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بولتن تحلیلی  خرداد ماه 1398

در این شماره می خوانید:

Zero2 بدافزار

آخرین اخبار باج گیرها در خرداد ماه

بسته های اصالحیه نرم افزاری
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زمینه  در  جدید  بدافزارهای  جمله  از   Zero2 کشف شده ی  تازه  بدافزار 
میان شبکه های  ارز دیجیتال می باشد که در حال حاضر در  استخراج 
Power� ابزار از  بدافزار جدید،  این  است.   کامپیوتری در حال گسترش 
Shell که یک ابزار سیستمی استاندارد می باشد، برای اجرای کد مخرب 
خود و انتشار در شبکه داخلی استفاده می کند. همچنین سعی می کند 
تکنیک  و   Brute Force حمله   ،EternalBlue اکسپلویت  از  استفاده  با 

Pass-The-Hash بر روی سطح شبکه محلی پخش شود.
آلوده  سرور  به  مرحله  چندین  آلودگی طی  اعمال  برای   Zero2 بدافزار 
متصل شده و با اجرای کد مخرب در حافظه سیستم قربانی باعث تخریب 
می شود. از پیچیدگی های این بدافزار می توان به الیه های بی شمار مبهم 
سازی کدها و به نوعی بدون فایل )Fileless( بودن بدافزار اشاره کرد. زیرا 
 Job در قالب xml بدافزار برای گذاشتن بقا در سیستم قربانی از فایل های
استفاده می کند که وظیفه آنها تنها اتصال به سرور آلوده و دانلود کدهای 
مخرب می باشد. هدف این بدافزار استخراج بیت کوین و ارز دیجیتال از 

سیستم قربانی می باشد.

: Zero2 عالئم آلودگی به بدافزار
Root%:\Windows\System32\ در مسیر Rtsa با نام job 1. وجود فایل

Tasks% که محتوی لینک t[.]zer2[.]com باشند.
base64 با نام تصادفی حاوی کد job 2. وجود فایل

بدافزار در قالب چند الیه اجرا می شود ابتدا کد دستور job بدافزار یک 
کد base64 می باشد.

سعی  که  می شود  شروع  بدافزار  اصلی   Job فایل  از  اسکریپت  اول  الیه 

 PowerShell در  دستوری  با  و  دارد  بدافزار  اصلی   URLبه دسترسی  در 
اسکریپت های بعدی را دانلود و اجرا می کند.

بدافزار با ارتباط با سرور فرمان و کنترل )C&C( خود، اقدام به دانلود این 
اسکریپت ها می کند.

 job می باشد. این Rtsa با نام وظیفه الیه بعد ساختن job دوم بدافزار 
نیز به لینک t[.]zer2[.]com متصل شده و اقدام به دانلود اسکریپت های 
بعدی می کند. انتشار بدافزار و سواستفاده از آسیب پذیری ها در این الیه 

اتفاق می افتد.
از  که  اطالعاتی  اساس  بر  را   mining ماژول  خود  آخر  الیه  در  بدافزار 
 powertshell سیستم بدست آورده دانلود می کند. این ماژول به پردازه

تزریق شده و از طریق آن به اجرا در می آید.
لیست URLهای استفاده شده توسط بدافزار:

 
t[.]zer2[.]com/}uri{                                سیستم جهت دانلود اسکریپت ها و گزارش اطالعات
down[.]ackng[.]com                                           دانلود اسکریپت های مبتنی بر اکسپلویت
lpp[.]zer2[.]com:443                                             استخراج بیتکوین
lpp[.]ackng[.]com:443                                                                 استخراج بیتکوین

از نفوذ آنتی ویروس پادویش از وقوع حمالت شبکه ای  بخش جلوگیری 
بدافزار   job فایل های  همچنین  می کند.  جلوگیری  بدافزار  این  توسط 
بدافزار  این  به  آلودگی  از  پیشگیری  ازاین رو جهت  را شناسایی می کند. 
خود  سیستم  به  بدافزار  ورود  از  پادویش  نصب  با  می شود  پیشنهاد 

جلوگیری کنید.

