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در این گزارش نتایج بررسی های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه ها و بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی در خصوص 

رخدادها و آمار بدافزارها در سه ماهه اول 2019 ارائه شده است.

در سه ماهه اول سال میالدی جاری، حمالت باج افزاری با افزایشی 118 درصدی در مقایسه با دوره قبل، با بکارگیری تکنیک های خالقانه، 

بسیاری از کاربران و سازمان ها را هدف حمالت خود قرار دادند. در این دوره شاهد ظهور خانواده های جدیدی از این بدافزارهای مخرب 

از جمله باج افزار Anatova بودیم. Anatova دارای معماری و طراحی پیمانه ای است که امکان توسعه های آتی آن را تسهیل می کند. 

ساختاری که در کمتر باج افزاری به چشم می خورد. گردانندگان باج افزار نیز نه با استفاده از کارزارهای انبوه که با بکارگیری روش های دسترسی 

از راه دور از جمله سوءاستفاده از پودمان RDP برای آلوده سازی هر چه بیشتر اهدف خود بهره گرفتند.

با عنوان "فصل ریخت وپاش داده ها" توصیف کرده است.در  را  گستردگی اطالعات افشا شده در این دوره به حدی بود که مک آفی آن 

سه ماهه اول 2019، اطالعات میلیاردها حساب کاربری در دسترس تبهکاران سایبری قرار گرفت.

هچنین تالش ها برای بهره جویی از آسیب پذیری های امنیتی و رخنه به ماشین های قابل دسترس در بستر اینترنت حجم قابل توجهی از 

ترافیک HTTP را در این دوره به خود اختصاص دادند. افزایش چشم گیر 460 درصدی در استفاده از پروسه معتبر PowerShell در فرایند 

آلوده سازی سرورها در جریان اجرای حمالت هدفمند از دیگر نکات حائز اهمیت در سه ماهه اول 2019 است.

همان طور که در ادامه این فصلنامه خواهیم دید با وجود ظهور مکانیزم های بسیار پیشرفته رخنه و نفوذ، همچنان تکنیک های مهندسی 

اجتماعی و در حقیقت دخیل کردن کاربران در پیشبرد حمالت همچنان نقشی کلیدی در بسیاری از کارزارهای این دوره داشته اند.

همچنین، در سه ماهه اول 2019، خانواده های جدیدی از بدافزارهای موسوم به رمز ربا مشاهده شد. نمونه ای از این بدافزارهای جدید کاربران 

محصوالت شرکت اپل را هدف قرار می داد. در مواردی متعدد نیز مهاجمان از طریق بدافزارهای خود اقدام به سرقت کیف های ارز رمز و 

اطالعات اصالت سنجی مرتبط با ارز رمزها کردند. بهره جویی از ضعفی در ThinkPHP به منظور انتشار این بدافزارها از جمله نکاتی است 

که در این فصلنامه به آن پرداخته شده است.

نظیر  تجهیزاتی  در  پیش فرض  عبور  رمزهای  کاربری/  نام های  از  استفاده  با  را  اشیاء  اینترنت  به  موسوم  دستگاه های  تسخیر  تبهکاران 

دوربین های تحت شبکه، دستگاه ضبط تصویر دیجیتال و روترهای خانگی ادامه دادند. در این فصلنامه به آسیب پذیری هایی در قفل های 

هوشمند و دستگاه های قهوه ساز اشاره شده که بهره جویی از آنها می تواند افشای اطالعات و بروز حوادث ناگوار را به دنبال داشته باشد. 

جزییات این آسیب پذیری ها که توسط محققان مک آفی کشف شدند عالوه بر این فصلنامه در کنگره جهانی موبایل نیز ارائه شده است.

کالبدشکافی یکی از پیچیده ترین کارزارهای فعال در سه ماهه اول 2019، معروف به عملیات تیرزن از دیگر مطالبی است که مطالعه آن در 

این فصلنامه توصیه می شود.

