljö. Programmet övervakar alla systemanrop och sparar alla 
händelser i realtid i RAM-minnet. Genom att ställa in filter kan man se, vilka 
processor som körs, vilka filer som skapas och anropas, vilka registernycklar 
som skapas, ändras och raderas. 

 Process Explorer[22] 
Verktyg för att övervaka och analysera de processer som körs i en 
Windowsmiljö.  
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 Regshot[23] 
Är ett open-source verktyg som är till för att skapa avbilder av registret och 
sedan jämföra dessa. Genom att skapa en första avbild innan man kör 
malwaret och sedan en till efter så kan se vilka nycklar som har lagts eller 
ändrats. 

 Fakenet[24] 
Simulerar en Internet-anslutning genom att dirigera om all trafik till 
localhost. Svarar på DNS, HTTP och SSL-förfrågningar så att t ex. malware 
tror att de är anslutna till Internet och fortsätter köra i labbmiljö (vissa typer 
av malware måste ha Internet-anslutning för att köras ordentligt). När 
malware begär hämtning av specifika filer så har Fakenet en uppsättning 
substitut som hämtas ner lokalt istället, beroende på filtyp som ska hämtas. 
Fakenet fångar inte upp trafik som inte skickas på portar som inte är 
förinställda. 

4.2.3 Automatiserad analys 

 Cuckoo Sandbox[25] 
Cuckoo är ett open-source verktyg för att utföra automatiserad analys av 
malware. I en kontrollerad sandboxmiljö exekverar Cuckoo malware och 
analyserar det på kort tid. Funktionsanrop, skapade/raderade filer, 
processer i minnet, nätverkstrafik och mycket annat registreras. Efter analys 
skapas en gedigen rapport med information om vad som skett under 
exekvering av malware. Cuckoo är även ett ramverk i den bemärkelsen att 
ytterligare moduler skrivna i Python kan appliceras vid analys.  
 

4.3 Malware för analys 

För alla experiment kommer samma malware att användas. I detta arbete har ett 
malware som bland annat benämns Trojan-Dropper.Win32.Injector.icqk av 
Kaspersky och Trojan.GenericKDV.960262 av BitDefender använts [27]. Malwaret 
är baserat på en trojan som går under namnet BetaBot och enligt Symantec så dök 
den upp 25 februari 2013 [12]. Valet av detta malware gjordes främst av följande 
anledningar: det är förhållandevis aktuellt, det finns i flera varianter och alla tre 
analysmetoder är applicerbara. 

 

Tillgång till detta malware möjliggjordes via forumet kernelmode.info där bland 
annat analys av olika malware diskuteras. Malwaren döps till sin md5-summa för att 
lättare kunna identifieras, det malware som undersöks har filnamnet 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe. 
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4.4 Genomförande av analysmetoder 

4.4.1 Statisk analys 

I den statiska analysen kommer analys genomföras utan exekvering av malware. 

Den statiska analysen sker enligt följande ordning: 

1. Beräkna md5-summa och tidstämpel. 

2. Utför statisk analys med vardera verktyg med förpackad fil. 

3. Packa upp filen med UPX. 

4. Beräkna md5-summa och tidstämpel. 

5. Utför statisk analys med vardera verktyg med uppackad fil. 

Kommando för md5-beräkning samt tidstämpel:  

md5deep.exe -t C:\<sökväg till fil>.exe > C:\<målfil>.txt 

 
Förpackad fil 

Experimentet inleds med att beräkna md5-summan för vårt malware med filnamnet 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe med hjälp av md5deep. Detta för att 
verifiera att hash-värdet stämmer överens med namnet på exe-filen.  
Beräknad hashsumma: 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22 

3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe öppnas i PEiD för att se ifall malwaret är 
förpackat. Enligt PEiD så är filen förpackad med UPX där det är någon av 
versionerna “0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 2.90”. “Markus & Laszlo” som står med på samma 
rad är två av skaparna av UPX [16] vilket även visas i figur 2. 

 
Fig 2. PEiD visar att malwarefilen är förpackad med UPX. 
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Vi öppnar 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe i PEview, se figur 3, för att gå in 
på IMAGE_NT_HEADERS och vidare till IMAGE_FILER_HEADER där vi kan se att filen 
uppges filen  kompilerad 2013-04-20 04:42:29 UTC. Denna tid kan dock vara 
modifierad av malware-skaparen. 
 

 
Fig 3. PEview visar kompileringsdatum för malwarefilen. 

I Dependency Walker visas vilka DLL-filer som importeras av malwaret och vilka 
funktioner som utnyttjas i dessa. Med malwaret förpackat i UPX så importeras både 
KERNEL32.DLL och MSVBVM60.DLL enligt figur 4. 

 
Fig 4. Information i Dependency Walker. 

Via programmet Resource Hacker kan vi se Version Info för filen 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe enligt tabell 1. 
 