Zero2 این بار در بدافزار ،EternalBlue اکسپلویت
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 بهره جویی از آسیب پذیری با شناسه CVE-2019-0708 در بخش 
امکان  ویندوز،  عامل  سیستم   Remote Desktop Services
اجرای کد را به صورت از راه دور بر روی دستگاه آسیب پذیر برای 
مهاجم فراهم می کند. خطر این آسیب پذیری به حدی زیاد است 
که از آن به عنوان  Eternalblue   دوم که باعث  فاجعه هایی مثل   

 Wannacry بود، یاد می کنند.     
که  حدی  در  است  خطرناک  بسیار  اینکه  با  پذیری  آسیب   این 
مایکروسافت حتی برای سیستم  هایی که دیگر از آنها پشتیبانی 
نمی کند بروزرسانی های امنیتی مربوطه را ارائه کرد، ولی  روال 

کارش بسیار ساده است.  
 در پروتکل  RDP  برای اینکه امکانات و توانایی هایی که در اختیار 
هایی  )توانایی  شود  بیشتر  گیرد  می  قرار   زننده  ریموت  شخص 
اسم      به  مفهومی  از  و...(  افزار  سخت  کنترل  صدا،  انتقال  مانند 
 Virtual Channel استفاده می شود که تا قبل از Windows  8  این 
کانال های ارتباطی از  نوع  static  بودند ) SVC)  ولی پس از آن از 

           .(DVC ( شدند  dynamic  نوع
از عمده تفاوت های این دو نوع کانال می توان به این موارد اشاره 
کرد که تعداد کانال ها در    Static   به 32 محدود است ولی در   
 dynamicاین چنین نیست و همچنین در  static  کانال در   شروع 
   dynamic  ارتباط ایجاد شده و تا پایان ارتباط وجود دارد ولی در

کانال ها از نوع  on     demand  هستند.          
شماره ی  که   MS_T 021   مجازی های  static  کانال  کانال   در 

برای  که  است  کانالی  باشد،    32 باید  همیشه  آن  به  منتصب 
درخواست  نباید  کسی  و  است  شده  رزرو  داخلی  های  استفاده 
این آسیب پذیری  تنها کار  و  بدهد،  را  نام  این  با  کانالی  ساخت  
این است که درخواست ساخت کانالی با  همین نام را می دهد. در 
درایور مربوط به  RDP   بررسی می شود که اگر کانالی پیش از این 
با  نام درخواستی وجود نداشته باشد، کانال جدید ساخته شود )که 
در این حالت اجازه ساخت کانال  با نام   MS_T 021 داده نمی شود(، 
به    اقدام   فقط  دارد  وجود   MS_T 021   کانال که  آنجایی  از  ولی 
 Bind کردن ارتباط  RDP  برقرار شده با این کانال منتها با  ID  غیر از 
32 می کند و در نتیجه  مهاجم می تواند اقدام به اجرای دستور از 
 MS_T راه دور کند. همچنین چون یک اشاره گر جدید به  کانال
  021  ایجاد می کند، وقتی کارش تمام میشود طبق روال عادی   
 SVCها درایور    RDP  اقدام به حذف کانال   MS_T 021  می کند و اگر 
در ادامه خود سیستم بخواهد اشاره گر به  این کانال را ببندد، چون 

کانالی وجود ندارد با صفحه مرگ آبی مواجه می شود.               
به تمامی کاربران توصیه می شود هر چه سریع تر نسبت به نصب 

اصالحیه جدید اقدام کنند.
https://support.microsoft.com/en�us/help/4500705/
customer�guidance�for�cve�2019�0708
https://portal.msrc.microsoft.com/en�US/security�
guidance/advisory/CVE�2019�0708