چـکـیـده
مـدیـریـتی
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در سه ماهه اول 2019 ضمن ظهور خانواده های جدیدی از باج افزارها1  که با استفاده از تکنیک های جدید و خالقانه خود اقدام به آلوده سازی 

و رمزگذاری فایل های ذخیره شده بر روی دستگاه کاربران و سیستم های متعلق به سازمان ها می کردند شاهد افزایش 118 درصدی این 

بدافزارهای مخرب در مقایسه با دوره قبل بودیم.

از طریق پودمان های  به سازمان  اولیه  اما رخنه  بود  باج افزار  تاکتیک های مورد استفاده گردانندگان  از  گرچه فیشینگ هدفمند همچنان 

تکنیک های سعی وخطا4،  اجرای  داشت.  پیشین  دوره های  با  مقایسه  در  گیرتر  نقشی چشم   3
VNCو و   2

RDPو نظیر  دور  راه  از  دسترسی 

بانک های داده حاوی رمزهای عبور افشا شده در گذشته یا بانک های داده حاوی این نوع اطالعات که در بازارهای زیرزمینی تبهکاران سایبری 

به فروش رسانده می شود همگی دارای نقشی کلیدی در فرایند اصالت سنجی این حمالت داشتند.

Anatova خانواده های جدید شامل

علیرغم کاهش تعداد باج افزارهای منحصربه فرد در سه ماهه چهارم 2018 در سه ماهه اول سال میالدی جاری شاهد ظهور چندین خانواده 

از باج افزارهای جدیدی بودیم که از تکنیک های نوآورانه ای برای هدف قرار دادن کسب وکارها بهره می گرفتند. بخش تحقیقات پیشرفته 

 Anatova .یکی از چندین خانواده باج افزاری جدید پیش از انتشار گسترده آن شد Anatova تهدیدات شرکت مک آفی موفق به کشف

که نام آن بر گرفته شده از عنوان اطالعیه باج گیری آن است در یک شبکه نقطه به نقطه خصوصی5  شناسایی شد. این باج افزار که معموال 

از نشان یک بازی کامپیوتری یا برنامه برای تشویق کاربر به دریافت و اجرای خود بهره می گیرد، می تواند با استفاده از تاکتیک های گریز6 و 

 Administrator قابلیت هایی برای ارتقای دسترسی های خود تا سطح Anatova .مکانیزم های انتشار، خود را در بستر موجود توزیع کند
پیمانه ای7  طراحی  است.  ایستا  تحلیل های  بر  مبتنی  از سد ضدبدافزارهای  عبور  برای  قدرتمند  حفاظتی  تکنیک های  به  مجهز  و  داشته 

Anatova این امکان را فراهم می کند تا از قابلیت های توکار8  خود در بی اثر کردن قابلیت ضدباج افزاری محصوالت امنیتی استفاده کند. 

رمزگشایی9  داده ها بدون در اختیار داشتن کلید10  حداقل با استفاده از فناوری های امروزی ممکن نیست. از بررسی های انجام شده این طور 

استنباط می شود که Anatova توسط برنامه نویسان حرفه ای و کامال مسلط نوشته شده است.

سه خانواده اصلی باج افزاری

سه خانواده اصلی )بر اساس تعداد( که در سه ماهه اول 2019 فعالیت داشتند به شرح زیر است:

انتشار  در حال  آن همچنان  گردانندگان  و  داشته  فعالیت   2016 از سال  است   CrySis باج افزار  از  که نسخه ای  باج افزار  این   -  Dharma

نسخه های جدیدی از آن هستند. رمزگشایی فایل های رمز شده توسط Dharma بدون در اختیار داشتن کلید ممکن نیست. الزم به ذکر 

است که کاربران و سازمان های ایرانی همواره در فهرست اهداف گردانندگان این باج افزار مخرب قرار داشته اند.