CompanyName Texas Instruments Incorporated 

FileDescription Moonway nongraph dyirbal 

LegalCopyright Tenderso subinduc petnappi 1996-1998 

ProductName Rhinence lithopon 

FileVersion 4.06.0003 

ProductVersion 4.06.0003 

InternalName Caroa  

OriginalFilename Caroa .exe 

Tabell 1. Version Info från Resource Hacker. 
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För att extrahera möjliga ASCII och Unicode-strängar ur 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe så använder vi oss av verktyget Strings.  
I Windows kommandotolk anger vi från platsen där strings.exe finns: 
 
strings -n 4 C:\<malware>.exe > <malware_strings>.txt 

Flaggan -n 4 gör så att inga strängar under fyra tecken listas. Alla strängar placeras 
i den textfil som angetts i kommandot ovan och textfilen placeras i samma mapp 
som strings.exe. 

Uppackad fil 

För att få reda på mer information om 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe så 
packar vi upp filen från UPX. Detta gör vi med programmet UPX och med följande 
rad i kommandotolken: 
 
upx -d C:\<fil som skall packas upp> 

Detta kommando skriver över originalet med den uppackade filen! 
 

Flaggan -d står för decompress, alltså dekomprimera. 

Storleken på 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe ökar från 525824 byte till 
1712128 byte i opackat läge, vilket visas i figur 5. 

 
Fig 5. Uppackning av malware med UPX. 

För att verifiera att 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe ej längre är samma fil 
så beräknas filens hashsumma på nytt. Detta med md5deep på samma sätt som 
tidigare. Beräknad hashsumma: d3dfd90f7cbc4677debde0b27b17780a 

I PEiD öppnas malwaret och istället för “0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 2.90 - > Markus & 
Laszlo” så står det “Microsoft Visual Basic 5.0 / 6.0”. Detta indikerar att malwaret är 
kompilerat i Microsoft Visual Basic. 

Vid öppnandet av 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe i PEview kan man nu se 
IMAGE_SECTION_HEADER .text samt .data, dessa hette UPX0 och UPX1 när 
malwaret var förpackat, detta kan ses i figur 6. 
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Fig 6. Uppackat malware ger ytterligare information i PEview. 

I Dependency Walker kan man se att malwaret inte importerar KERNEL32.DLL 
direkt, utan detta görs via MSVBVM60.DLL som använder sig av betydligt fler 
funktioner än KERNEL32.DLL. 

Via strings.exe så ser vi betydligt fler strängar som ger information än med UPX, det 
finns fortfarande många feltolkade strängar. Exempel på tolkade strängar enligt 
figur 7. 

 
Fig 7. Det uppackade malwaret resulterar i ett flertal tydbara strängar. 
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4.4.2 Dynamisk analys 

I den dynamiska analysen kommer analys genomföras samtidigt som malware 
exekveras. Verktygen för denna analys aktiveras först och därefter aktiveras 
malware. 

Den dynamiska analysen sker enligt följande ordning: 

1. Virtuell maskin startas från snapshot. 

2. Verktygen startas. 

3. Loggning i verktyg aktiveras. 

4. En avbild av registret görs i Regshot innan exekvering av malware. 

5. Malware exekveras och observeras under 2 min. 

6. En andra avbild av registret görs i Regshot. 

7. Loggning i verktyg inaktiveras. 

8. En jämförelse skapas i regshot. 

9. Loggar analyseras. 

Notera att när malware väl exekverats går det ej att stoppa förrän man återgår till 
snapshot. De loggfiler som skapas bör undersökas innan förflyttning till annat system. 
Detta då malware har körts i samma miljö som de skapats i. 

Maskinen är inställd via VirtualBox att köra på Internal network och har således 
ingen kontakt med något nätverk. I Windows XP-instansen har en statisk ip-adress 
(192.168.111.111) angetts.  

Process Monitor, Process Explorer, Fakenet och regshot startas. 

Fakenet startar upp och lyssnar efter trafik på port 25, 80, 1337, 8000, 8080 samt 
SSL-trafik på port 443, 465, 8443, 31337. Övrig trafik som lyssnas efter är DNS-
trafik på port 53 och ICMP-trafik. 

Den första avbilden av registret tas med Regshot. 

Därefter startar vi upp 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe och låter filen köra 
i cirka två minuter samtidigt som vi tittar över våra verktyg för att se så aktivitet 
loggas.  
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En andra avbild av registret tas med Regshot, bägge avbilderna jämförs med 
programmet och resultatet sparas i en fil med namn regshot 1.txt. Vi kan se att sju 
stycken nycklar har blivit tillagda i registret, 14 värden har blivit tillagda samt 17 
värden modifierade. Totalt har det förekommit 38 ändringar i registret. 

I Fakenet visas det att trafik och DNS-förfrågningar har förekommit, enligt figur 8. 
Först loggas en Reverse DNS Lookup med 255.111.168.192.in-addr.arpa. 