آسیب پذیری خطرناک در ریموت دسکتاپ 



4 www.padvish.com

اخبار امنیت

کاربران برنامه ای را با نام "فال" از مارکتهای برنامه های موبایل 
دانلود می کنند ولی در عمل بدافزار اندرویدی SmsBot است. این 
بدافزار بعنوان یک Bot اندرویدی، برای رسیدن به اهداف بدخواهانه 
خود، از سرور C&C سامانه ارائه دهنده تبلیغات)onesignal( به 
گوشی های اندرویدی به عنوان مرکز کنترل و فرمان خود استفاده 
می کند. روال کار بدین صورت است که در ابتدا مهاجم به منظور 
ثبت اطالعات اولیه گوشی کاربر )مانند مدل گوشی، نوع اپراتور 
نوتیفیکیشن،  پوش  سرویس  به   )... و  مکانی  موقعیت  مخابراتی، 
اطالعات را در قالب فایل json ارسال می کند که این اطالعات 
قربانی ذخیره می شود.  فایل)sharepreference( در گوشی  در 
در ادامه سرور مربوطه، از طریق ارسال json به گوشی کاربر به 
بر روی  با کلیک کاربر  پاسخ می دهد.  اعالنهای مختلف  صورت 
هریک از این اعالنها، کد آلوده ای در پس زمینه اجرا می شود. 
روشی که بدافزار پیش گرفته اینگونه است که تبلیغات به صورت 
یک webview در برنامه باز می شود. فایل های HTML موجود 
file:///android_asset/www/index.html, file:///android_ "

 webview در برنامه با استفاده از "asset/www/indexv2.html
javas�  لود می شوند. همچنین این امکان را می دهد که کدهای

cript به راحتی روی صفحه لود شده، اجرا شوند. به این تکنیک 
تزریق JavaScript در WebView گفته می شود. 

فایل json ارسالی از سمت سرور، با استفاده از سرورهای خصوصی، 
کاربردی  برنامه های  با  را  آلوده  فایل های  کردن  جایگزین  امکان 
سرورهای  نمونه  می کند.  فراهم  مهاجمان  برای  راحتی  به  سالم 
 http://141.105.69.168( خصوصی استفاده شده در این بدافزار
http://141.105.69.159 , ( می باشند. بدین ترتیب که محتوی 
تبلیغات نمایش داده شده حاکی از نصب برنامه های سالم است 
واسطه  به  آلوده  فایل  آنها،  برروی  کاربر  کلیک  محض  به  ولی 
لینکهای آلوده ای که در فایل json قرار داده شده، دانلود می شود. 
همچنین مهاجمان برای مخفی نگه داشتن ردپاهای خود و تسریع 
در پخش فایل و ارائه میزان دقیق دانلود فایل به سفارش دهندگان 

کنند.  می  استفاده  فایل  اشتراک گذاری  از سرویس های  تبلیغات 
برای مثال می توان به سرویس "uupload.ir" اشاره کرد. که از آن 

برای نمایش تصویر تبلیغات، استفاده می شود.
عالوه بر دانلود و نصب برنامه های دیگر، به واسطه کلیک برروی 
notificationهای ارسالی بسته به محتویات فایل json و کلیدی 
که در آن قرار دارد، پیام متنی)sms( به شماره تماس مشخص، با 

محتویاتی که در فایل json قرار دارد، ارسال می شود.
از سوی دیگر، این فایل بعد از نصب برروی گوشی کاربر، بالفاصله 
اقدام به نصب و اجرای فایل بدافزاری دیگر )دانلودر( که در مسیر 
مورد  دو  ابتدا  که  ترتیب  این  به  کند.  می  دارد،  قرار   /res/raw

بررسی می شود:
ir.( دوم  برنامه  به  مربوط   packagename اینکه  درستی   .1  

mahmoodvand.file101( باشد.
 2.فایل apk در مسیر res/raw باشد.

