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BEZPIECZEŃSTWO

CO TO JEST  
CRYPTER/PACKER/PROTECTOR?
Myślę, że najpierw w ramach ścisłości trzeba powiedzieć, że w ży-
ciu spotkamy się raczej z połączonymi metodami crypter/packer 
niż tylko z jedną określoną metodą, z oczywistego powodu – im 
w bardziej skomplikowany sposób ona działa, tym więcej czasu 
trzeba poświęcić na jej analizę. Poniżej opiszę jednak krótko każde 
narzędzie z osobna, dlatego że łatwiej będzie wydzielić ich pewne 
cechy charakterystyczne. 

Zacznijmy od cryptera. Jest to nic innego jak narzędzie, które 
pozwala zobfuskować cały plik wykonywalny lub jego część i tym 
samym spowodować, że sygnatury antywirusów dla tego pliku sta-
ną się bezużyteczne, przy okazji utrudniając jego analizę. Do celu 
zaciemniania kodu używane są autorskie rozwiązania szyfrujące, 
które są łatwe do odwrócenia, albo specjalnie źle zaimplemento-
wane znane algorytmy kryptograficzne, dzięki którym jesteśmy 
w stanie złamać klucz i odszyfrować plik w sensownym czasie. Ta-
kim przykładem cryptera jest Hyperion, jego źródła można znaleźć 
na GitHubie1.

Packery, kiedyś najczęściej używane tylko do zmniejszania roz-
miarów plików wykonywalnych, obecnie używane są praktycznie 
tylko do ukrywania złośliwego oprogramowania. Ich zasada dzia-
łania opiera się na skompresowaniu danych, używając jakiegoś 
wybranego sposobu kompresji, aby potem podczas uruchomienia 
plik wykonywalny został wypakowany do pamięci i z niej urucho-
miony. Znany packer UPX był chętnie wykorzystywany do pako-
wania złośliwego oprogramowania, ale ta metoda z czasem stała 
się mało efektywna ze względu na zaimplementowanie w antywi-
rusach mechanizmów potrafiących odpakować tak zmieniony plik. 

Tego typu narzędzia służą nie tylko do złych celów, ale pomaga-
ją też chronić własność intelektualną. Protectory chroniące przed 
ingerencją i inżynierią wsteczną plików znalazły również swoje 
zastosowanie w ochronie plików wykonywalnych gier przed ich 
crackowaniem. Znane wszystkim graczom Denuvo2 było bardzo 

1. https://github.com/Veil-Framework/Veil-Evasion/tree/master/tools/hyperion/
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Denuvo

skutecznym zabezpieczeniem, tak skutecznym, że członek grupy 
crackerskiej 3DM3 z Chin prawie się poddał i popadł w depresję, 
a samo zabezpieczenie jednej z gier zostało złamane dopiero 272 
dni po jej premierze4. Artykuł ten będzie traktował tylko o crypte-
rach i packerach, nie będziemy więc poruszać tematów związanych 
z protectorami, zachęcam jednak czytelnika do zapoznania się z tym 
typem narzędzi dlatego, że używają całkiem ciekawych rozwiązań, 
np. niektóre z nich „opakowują” plik w swoją maszynę wirtualną.

FUD – Fully undetectable – Święty Graal developerów złośliwego oprogra-
mowania. Oznacza program, który jest niewykrywalny przez wszystkie AV.

BUDOWA PLIKU .EXE
Aby móc zrozumieć, jak w szczegółach działają cryptery i packery, 
trzeba najpierw poznać teorię związaną z plikami wykonywalnymi. 
Akurat w tym artykule skupimy się na systemie Windows ze wzglę-
du na to, że jest popularnym celem większości malware’u. Jednak 
to nie oznacza, że cryptery i packery nie mogą zostać zastosowane 
do pakowania plików wykonywalnych ELF5. Te formaty są do sie-
bie podobne, ale, niestety, jest kilka różnic, więc format ELF w tym 
przypadku pominiemy.

Format Portable Executable w systemie Windows jest bardzo 
dobrze udokumentowany, dlatego nie będzie większych proble-
mów, żeby go omówić. Według mnie najlepiej wyobrazić sobie ten 
format jako jedno wielkie pudełko, w którym są kolejne zagnież-
dżone pudełka. Poniżej zaprezentowano kilka kluczowych pojęć 
potrzebnych do zrozumienia tego formatu.

3. https://en.wikipedia.org/wiki/3DM
4. Trzeba przyznać, że inna gra przez błędy w implementacji Denuvo została złamana 15 dni po 
premierze.
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format

Cryptery i packery
Budowa plików wykonywalnych i ich modyfikacje

Ostatnimi czasy na popularności zyskuje tak zwane fileless malware, jednak 
na uwagę zasługują także inne metody ukrywania lub zaciemniania kodu, które 
mogą być użyte wraz z tymi znanymi z fileless malware. Packery i cryptery, które 
realizują to zadanie, cieszą się dużą popularnością wśród twórców złośliwego 
oprogramowania ze względu na ilość poświęconego czasu na otrzymany efekt. 
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć czytelnikowi wiedzę na temat pli-
ków wykonywalnych, która jest niezbędna do zrozumienia, jak działają techniki 
używane przez twórców malware, i autorów oprogramowania, którzy chcą ukryć 
swój kod przed inżynierią wsteczną.
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