Det förekommer tre DNS-förfrågningar till följande domäner: microsoft.com, 
moneybooster.info och teeniecamchat.com. 
Malwaret försöker nå ip-adress 95.211.211.90 via port 80 ett flertal gånger med: 
POST /bb/order.php HTTP/1.1 

 
Fig 8. Översikt över Fakenet-aktivitet. 
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Loggningen i Process Monitor stängs av. Sedan loggningen startade har det loggat 
cirka 1,4 miljoner händelser. Fokus läggs därför på de viktigaste händelserna för att 
minimera tidsåtgången. 

3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe skapar filerna 0046c511.txt och 
ogtxcdlve.exe i C:\Program Files\Common Files\rmload.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-
08002B303090D}\vilket kan ses i figur 9. Det visas även att tiden för skapandet av 
filerna ersätts med datumet 1601-01-01 och tiden 2:00:00 AM. 

Fig 9. Procmon visar nyskapade filer. 

Filen ogtxcdlve.exe skapar wuauclt.exe (Windows Update AutoUpdate Client) i 
C:\Windows\system32\ och ersätter originalet. 

Genom att ställa in filter i Process Monitor, enligt tabell 2, så kan man lättare följa 
processerna och instruktioner som är relevanta. 
 

Column Relation Value Action 

Process Name is 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe Include 

Process Name is ogtxcdlve.exe Include 

Process Name is wuauclt.exe Include 

Operation is CreateFile Include 

Operation is RegSetValue Include 

Operation is RegCreateKey Include 

Tabell 2. Filter i Process Monitor. 
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I figur 10 visas några särskilt intressanta registervärden som ändrats och har 
detekterats av Process Monitor. ShowSuperHidden som ändras till värdet 0 innebär 
att alla systemfiler döljs. De skyddsmekanismer som finns i Internet Explorer 
inaktiveras för alla definierade Internetzoner. Slutligen förhindras programvara för 
att detektera malware att genomföra korrekt analys genom att värdet för Debugger 
ändras till andra exe-filer.  

Detaljerad genomgång av registerförändringar gjorda av wuauclt.exe: 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHid
den ändras till 0 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1\2500 
ändras till 3 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\2500 
ändras till 3 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\2500 
ändras till 3 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\2500 
ändras till 3 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Image File Execution 
Options\rstrui.exe värdet Debugger ändras till lqcnm_.exe 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Image File Execution 
Options\hijackthis.exe värdet Debugger ändras till hsfbp_.exe 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Image File Execution 
Options\spybotsd.exe värdet Debugger ändras till zldzw_.exe 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Image File Execution 
Options\housecalllauncher.exe värdet Debugger ändras till jppyy_.exeE 

Fig 10. En del av registerförändringarna i Process Monitor. 

Det gick även att se att malwaret letade efter information i filer och i registret, bland 
annat letade det efter bokmärken i FTP-program. Information om spel-relaterad 
programvara så som Steam, Blizzard Entertainment, League of Legends, m.fl. och 
anti-virusprogram så som Avira, ESET, Symantec, AVG, avast! m.fl eftersöktes. 

I figur 11 visas i Process Explorer att wuauclt.exe nu härstammar från mappen där vi 
hade vårt malware. 
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Fig 11. Information om modifierad wuauclt.exe. 

 

4.4.3 Automatiserad analys 

Den automatiserade analysen utför kombinerad statisk och dynamisk analys med de 
inbyggda verktygen som finns i Cuckoo Sandbox. Detta utförs med ytterst lite 
användarinteraktion. 

För automatiserad analys används en labbmiljö illustrerad enligt figur 12. 
Skillnaden är att Cuckoo Sandbox körs från Ubuntu instansen och inte direkt i 
Windows XP instansen. För installation och konfiguration har vi följt Cuckoo 
Sandbox Book [7].  
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Python 2.7 installeras i både Ubuntu och Windows XP instanserna. Detta för att 
Cuckoo skall kunna kommunicera med den virtuella maskinen. Kommunikationen 
mellan Cuckoo och Windows XP-maskinen sker med hjälp av filen agent.py över 
XML-RPC-protokollet (XML över HTTP). Filen agent.py döps om till agent.pyw för att 
slippa att pythons konsolfönster ska dyka upp i Windows XP-maskinen. 

 
Fig 12. Illustration över labbmiljö med Cuckoo Sandbox. 

Brandväggen i Ubuntu-maskinen är konfigurerad så att trafik från Windows XP-
maskinen skickas vidare från det virtuella NIC (vboxnet0) till det NIC (eth0) som är 
anslutet till Internet, se figur 13. 

 
Fig 13. Illustration över nätverkskonfiguration. 

Analysen startas från ett skapat snapshot av Windows XP instansen. Till denna miljö 
laddas ett valt malware upp via Cuckoos webbgränssnitt och exekveras. Samtidigt 
bevakar Cuckoo miljön tills analys är klar, alternativt tills den fördefinierade 
maxtiden har nåtts. Därefter avslutas analysen. När detta gjorts sammanställs en 
rapport över den information som samlats in under analysen. 

Via terminalen i Ubuntu-maskinen startas Cuckoo med:  
python cuckoo.py från mappen där Cuckoo är lokaliserat. 