گردانندگان  امسال،  بهار  اواخر  در  حال  این  با  بود.   2019 اول  در سه ماهه  فعال  بازیگران  اصلی ترین  از  یکی  باج افزار  این   -  GandCrab

از مشترکین خود خواسته اند که توزیع این باج افزار را متوقف کنند. دو سال قبل، نخستین  GandCrab ضمن اعالم خبر بازنشستگی، 

از  از آن سهم قابل توجهی  GandCrab در حالی ظهور کرد که باج افزارهای مخربی همچون CryptoWall که تا اندکی پیش  از  نسخه 

آلودگی ها را به خود اختصاص داده بودند به دالیل مختلفی همچون انهدام زیرساخت آنها توسط نهادهای قانونی از صحنه کنار رفته بودند. 

GandCrab از اصلی ترین باج افزارهایی است که در قالب خدمات موسوم به "باج افزار به عنوان سرویس"11  به سایر تبهکاران سایبری اجاره 

داده می شده است. در این خدمات، صاحب باج افزار، فایل مخرب را به عنوان یک خدمت به متقاضی اجاره می دهد. متقاضی که ممکن 

است در  برنامه نویسی تخصصی نداشته باشد تنها وظیفه انتشار باج افزار را برعهده دارد. در نهایت بخشی از مبلغ اخاذی  شده از قربانی به 

نویسنده و بخشی دیگر به متقاضی می رسد. خیلی زود GandCrab که نویسندگان آن از روش های مختلف بازاریابی برای تبلیغ سرویس 

خود بهره می گرفته اند جای خالی همقطاران صاحب نام خود را پر کرد. از آن زمان تا کنون، GandCrab یکی از شاخص ترین بازیگران در 

دنیای باج افزارها بوده است. در خرداد ماه اما گردانندگان GandCrab در اقدامی عجیب در یکی از تاالرهای گفتگوی اینترنتی12  نفوذگران

شناسایی تکنیک های 
جدید در باج افزارها

  Ransomware  1

  Remote Desktop Protocol  2

Virtual Network Computing  3

  Brute-force  4

  Private Peer-to-Peer )P2P( Network.  5

Evasion  6

Modular  7

Embedded  8

Decryption  9

Key  10

Ransomware-as-a-Service  11

Forum  12
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مطلبی را منتشر کرده اند که بر طبق آن، آنها قصد تعطیلی این باج افزار را دارند. در مطلب مذکور ادعا شده که GandCrab موجب پرداخت 

بیش از 2.5 میلیارد دالر باج - با میانگین هفته ای 2.5 میلیون دالر - توسط قربانیان شده است. در این میان، 150 میلیون دالر به این افراد 

که نویسندگان و گردانندگان اصلی GandCrab هستند رسیده است. نکته جالب اینجاست که در متن این طور اشاره شده که آنها قصد 

دارند تا این پول هنگفت را در کسب وکارهای قانونی سرمایه گذاری کنند!

Ryuk - در 8 دی ماه سال گذشته، توزیع روزنامه های لس آنجلس تایمز و سن دیگو یونیون تریبون بر اثر آلودگی به باج افزار Ryuk با تأخیر 

انجام شد. نسخه ساحل غربی دو روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک تایمز هم که چاپ آنها توسط لس آنجلس تایمز انجام می شود 

از این حمله تأثیر پذیرفته اند. چاپ روزنامه های وابسته به انتشارات تریبون پابلیشینگ از جمله شیکاگو تریبون، لیک کانتی نیوز-سان، 

پست-تریبون، هارتفورد کورانت، بالتیمور سان، کپیتال گازتا و کرول کانتی تایمیز نیز با اشکال روبرو شده است. تعدادی از روزنامه های 

مذکور در آن تاریخ بدون آگهی های ترحیم و بخش نیازمندی ها منتشر شدند. برخی روزنامه ها نیز با یک روز تأخیر به دست مشتریان 

رسیدند. مک آفی با بررسی این رخدادها و کالبدشکافی و مطالعه نشانه های فنی آلودگی، ویژگی های گردانندگان آن و شواهد کشف شده در 

وب تاریک13  این فرضیه را مطرح می کند که حمالت Ryuk لزوما با پشتوانه یک دولت انجام نشده است. در عین حال اشتراکاتی با یک 

عملیات سایبری دیگر دارد. مک آفی در مقاله ای که در لینک زیر قابل دریافت است به این موضوع پرداخته که چگونه ارتباط دادن این 

باج افزار با مهاجمان کره شمالی موجب انحراف محققان امنیتی شده است.

