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Důkazy o spuštění aplikace

Ing. Jiří Hološka, Ph.D.

Anotace:
Analýza spuštěných aplikací je vesměs doména zvládání bezpečnostních incidentů a zkoumání škodlivého kódu. Nicméně 

i v klasickém pojetí forenzního zkoumání je možné čas od času narazit na potřebu určit zda a za jakých podmínek byl konkrétní 
program  spuštěn. Tento  článek  se  věnuje  některým  artefaktům  operačního  systému  Windows,  které  umožňují  identifikovat 
a dokumentovat spouštění uživatelského aplikačního vybavení, popřípadě dílčích součástí operačního systému.

Annotation:
Analysis of running applications is generally the domain of security incidents handling and investigating malicious code. 

However,  even  in  the  classic  concept  of  forensic  research,  it  is  possible  from  time  to  time  to  come  up  against  the  need  to 
determine whether  and under what  conditions  a  specific  program was  launched. This  article  discusses Windows  operating 
system artifacts that allow you to identify and document the launch of custom applications or subcomponents of the operating 
system.

Klíčová slova:
Detekce spuštění aplikací, digitální stopy, forenzní dokazování

Keywords:
App Launch Detection, Digital Trace, Forensic Evidence

1) https://github.com/libyal/libscca/blob/master/documentation/Windows%20Prefetch%20File%20(PF)%20format.asciidoc

2) https://pypi.python.org/pypi/windowsprefetch/3.0 5

Prefetch
Prefetch1)  je  komponenta  operačního  systému 

Windows  která  byla  představena  ve  verzi  Windows 
XP,  za  účelem  zrychlení  spouštění  aplikačního 
vybavení.  Prefetch  záznam  se  nachází  ve  složce 
Windows\Prefetch  a  obsahuje  záznamy  o  souborech 
potřebných  k  chodu  aplikace.  Při  spuštění  dané 
aplikace  OS  Windows  načte  všechny  soubory  a  tím 
konsoliduje požadavky na čtení z pevného disku, které 
by  jinak  přicházely  náhodně.  Výsledkem  je  snížení 
počtu diskových operací  a  snížení  času potřebného ke 
startu aplikace.

Umístění:

Windows\Prefetch

Název  prefetch  záznamu  se  skládá  ze  dvou  částí, 
první  je  název  spustitelného  souboru,  druhá  část 
obsahuje HASH cesty ke spustitelnému souboru.

HXD.EXE18AC466F.pf

HXD.EXE38A53B5B.pf

Výše  uvedené  prefetch  soubory  dokumentují 
spuštění aplikace HDX.EXE ze dvou různých umístění.

V  případě  uživatelských  aplikací  jsou  různé 
umístění  spustitelného  souboru  běžná,  ovšem  v  pří‑
padě  OS  komponent  může  tato  odchylka  indikovat 
škodlivou aktivitu.

Windowsprefetch2)    je  implementace  Prefetch  par‑
seru  napsaná  v  jazyce  Python,  umožňující  export 
časových záznamů, počtu spuštění, informace o svazku 
pevného  disku  ze  kterého  byla  aplikace  spuštěna, 

adresářích  a  souborech  které  Prefetch  používá  pro 
cachování zdrojů při startu dané aplikace. 

Z  pohledu  ověření  spuštění  aplikace  je  nej‑
zajímavější část udávající počet spuštění aplikace a   ča‑
sové značky jednotlivých spuštění.

Příkazová řádka:

prefetch f HXD.EXE18AC466F.pf

Výstup:

Příkazová řádka:

prefetch f HXD.EXE38A53B5B.pf

Obr. 1 Výstup z Windowsprefetch
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3) https://github.com/mandiant/ShimCacheParser

Výstup:

Z  výpisu  vyplývá  že  HXD.EXE‑38A53B5B.pf  byl 
spuštěn  pouze  jednou  a  to  z  jiného  než  systémového 
disku,  naopak  HXD.EXE‑18AC466F.pf  byl  spouštěn 
opakovaně  s  posledním  spuštěním  dne  2018‑02‑18 
07:42:12.811382 ze systémového disku.

Pokud  má  analytik  k  dispozici  pouze  kopii 
systémových  registrů,  lze  provést  ověření  spuštění 
pomocí  analýzy  klíčů  ShimChache3)  a  RunMRU, 
Compatibilty Assistant. 

ShimCache

ShimCacheApplication Compatibility Cache (“Shim‑
cache”)  je  informace uložená v systémových registrech 
z  důvodu  záznamu  problémů  s  kompatibilitou  spou‑
štěných aplikací.

Umístění:

Windows\system32\config\system

Příkazová řádka:

python ShimCacheParser.py  i REG

\system o shimexport.csv

ShimCacheParserem  exportovaný  registr  “system”   
systémových  registrů  OS Windows  ukládá  výstup  do 
csv souboru.

Výstup:

Vytvořený dokument obsahuje příznak “Exec Flag” 
a pokud má tento příznak hodnotu True, dokumentuje 
spuštení  aplikace  ze  sekce  “Path”,  v  našem  případě 
u souborů HxD.exe.

RunMRU

Umístění:

Users\<uzivatel>\NTUSER.DAT

Klíč registrů:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft

\Windows\Current Version\Explorer

\RunMRU

RunMRU  je  seznam  “nedávno  použitých  příkazů” 
a  programů  spuštěných  volbou  “spustit”  v  nabídce 

start.  Seznam  je  omezený  na  26  záznamů 
pojmenovaných od A po Z, seznam je personalizovaný 
pro každého jednotlivého uživatele.

Compatibility Assistant

Umístění:

Users\<uzivatel>\NTUSER.DAT

Klíč registrů:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft

\Windows NT\CurrentVersion

\AppCompatFlags\Compatibility 

Assistant\Store

Obr. 2 Výstup z Windowsprefetch

Obr. 3 Výstup ze ShimCacheParseru

Obr. 4 Výpis registru RunMRU
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Klíče  registrů  pro  Compatibility  Assistant  jsou 
stejně  jako RunMRU personalizované pro konkrétního 
uživatele.  Účel  klíčů  je  obdobně  jako  u  ShimCache, 

identifikace  nekompatibilních  aplikací  s  konkrétní 
verzí operačního systému Windows.

Závěr

V závislosti na typu aplikace a způsobu spuštění  je 
možné  z  operačního  systému  Windows  extrahovat 
artefakty  zachycující  události  spojené  s  aktivitami 
aplikačního  vybavení.  Tyto  záznamy,  pokud  jsou 
správně korelovány umožňují detailní sestavení časové 
osy  uživatelských,  nebo  systémových  událostí.  Lze 
využít  i  stavu,  kdy  informace  z  různých  zdrojů nesou 
identickou  informaci a  tím se ve vytvořené časové ose 
překrývají.  Překryv  může  sloužit  pro  ověření 
původních  nálezů,  nebo  pro  detekci  anomálií 
způsobných pokusy o zastření aktivit škodlivého kódu 
nebo útočníka.

Obr. 5 Část výpisu registru Compatibilty Assistant/Store

Obr. 6 Kompletní pohled na výpis registru Compatibilty Assistant/Store