Med ännu en terminal startas web.py i samma mapp med: 
python utils/web.py 
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web.py startar en webbserver för Cuckoo som gör att filer kan laddas upp via ett 
webbinterface. I adressfältet i webbläsaren anges addressen 0.0.0.0:8080 och 
Cuckoos-webbinterface visas enligt figur 14. 

 
Fig 14. Webbinterface för Cuckoo Sandbox. 

Med Browse-knappen bläddras malwaret 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe 
fram och laddas upp för analys med Submit-knappen. En bekräftelse på att filen 
laddas upp kommer fram. 

Rapporten genereras vanligtvis på mellan 30-120 sekunder vid felfri analys. En 
timeout kan ställas in i Cuckoos konfiguerings-fil om man så önskar. 

Cuckoo genererar ett namn för rapporten och ger den ett id i databasen. 
Rapporten nås från startsidan 0.0.0.0:8080 via länken Browse. 

På Browse-sidan visar alla filer som har laddats upp för analys med tillhörande 
databas-id, tid för uppladdning samt vilken status det är på dem. 
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I själva rapporten finns åtta kategorier med information; Info, File, Signatures, 
Screenshots, Static, Dropped, Network och Behavior. 

Info 
Information om när analysen av malwaret skedde, när den blev klar, hur lång tid det 
tog och visar vilken version av Cuckoo som användes. Malwaret kördes i 43 
sekunder. 

File 
Filens namn, storlek och typ visas. Hash-summan beräknas även för olika hash-
algoritmer (CRC32, MD5, SHA1, SHA 256, SHA512). En version av PEiD är integrerad 
i Cuckoo och där kan man utläsa att malwaret är förpackat med UPX 2.90 [LZMA]. 

Cuckoo laddar upp filen som undersöks till VirusTotal och returnerar hur många 
träffar filen ger. VirusTotal är en sida som kör scanning av filer med 46 (2013-05-
09) olika anti-virusprogram. Rapporten från VirusTotal visar att 27 av 46 anti-
virusprogram anser att filen är skadlig [27]. 

Signatures 

Inga resultat eftersom inga signaturer var inlagda. 

Screenshots 
Ett screenshot finns att tillgå, det ger dock ingen information då malwaret arbetar i 
bakgrunden. 

Static Analysis 

 Version Infos 
Ger oss den angivna versionsinformation som Windows använder för 
information om filer. 

 Sections 
Visar sektionerna i filen; UPX0, UPX1 och .rsr samt deras virtuella adress, 
storlek och entropy. Ju högre entropy ju större chans är det att filen är 
komprimerad alternativt krypterad [28]. 

 Imports 
Visar att DLL-filerna KERNEL32.DLL och MSVBVM60.DLL importeras, dock 
finns det bara anropade funktioner på KERNEL32.DLL.  
Dessa är: 
 LoadLibraryA 
 GetProcAddress 
 VirtualProtect 
 VirtualAlloc 
 VirtualFree 
 ExitProcess 
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Dropped files 
Filen 00232ca0.txt har skapats. Genom att trycka på filnamnet så visas att storleken 
är 0 byte, samt beräknade hashsummor utifrån olika hashalgoritmer. 

Network Analysis 

 Host Involved 
192.168.56.2 (Den fasta ip-adressen för Windows XP-maskinen) 
8.8.8.8 (Googles egna DNS-server) 

 DNS Requests 
windowsupdate.microsoft.com på ip-adress 65.55.184.25 

Behavior Summary 
Behavior Summary innehåller mycket information och allt listas inte här, istället 
förklaras dess innehåll. 

 Files 
Här visas försök till att skapa filer, både lyckade och misslyckade. 

 Mutexes 
Listar mutex. Ett mutex-objekt gör så att flera program / instanser kan 
använda samma resurs samtidigt. 

 Registry Keys 
Ändrade och tillagda registernycklar. 

Processes 

Processer som har skapats sen start av analys. 

3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe PID: 308, Parent PID: 1056 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe PID: 1196, Parent PID: 308 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe PID: 1916, Parent PID: 1196 
3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22.exe PID: 232, Parent PID: 1916 

 
lgzovtrbn.exe PID: 1584, Parent PID: 232 
lgzovtrbn.exe PID: 1600, Parent PID: 1584 
lgzovtrbn.exe PID: 1652, Parent PID: 1600 
lgzovtrbn.exe PID: 1684, Parent PID: 1652 

wuauclt.exe PID: 1364, Parent PID: 1684 

Utökad detaljerad information från rapporten finns att tillgå [Appendix A]. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras information om särskilt intressanta händelser och 
beteenden hos malwaret som vardera analys visat på. Därefter dras slutsatser om de 
olika analysmetoderna. 

5.1 Statisk analys 

Av den statiska analysen kunde vi få ut följande information med filen i förpackat 
tillstånd: 

 MD5-summan stämmer överens med filnamnet. 
 Filen är förpackad med UPX 0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 2.90. 
 Datum för kompilering. 
 Importerar DLL-filerna KERNEL32.DLL och MSVBVM60.DLL. 
 Vilka funktioner som används från DLL-filerna. 
 Version info om filen, exempelvis att original-filnamnet var Caroa .exe. 
 Svårtolkade strängar. 