بالفاصله بعد از نصب برنامه اول، با کلیک برروی آن به منظور راه 
اندازی اکتیویتی اصلی برنامه یا باال آمدن برنامه، سرویس برنامه 
که در پس زمینه در حال اجراست، اکتیویتی برنامه دانلودر)دوم( 
راستای  در  کاربران  فریب  برای  مهاجمان  میکند.  اندازی  راه  را 
My file manage�"  نصب برنامه )دانلودر دوم(، اکتیویتی با عنوان
ment" را به محض اجرای برنامه )اول( راه اندازی می کنند. کاربر 
با کلیک برروی دکمه install در راستای نصب برنامه دوم اقدام 

میکند چون تصور میکند بخشی از روال نصب برنامه اول است. 
در نهایت لیست تمام سرویسهایی که در پس زمینه در حال اجرا 
هستند را چک می کند که بعد از نصب برنامه دوم، سرویس برنامه 
آلوده)دوم( نیز باال باشد و در پس زمینه عملکرد خود را داشته 
باشد و در عین حال اکتیویتی این برنامه به صورت پنهان بوده و 
برنامه بعد از نصب icon ندارد که قابل تشخیص توسط کاربر در 

لیست برنامه های گوشی باشد. 

مخفی  بدافزاری   ،SmsBot بدافزار 
در برخی برنامه های اندرویدی
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آلوده شدن گوشی به بدافزارها، یکی از مشکالت اساسی کاربران اندروید 
است. منبع ویروس ها ممکن است وب سایت های آلوده، کارت حافظه  های 
آلوده و یا حتی کانال های پیام رسان باشند! در اغلب موارد بدافزارها به 

صورت آگاهانه توسط کاربر، نصب می شوند.
در ادامه به راهکارهایی مفید برای جلوگیری از ویروسی 

شدن اندروید می پردازیم.
از  را  می  کنید  اجرا  و  نصب  خود  دستگاه  برروی  که  برنامه  هایی   .1

فروشگاه  های معتبر دانلود و یا خریداری کنید.
اعتبار برنامه هایی که نصب می شوند را می توان با توجه به نویسنده آنها 
سنجید، چرا که قبل از قرار گرفتن در فروشگاه ها، بارها مورد بررسی قرار 
می گیرند. خواندن نظرات کاربران هم اقدامی موثر است، کاربران می توانند 
برای هر برنامه  ای، نظرات خودشان را ثبت و به آن ها امتیازات مثبت یا 
شکایت  برنامه  ای  از  کاربران  از  زیادی  تعداد  بینید  می  اگر  دهند.  منفی 

کرده اند، از دانلود آن پرهیز کنید.
حمله های  از  تا  باشد  به  روز  شما  اندروید  سیستم  عامل  کنید  سعی   .2
ناشی از حفره های امنیتی شناخته شده در امان باشید و همچنین تمام 

برنامه های نصب شده نیز باید آخرین نسخه باشند.
سازنده های یک برنامه، با عرضه بروزرسانی های متعدد، برخی حفره های 
امنیتی را رفع می کنند، پس بهتر است برنامه های حیاتی خود را همواره 
به روز رسانی کنید. سیستم عامل اندروید هم بهتر است تا حد ممکن، به روز 
باشد. توجه کنید که بروزرسانی ها را همیشه از منابع معتبر دانلود کنید، در 

غیر این صورت ممکن است که در دام لینک های فیشینگ بیفتید.
3. هنگام نصب برنامه ها برروی گوشی به مجوز دسترسی برنامه که از کاربر 

درخواست می  شود متناسب با هر برنامه، باید بسیار توجه شود.
قبل از دانلود یا نصب هر برنامه ای، لیستی از دسترسی های آن به شما 