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryuk-ransomware-attack-rush-to-

/attribution-misses-the-point

از آن زمان جزییات فنی بیشتری از Ryuk توسط شرکت های همکار منتشر شده است.

الزم به ذکر است که GandCrab و Ryuk هر دو از حمالت فیشینگ هدفمند برای رخنه بهره می گیرند در حالی که اصلی ترین روش آلوده 

سازی در Dharma اجرای حمالت مبتنی بر RDP توسط گردانندگان آن است.

Scrab از دیگر باج افزارهای فعال در سه ماهه اول 2019 بود. در این دوره، نسخه های جدیدی از این باج افزار شناسایی شدند که در آنها 

پسوندهای مختلفی نظیر موارد زیر به فایل های رمزگذاری شده چسبانده می شد.

Dark Web 13

خانواده باج افزارهای فعال در سه ماه اول 2019

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryuk-ransomware-attack-rush-to-attribution-misses-the-point/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryuk-ransomware-attack-rush-to-attribution-misses-the-point/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryuk-ransomware-attack-rush-to-attribution-misses-the-point/
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• .zzzzzzzz

• .crash

• .GEFEST

• .AERTEMY

• .kitty

• .aescrypt

• .crabs

• .Joke

• .nosafe

• .tokog

• .suffer

در برخی نمونه ها از Scrab پرداخت مبلغ اخاذی شده با هر یک از ارز رمزهای بیت کوین14  و دش15  امکان پذیر است.

Bitcoin  14

 Dash 15
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Cloud Service  16

Online  17

نشت اطالعات میلیاردها 
حساب کاربری

کلکسیون هایی از داده های متعلق به بیش از 2 میلیارد حساب

در سه ماهه اول 2019 حجم قابل توجهی از داده های سرقت شده در دو نوبت تحت عناوین کلکسیون شماره 1 و کلکسیون شماره 2 در 

اختیار تبهکارن سایبری قرار گرفت. کلکسیون شماره 1 مربوط به داده های متعلق به یک سرویس ابری16 معروف با نام MEGA است. این 

کلکسیون شامل 12 هزار فایل و بیش از 87 گیگابایت اطالعات است که در مجموع 770 هزار نشانی ایمیل و بیش از 21 میلیون رمز عبور 

یکتا را افشا می کنند. اطالعاتی که مهاجمان با بهره گیری از آنها می توانند اقدام به اجرای حمالت موسوم به Credential-stuffing کنند. 

حجم داده ها نشت پیدا کرده در این کلکسیون به حدی است که از آن به عنوان دومین نشت بزرگ در مقایسه با نشت داده های شرکت 

یاهو و بزرگ ترین نشت عمومی در تاریخ یاد می شود. شناسایی کلکسیون دوم تنها چند هفته بعد موجب شد تا مجموع کل حساب ها با 

اطالعات افشا شده به بیش از 2.2 میلیارد عدد برسد.

Gnosticplayers افشای حدود یک میلیارد حساب توسط

در سه ماهه اول 2019، فروش اطالعات جدید حدود یک میلیارد حساب کاربری در بازار Dream Market در وب تاریک توسط هکری با نام 

Gnosticplayers توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. منبع این اطالعات داده های سرقت شده از چندین شرکت بزرگ بود. تعداد عظیم 

اصالت سنجی های سرقت شده انبار مهمات مجهزی برای حمالت Credential-stuffing است که در جریان آنها مهاجم تالش می کند تا با 

استفاده از اطالعات اصالت سنجی سرقت شده یک حساب کاربری را هک و به سایت آن رخنه کند.