Efter det att filen packats upp fick vi ut följande information: 
 Ny hashsumma. 
 Ökning av filstorlek. 
 Att filen förmodligen är kompilerad i Microsoft Visual Basic. 
 Information om sektionerna .text och .data 
 Utökad information om förhållandet mellan KERNEL32.DLL och 

MSVBVM60.DLL samt de funktioner som används. 
 Utökad mer lättolkade strängar. 

5.2 Dynamisk analys 

Av den dynamiska analysen kunde vi få ut följande information: 
 Lägger till och modifierar registervärden. Totalt 38 förändringar i registret. 
 Skickar ut DNS-förfrågningar till microsoft.com, moneybooster.info samt 

teeniecamchat.com 
 Försöker nå 95.211.211.90/bb/order.php via port 80 
 Skapar filerna: 0046c511.txt och ogtxcdlve.exe och modifierar tidsstämpel för 

skapandet. 
 ogtxcdlve.exe skapar wuauclt.exe (Windows Update AutoUpdate Client) och 

ersätter originalfilen i C:\Windows\System32\ 
 Döljer systemfiler med ändring i registret. 
 Avaktiverar skyddat läge för alla Internet-zoner i Internet Explorer. 
 Gör ändringar i registret som hindrar felsökningsprogram från att köras. 
 Letar efter information om bokmärkta FTP-sidor, anti-virus program och 

annat. 
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5.3 Automatiserad analys 

Ur den rapport som Cuckoo genererade kan följande konstateranden göras: 
 MD5-summan stämmer överens med filnamnet 
 Filen är förpackad med UPX 2.90 [LZMA]. 
 27 av 46 anti-virusprogram ser filen som skadlig. 
 Original-filnamnet var Caroa .exe. 
 Importerar DLL-filerna KERNEL32.DLL och MSVBVM60.DLL. 
 Filen 00232ca0.txt droppas. 
 Det görs en DNS-förfrågan till windowsupdate.microsoft.com. 
 Skapar wuauclt.exe och lgzovtrbn.exe. 
 Letar efter information om bokmärkta FTP-sidor, anti-virusprogram och 

annat. 
 Gör ändringar i registret som hindrar felsökningsprogram från att köras. 
 Filen startar sig själv och lgzovtrbn.exe som i sin tur startar wuauclt.exe. 

 

5.4 Slutsatser utifrån resultat 

Den statiska analysen ger direkt information av en grundläggande karaktär. 
Informationen består till största del av meta-data, strängar och importerade 
funktioner.  

Den dynamiska analysen ger stora mängder information som måste filtreras för att 
få fram hur ett malware påverkar systemet. Verktygen har goda möjligheter för 
detta och att kartlägga ett malwares beteende förenklas.  

Den automatiserade analysen ger information liknande både den som man får ut 
genom statisk och dynamisk analys. Genomförandet är även enkelt och tidsåtgången 
hålls till ett minimum.  

Vi kan konstatera att slumpmässiga namn för de skapade .txt och .exe filerna 
används. Detta ser vi utifrån den dynamiska och automatiserade analysen. 
Textfilens namn använder sig av åtta slumpmässigt valda bokstäver och siffror 
medan den exekverbara filen består av nio slumpmässigt valda bokstäver. 

Malwaret letar efter mycket information i register och filer. Vi kan anta att malwaret 
skulle skicka iväg insamlad information vidare, därav uppkopplingarna mot en 
specifik ip-adress. Ändringar i registret gör så att vanliga felsökningsprogram inte 
kan köras. Genom att ersätta Windows Update AutoUpdate Client så gör malwaret 
så att processen inte går att stänga ner. Då det blivit integrerat med systemet så kan 
en vanlig användare vara omedveten om dess existens. 
 
I tabell 3 ges en sammanfattande jämförelse över vilken information vardera 
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analysmetod kan ge och i tabell 4 deklareras fördelar respektive nackdelar hos 
analysmetoderna med hänsyn till arbetets omfattning. 

 

Information om Statisk Dynamisk Automatiserad 

Komprimering X  X 

Importerade DLL-filer X  X 

Strängar X  * 

Version Info X  X 

Registerändringar  X X 

Skapande av filer  X X 

DNS-förfrågningar  X ** 

Beteende  X X 

*Med insticksmodul för inhämtning av strängdata. **Med inställning för längre körtid. 

Tabell 3. Jämförelse över vilken information vardera analysmetod ger. 
 

 Statisk Dynamisk Automatiserad 

Fördelar Snabbt Beteende, loggar all 
aktivitet, simulerat Internet 

Snabbt, beteende, 
rapport 

Nackdelar Begränsad 
information 

Tidskrävande, stor 
informationsmängd 

Installation och 
konfiguration 

Tabell 4. Fördelar respektive nackdelar med vardera analysmetod. 
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6 Diskussion 

Här diskuterar vi de olika analysmetoderna och ser till deras respektive möjligheter, 
begränsningar, fördelar och nackdelar så som vi uppfattat dem under arbetets gång. 
Dessa jämförs även sinsemellan för att ge svar på hur de förhåller sig till varandra. 