نشان داده خواهد شد. با دقت این لیست از دسترسی ها را مطالعه کنید! 
برنامه های مشکوک، دسترسی به بخش هایی از سیستم عامل را می گیرند 
که هیچ ارتباطی با کارکرد آن برنامه ندارد. به طور مثال، یک برنامه بازی، 
چرا باید به شماره های مخاطبین شما دسترسی داشته باشد؟ اگر برنامه 
ای اجازه دسترسی به بخش هایی از سیستم عامل داشته باشد که نیازی به 

آن ها ندارد، از دانلود آن خودداری کنید.
4. معموال به برنامه هایی که از شما دسترسی Admin می خواهند بسیار 

دقت کنید.
چه  شما  گوشی  در  کنید  بررسی  یکبار،  وقت  چند  هر  شود  می  توصیه 

برنامه هایی دسترسی Admin دارند.
5. از آخرین نسخه آنتی  ویروس اندرویدی که پایگاه داده آن نیز به روز شده 

می باشد استفاده کنید.
از  مراقبت  برای  اضافی  آنتی ویروس چند چشم  برنامه  از یک  استفاده  با 
هنگام  در  هویتتان  داشتن  نگه  امن  در  شما  به  کار  این  دارید.  خودتان 

وب گردی کمک می کند.
6. از وصل شدن به شبکه های WIFI ناامن و غیر مطمئن اجتناب کنید. 
 VPN عمومی شدید، حتما از WIFI درصورتی  که مجبور به استفاده از شبکه
استفاده کنید تا داده  های ورودی و خروجی به صورت رمز شده باشند و 

خطر لو رفتن اطالعات شما کاهش یابد.
در بسیاری مکان های عمومی اینترنت WIFI رایگان برای استفاده موجود 
است. نکته مهم این است که شما باید هنگام اتصال به چنین شبکه های 
رایگانی مراقب باشید چرا که افراد سودجو می توانند از طریق WIFI عمومی 
اطالعات شما را به راحتی بدزدند! قبل از اتصال به این شبکه ها در مورد 

ارائه دهنده آن و معتبر بودنش اطمینان حاصل کنید.

چند اقدام ساده برای محافظت دربرابر بدافزارهای اندرویدی
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به روزرسانی های امنیتی سیسکو
سیسکو به روزرسانی هایی را برای رفع چندین آسیب پذیری در برخی محصوالت خود ارائه کرده است. 

اطالعات بیشتر در خصوص به  روزرسانی ها در لینک زیر قابل مطالعه است.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

شرکت مایکروسافت اصالحیه های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میالدی ژوئن منتشر کرد.
در مجموع، 88 آسیب پذیری در سیستم عامل ویندوز و برخی از محصوالت مایکروسافت در این اصالحیه ها ترمیم شده است. درجه 

اهمیت 18 مورد از آسیب پذیری های ترمیم شده )Critical( و 69 مورد از آنها )Important( اعالم شده است.
برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

https://portal.msrc.microsoft.com/en�us/security�guidance

شرکت ادوبی اصالحیه های امنیتی ماه میالدی ژوئن را منتشر کرد.
شرکت Adobe در به روزسانی های امنیتی ماه ژوئن چندین نقص را در محصوالت Flash، ColdFusion و Campaign رفع کرده 

است. جزئیات بیشتر در خصوص اصالحیه های عرضه شده در لینک های زیر قابل مطالعه است:
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19�27.html
https://helpx.adobe.com/security/products/campaign/apsb19�28.html
https://helpx.adobe.com/security/products/flash�player/apsb19�30.html

اصالحیه های امنیتی خرداد ماه
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 NordFox باج افزار
باج افزار NordFox اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده و به فایل های 

آلوده پسوند legacy را اضافه می کند.
Buran باج افزار

باج افزار Buran اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده و به فایل های 
قربانی   id مثال  طور  به  می کند.  اضافه  را   personal ID پسوند  آلوده 
فایل  که  است   2258D3CABF70-0B7A-FA09-616A-154BCFEE

jpg.1 بعد از آلودگی به صورت زیر خواهد شد.
2258D3CABF70�0B7A�FA09�616A�154BCFEE.jpg.1