تعطیلی فروشگاه RDP با نام XDedic توسط نهادهای قانونی

 RDP یکی از بزرگترین فروشگاه های موسوم به ،xDedic با مشارکت پلیس بلژیک و سایر نهادهای قانونی موفق به انهدام FBI ،در ژانویه

شد. فروشگاه های RDP، بسترهای برخطی17  هستند که در آنها دسترسی RDP به ماشین های هک شده در اقصی نقاط جهان به فروش 

رسانده می شود. عمده کاربرد دسترسی RDP به این ماشین ها برای تبهکاران سایبری، رمز ربایی، حمالت باج افزاری و کالهبرداری های بانکی 

است.
 

در 2016، گزارش شده بود که در xDedic دسترسی RDP به حدود 70 هزار ماشین به فروش رسانده می شود. با بررسی های بیشتر در 2018 

توسط مک آفی مشخص شد که xDedic همچنان یکی از پنج فروشگاه پرفروش RDP و یکی از منابع اصلی برای تبهکارانی است که اقدام 

به انجام کالهبرداری در حوزه کارت های اعتباری، استخراج ارز رمز، انتشار باج افزار و کالهبرداری حساب کاربری می کنند. 

مک آفی در مطلبی که از طریق لینک زیر قابل دریافت و مطالعه است به مرور اقدامات الزم برای امن سازی بهتر پودمان RDP در سازمان ها 

پرداخته است.

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rdp-security-explained

Xdedic اطالعیه انهدام سایتGnosticplayers Dream نمونه ای از تبلیغات در بازار

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rdp-security-explained
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rdp-security-explained
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Dream Market تعطیلی

در ماه مارس، مدیران بزرگترین بازار زیرزمینی تبهکاران سایبری با نام Dream Market از تعطیلی این بازار خبر دادند. گرچه این افراد 

به نحوی حجم زیاد حمالت DDoSو18 اجرا شده بر ضد این بازار را دلیل این تصمیم اعالم کرده بودند اما برخی این تعطیلی را با دستگیری 

62 فروشنده فعال در Dream Market توسط نهادهای بین المللی قانونی در کشورهای مختلف مرتبط دانسته اند.

Dream Market اطالعیه انهدام بازار
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مهاجمان در پی سود 
بیشتر از سازمان های بزرگ

نشت داده ها، سعی وخطا و خودکارسازی

در سه ماهه اول 2019، صنعت امنیت فناوری اطالعات شاهد افزایش حمالت هدفمند بر ضد سازمان های بزرگ  بود. شناسایی اولیه و رخنه 

به این اهداف، با فرایندهای متعدد خودکار و با بهره گیری از بانک های داده حاوی اطالعات اصالت سنجی و اجرای حمالت سعی وخطا 

صورت می پذیرد. تکنیک هایی که با سرمایه گذاری اندک و تالشی کم، در اکثر مواقع سودی سرشار را نصیب مهاجمان می کنند.

بر  بیشتری  تمرکز  تهدید  گردانندگان  آنها  در  که  شد  گزارش  عمومی  به صورت  هدفمند  حمله   36 از  بیش  دوره  این  در 

کارزار   22 از  بیش  بررسی  با  مک آفی  شرکت  تهدیدات  پیشرفته  تحقیقات  بخش  داشتند.  بزرگ تر  سازمان های  روی 

با  مقایسه  در   - مهاجمان  می دهد  نشان  یافته ها  این  تحلیل  است.  یافته  دست  ارزشمندی  یافته های  به  هدفمند  حمله 

مخرب  فایل  پیوست  با  هدفمند  فیشینگ های  حمالت  اجرای  اینکه  ضمن  هستند.  بزرگ تری  ماهی های  پی  در   - گذشته 

)اجرا با فریب کاربر( همچنان یکی از اصلی ترین روش های آنها برای رسیدن به این منظور است.