Om vi ser till den statiska analysmetoden så gav den begränsad information i ett 
grundläggande utförande. Hade en mer avancerad statisk analys tillämpats hade den 
kunnat ge betydligt mer detaljerad information. Dock kräver en sådan analys mer 
specifika kunskaper inom exempelvis reverse engineering där man tittar på ett visst 
programs instruktioner till processorn. Detta är kunskaper som kräver lång 
erfarenhet och ställer höga krav på utövaren. I den statiska analysen finns även en 
begränsning om man inte kan ta reda på hur ett malware är förpackat. Djupliggande 
information kan då förbli dold.  

Den dynamiska analysen gav stora mängder information om vad som skedde i 
systemet under exekvering av malware. Vårt malware aktiverade bara ett fåtal 
processer men informationsmängden blev fort överväldigande. Detta innebär att 
metoden blir tidskrävande då denna informationsmängd skall sållas ner till en mer 
hanterbar mängd. Lyckligtvis hade många av verktygen goda möjligheter att skapa 
särskilda filter för att underlätta detta arbete. Hade vårt malware varit av sådan sort 
som kan känna av ifall den är i en virtuell miljö hade detta inneburit ett hinder för 
dynamisk analys. Detta gäller även för malware av typen ransomware som låser ner 
systemet. Eftersom verktygen körs i samma miljö blir de därmed otillgängliga. Ett 
annat bekymmer kan vara de loggar som skapas av analysverktygen. Dessa sparas i 
en potentiellt smittsam miljö. Om dessa förflyttas till annat system måste man med 
säkerhet kunna veta att dessa inte är infekterade på något vis. 

Automatiserad analys innebär en enkel och effektiv lösning för att snabbt få resultat 
om ett malware. Metoden är ett lämpligt första steg för överblick det krävs dock viss 
kunskap för att analysera resultatet. Cuckoo körs tills att malwaret inte ger mer 
aktivitet ifrån sig vilket kan betyda att vissa resultat uteblir. Precis som i den 
dynamiska analysen så skulle eventuella malware som kan känna av en virtuell 
miljö innebära problem, likaså med malware som inte aktiveras förrän efter en viss 
tid alternativt omstart. En uppkoppling mot Internet gör även att malwaret får 
möjlighet att hämta filer som kan bidra till mer utförligt resultat. Att Cuckoo är 
modulärt gör att fler funktioner och hjälpmedel finns att tillgå vid analys, 
förinställda signaturer kan snabbt ge indikationer om vad ett malware gör. Den 
grundläggande statiska analysen kan helt skippas med rätt moduler till Cuckoo. 
Dock kördes Cuckoo i grundutförandet och då saknades information om t ex. 
strängar i malwaret. Flera filer kan laddas upp till Cuckoo då de hamnar i ett 
kösystem vilket kan underlätta om man ska undersöka flera varianter av samma 
malware. Ett exempel på en Cuckoo-instans som har många och väl uppsatta 
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moduler och som har utfört en analys på samma malware som vi har analyserat 
finns tillgänglig via malwr.com[29].  

Det vi har kommit fram till är att utgå från en automatisk analys vore det 
lämpligaste för analys av malware. Att se vad som visas i rapporten och försöka 
avgöra om det känns som något saknas (ex. DNS-förfrågningar) och då eventuellt 
göra en manuell dynamisk analys. Samtidigt så inser vi att det finns vissa 
begränsningarna i en virtuell miljö. Malware kan identifiera en virtuell maskin och 
skulle då inte köras alternativt bete sig annorlunda från vad det vanligtvis skulle 
göra. Man skulle också kunna tänka sig sårbarheter i virtualiseringsprogram skulle 
kunna innebära att malware sprider sig utanför den virtuella miljön. Ytterligare 
scenario skulle kunna vara att malwaret är tvunget köras med vissa flaggor för att 
svara eller vara passivt tills instruktioner från en Command & Control-server 
inkommer för att exekveras korrekt. 

Vår hypotes bekräftas och stärks utifrån våra resultat. Man kan konstatera att 
hypotesen eventuellt inte hade gällt med en annan typ av malware, eller att Cuckoo 
Sandbox hade körts med fler moduler och andra inställningar. 

Det gäller dock att själv komma fram till en slutsats om vad ett malware gör. Det 
krävs också vidare informationssökning kring den information som presenteras för 
att kunna komma fram till en slutsats. Vad gör den registerändringen och vad gör 
just den systemfilen? En kombination av analysmetoder och informationssökning 
bör kunna ge svar på sådana frågeställningar. 
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7 Slutsats 

Det här arbetet behandlar tre olika metoder för malwareanalys och en jämförelse av 
dem sinsemellan. I experiment med riktigt malware undersöks möjligheterna för 
vardera metod. Ett någorlunda aktuellt malware har valts ut för analys, där vi visste 
att alla metoder var genomförbara. 