CryptoMixRevenge باج افزار
باج افزار CryptoMixRevenge اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده 

و به فایل های آلوده پسوند sys را اضافه می کند.
Dharma باج افزار

قربانی  اطالعات  رمزگذاری  به  اقدام  نسخه جدید  Dharma در  باج افزار 
کرده و به فایل های آلوده پسوند zoh , harma , bsc , kjh , را اضافه 

می کند. 
Phobos باج افزار

قربانی  اطالعات  رمزگذاری  به  اقدام  جدید  نسخه  در   Phobos باج افزار 
کرده و به فایل های آلوده پسوند adage را اضافه می کند.

 GlobeImposter باج افزار
نسخه جدید از باج افزار GlobeImposter اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی 
کرده و به فایل های آلوده پسوند LotR را اضافه می کند. در برخی نسخه ها 
نیز بعد از رمزگذاری پسوند }DDT }dresdent@protonmail.com را اضافه 

می کند.
 STOP باج افزار

باج افزار STOP در نسخه جدید اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده 
 stone, rezuc , lanset , redmat , muslat و به فایل های آلوده پسوند

heroset , vesad , boston , را اضافه می کند. 
 sysfrog باج افزار

باج افزار sysfrog اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده و به فایل های 
آلوده پسوند sysfrog را اضافه می کند.

Dodger باج افزار
باج افزار Dodger اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده و به فایل های 

آلوده پسوند Dodger را اضافه می کند.
Poop باج افزار

نسخه جدید از باج افزار Poop اقدام به رمزگذاری اطالعات قربانی کرده 
و به فایل های آلوده پسوند poop را اضافه میکند.

همه  که  است  خطراتی  بزرگترین  از  یکی  شدن  یا هک  شبکه  به  نفوذ 
چشم  به  بیشتر  روزها  این  هکرها  فعالیت  می کند.  تهدید  را  سازمان ها 
تهدیدات  به  می خورد و سازمان هایی که رویکرد پیشگیرانه ای نسبت 

ندارند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد.
به گزارش پادویش در روزهای اخیر نفوذ هکرها به شبکه و اجرای باج افزار 
توسط آنها، بارها مشاهده شده است. لذا توصیه می شود جهت پیشگیری، 

اقدامات زیر صورت گیرد:
 بستن پورت ریموت و غیرفعال کردن سرویس ریموت دسکتاپ از طریق 

اینترنت )روی تمام سرورها و نیز سیستمهای دیگر(
 اطمینان از عدم باز بودن پورت 1433 براي سرورهاي SQL از سمت 

اینترنت
 تغییر نام کاربر Administrator در تمام شبکه و سرورها به نامي که 

قابل حدس زدن نباشد

 اعمال پسورد های دارای پیچیدگی الزم در تمام اکانتهای ادمین دامین 
و لوکال سرورها و سایر سیستم ها

 اعمال پسورد های دارای پیچیدگی الزم برای آنتی ویروس پادویش
افزارهای  نرم  و  ویندوز  امنیتی  وصله های  آخرین  نصب  از  اطمینان   

کاربردی
 داشتن فرآیند منظم بکاپ گیری دوره ای و اطمینان از صحت بکاپ ها

 استفاده از Tape برای تهیه نسخه پشتیبانی
 اطمینان از فعال بودن داده بان پادویش

 اطمینان از به روز بودن پادویش
مانند  موجود  استانداردهای  بر  مبتنی  امن سازی  فرآیند  کامل  انجام   

ISMS و اخذ مشاوره امنیت شبکه

آلودگی به باج افزار از طریق هک و اقدامات الزم جهت جلوگیری از آن
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