Rapporter pekar på en ökande trend av malware vilket gör att valet av analysmetod 
och verktyg blir allt viktigare. Vi undersöker ifall någon metod är ett lämpligare val 
än andra eller om de är att se som komplement till varandra. Tidigare arbeten vi 
kikat närmare på har behandlat främst automatiserad analys. Därav har ett arbete 
som riktar in sig på fler metoder för att utröna deras skiljaktigheter kännts lämpligt. 

Experimenten genomfördes i en virtuell miljö för ökad säkerhet men även för att 
kunna analysera malwaret fullt ut. Valet av verktyg för analys gjordes utifrån 
relevant och uppdaterad litteratur inom området malwareanalys. 

Malwaret vi analyserade visade sig mest leta efter information i register och filer. 
Den analyserade nätverkstrafiken antydde att malwaret försökte skicka 
informationen vidare. Att malwaret döpte om sig och integrerade sig i en kritisk 
systemprocess ansågs vara ett försök att dölja sig för den drabbade slutanvändaren. 

Ett konstaterande gjordes att ifall ett malware är betydligt mer avancerat och 
använder sig av tekniker för att identifiera virtuella miljöer, låser maskinen eller är 
tidsinställt så måste malwaret analyseras ytterligare. Här kommer avancerad statisk 
och dynamisk analys in och kräver kunskaper bortom detta arbetes omfång. Även 
om man har automatiserad analys så betyder det inte att man vet exakt vad ett 
malware gör, den som analyserar måste läsa och konstatera vad ett specifikt 
malware gör. 

Slutsatsen utifrån de experiment som genomförts pekar på att en automatiserad 
analys av malware är ett effektivt inledande steg. Detta då det inte kräver några 
större förkunskaper för själva genomförandet. Det är även väldigt anpassningsbart 
då man kan använda sig utav egna moduler för att få ut specifik information. 
Utveckling av nya malware ser inte ut att minska och framtiden kräver därför 
snabba analyser. Just automatiserad analys blir då effektivt när en bredare skara 
kan utföra denna typ av analys. Därefter kan de med särskild expertis ta arbetet 
vidare med avancerade former av analys, vilket även bekräftar den hypotes som 
ställdes upp. 
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7.1 Framtida arbeten 

Under arbetets gång så har vissa funderingar uppkommit som ligger utanför 
arbetets omfattning. Denna frågeställning kan tänkas ligga som grund för framtida 
arbeten: 

 Hade Cuckoo kunnat anpassas för att köras på en maskin där hårdvara inte 
virtualiseras? 

 Kunde bättre anpassning av konfigueringsfiler och moduler gjort Cuckoo till 
en bättre analysmiljö? 

 Vilka konsekvenser hade uppstått ifall analys gjorts på ett malware som kan 
identifiera körning i virtuell miljö? 

 Hur mycket mer information hade kunnats anskaffas med avancerad statisk 
och dynamisk analys? 
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Appendix A 

 

Category Started On Completed On Duration Cuckoo Version 

FILE 2013-05-07 19:35:28 2013-05-07 19:36:11 43 seconds 0.6 

 
File Details 

File name 3E4EC6A3AE42FD65AC7C57B3710CDA22.exe 

File size 525824 bytes 

File type PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, UPX compressed 

CRC32 CE8A1FD5 

MD5 3e4ec6a3ae42fd65ac7c57b3710cda22 

SHA1 0f37a937846d228631662eb700fac5cd067771cd 

SHA256 e7a7ecca142b8904f1ce91c0fd96747399734d5947a911295f1b85942557ce4b 

SHA512 318e48c5cc12a2088eec3290938c0ceb019ff884310b3b882a32686a58f27396d29380b
c9d7a97a15cf1d83ea2ab51e3d9e13e9d478d422dc577b2d90d13a9ce 
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Ssdeep None 

PEiD 
 UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser 

Yara None matched 

VirusTotal 27/46 (collapse) 

Signatures 

No signatures matched 

Screenshots 

 

Static Analysis 

Version Infos 

LegalCopyright: Tenderso subinduc petnappi 1996-1998 

InternalName: Caroa 
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FileVersion: 4.06.0003 

CompanyName: Texas Instruments Incorporated 

ProductName: Rhinence lithopon 

ProductVersion: 4.06.0003 

FileDescription: Moonway nongraph dyirbal 

OriginalFilename: Caroa .exe 

Sections 

Name Virtual Address Virtual Size Size of Raw Data Entropy 

UPX0 0x1000 0x126000 0x0 0.0 

UPX1 0x127000 0x7f000 0x7ee00 7.84719661623 

.rsrc 0x1a6000 0x2000 0x1400 6.19518776087 
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Imports 

Library KERNEL32.DLL: 
• 0x5a71b4 - LoadLibraryA 
• 0x5a71b8 - GetProcAddress 
• 0x5a71bc - VirtualProtect 
• 0x5a71c0 - VirtualAlloc 
• 0x5a71c4 - VirtualFree 
• 0x5a71c8 - ExitProcess 

Library MSVBVM60.DLL: 

• 0x5a71d0 - None 

Dropped Files 

00232ca0.txt 

File name 00232ca0.txt 

File size 0 bytes 

File type empty 

MD5 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 

SHA1 da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 

SHA256 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 

SHA512 cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce4
7d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e 
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Ssdeep None 

Yara None matched 

Network Analysis 
Hosts Involved 

IP Address 

192.168.56.2 

8.8.8.8 

DNS Requests 

Domain IP Address 

windowsupdate.microsoft.com 65.55.184.25 

Behavior Summary 

Files 
 C:\WINXP\system32\msctfime.ime 
 C:\WINXP\WINHELP.INI 
 C:\DOCUME~1 
 C:\DOCUME~1\cuckoo 
 C:\DOCUME~1\cuckoo\LOCALS~1 
 C:\DOCUME~1\cuckoo\LOCALS~1\Temp 
 C:\WINXP\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_*6.0.*_* 
 PIPE\lsarpc 
 C:\WINXP\system32\ntdll.dll 
 HGFS 
 VBoxGuest 
 C:\Program Files\Common Files 
 C:\Program Files\Common Files\rmload.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-

08002B30309D} 
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 C:\Program Files\Common Files\rmload.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-
08002B30309D}\00232ca0.txt 

 C:\Program Files\Common Files\rmload.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-
08002B30309D}\lgzovtrbn.exe 

 C:\Program Files\Common Files\rmload.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-
08002B30309D}\lgzovtrbn.exe:Zone.Identifier 

 C:\WINXP 
 C:\WINXP\system32 
 C:\WINXP\system32\wuauclt.exe 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\FileZilla\sitemanager.xml 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\SmartFTP\Client 

2.0\Favorites\* 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\FlashFXP\3\Sites.dat 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\FlashFXP\3\Quick.dat 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\FlashFXP\4\Sites.dat 
 C:\Documents and Settings\cuckoo\Application Data\FlashFXP\4\Quick.dat 

Mutexes 

 CTF.TimListCache.FMPDefaultS-1-5-21-1645522239-842925246-1406564819-
1003MUTEX.DefaultS-1-5-21-1645522239-842925246-1406564819-1003 

 ShimCacheMutex 
Registry Keys 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\IMM 

 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\CTF 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CTF\SystemShared 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VBA\Monitors 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\HTML Help 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Help 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP 
 HKEY_CLASSES_ROOT\jarfile\shell\open\command 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\mIRC 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Hex-Rays 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Immunity Inc 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeBlocks 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\7-Zip 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor

\0 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor

\1 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore

r\User Shell Folders 
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 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore
r\Shell Folders 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1645522239-842925246-
1406564819-1003 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\origin 
 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Blizzard Entertainment 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Skype 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\VMware, Inc. 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Win7zip 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Win7zip 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Avg 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Avira 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ArcaBit 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\avast! Antivirus 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RsMgrSvc 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\fshoster 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3FF29947-AB40-A245-8012-

75CF4BE3F262}\15D10375\CG1 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor

er\User Shell Folders 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor

er\Shell Folders 
 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\lgzovtrbn.exe 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3FF29947-AB40-A245-8012-

75CF4BE3F262} 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore

r\Advanced 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rstrui.exe 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hijackthis.exe 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\spybotsd.exe 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\housecalllauncher.exe 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 

Settings\Zones\1 
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 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\Zones\2 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\Zones\3 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\Zones\4 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3FF29947-AB40-A245-8012-
75CF4BE3F262}\15D10375\CS1 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3FF29947-AB40-A245-8012-
75CF4BE3F262}\15D10375 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\FontSubstitutes 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3FF29947-AB40-A245-8012-
75CF4BE3F262}\15D10375\CW1 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\FTPWare\CoreFTP\Sites 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Martin Prikryl\WinSCP 2\Sessions 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni

nstall\FTP Commander 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni

nstall\FTP Commander Deluxe 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NAV 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NAVENG 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 

 
Processes 
3E4EC6A3AE42FD65AC7C57B3710CDA22.exe PID: 308, Parent PID: 1056 
3E4EC6A3AE42FD65AC7C57B3710CDA22.exe PID: 1196, Parent PID: 308 
3E4EC6A3AE42FD65AC7C57B3710CDA22.exe PID: 1916, Parent PID: 1196 
3E4EC6A3AE42FD65AC7C57B3710CDA22.exe PID: 232, Parent PID: 1916 
lgzovtrbn.exe PID: 1584, Parent PID: 232 
lgzovtrbn.exe PID: 1600, Parent PID: 1584 
lgzovtrbn.exe PID: 1652, Parent PID: 1600 
lgzovtrbn.exe PID: 1684, Parent PID: 1652 
wuauclt.exe PID: 1364, Parent PID: 1684 
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