در سه ماهه اول 2019، بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی کارزاری را رصد کرد که با مبادله خاموش سرور22، صنایع ارتباطاتی، 

تأمین کنندگان زیرساخت اینترنت و نهادهای دولتی را در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی هدف قرار دادند. 

به  مرورگر23  در  اینترنتی  صفحات  فراخوانی  هنگام  در  را  کاربران  مخرب،  سرور  نشانی  با   DNS نشانی  کردن  جایگزین  با  مهاجم  سرور 

سایت های میزبانی شده بر روی سرورهای تحت کنترل خود هدایت می کند.

گرچه مبادله خاموش سرور معموالً به صورت محلی بر روی دستگاه قربانی - با دست درازی به تنظیمات شبکه ای دستگاه - یا نهایتًا در روتر 

 DNS در الیه ای بسیار باالتر - و خارج از کنترل کاربر - و در حقیقت بر روی سرور DNS صورت می گیرد اما در این حمله، تغییر تنظیمات

انجام شده است.

درصد کارزارهای مجهز 
به این تکنیک

تکنیک تاکتیک شناسه

68 پیوست ایمیل های 
فیشینگ های هدفمند

دسترسی اولیه T1193

77 اجرا توسط کاربر اجرا T1204

45 Pow-  بهره گیری از
erShell

اجرا T1086

50 مبهم سازی19  فایل ها / 
اطالعات بدافزار

گریز از سیستم دفاعی T1027

77 استخراج خودکار استخراج داده T1020

72 استخراج بر روی 
کانال های سرور 

فرماندهی

استخراج داده T1041

72 استفاده از درگاه های20  
متداول

سرور فرماندهی T1043

72 استفاده از پودمان های 
رایج در الیه برنامه21

سرور فرماندهی T1071

Obfuscation  19

Port  20

Application Layer Protocols  21

DNS Hijacking  22

browser  23
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شکل زیر تغییر یک رکورد DNS را به تصویر می کشد:

Lazarus گروه

با  روسیه  نرم افزاری معروف  افشا24 یک شرکت  پیمان نامه عدم  در ظاهر  ایمیل هایی  ارسال  با   Lazarus گروه  که  گزارش شد  فوریه،  در 

نام استارفورس در تالش بوده تا به دستگاه کاربران سازمان هایی با اصالت روسی رخنه کند. با اجرای فایل پیوست این ایمیل ها توسط 

کاربر ناآگاه ماکروی25 درون آن دستگاه را به بدافزار آلوده می کرد. نکته قابل توجه اینکه مهاجمان این حمالت با هدف کاهش احتمال 

شناسایی فایل توسط محصوالت امنیتی، فایل های موسوم به Cabinet را در قالب JPEG مورد استفاده قرار می دادند. در همان دوره 

گروه Lazarus در کارزاری دیگر پژوهشکده ها و مؤسسات دانشگاهی را در آمریکا هدف قرار داد. همچنین گروه Lazarus متهم است که 

در عملیاتی صنعت ارز رمزها را با بدافزار قدیمی خود معروف به FallChill هدف قرار داده است. ارتباطات میان بدافزارهای مورد استفاده 

گروه Lazarus در لینک زیر قابل مطالعه است.

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/examining-code-reuse-reveals-undiscov-

/ered-links-among-north-koreas-malware-families

Non-disclosure Agreement - NDA  24

Macro  25

Supply Chain  26

Backdoor  27

ShadowHammer  28

Driver  29

حمالت زنجیره تأمین
عملیات چکش در سایه

به نظر می رسد که استقبال مهاجمان از حمالت زنجیره تأمین26  در حال افزایش است. هدف این حمالت آلوده سازی محصول که در زنجیره 

تأمین به دست کاربر/ سازمان رسانده می شود به نرم افزارهایی در ظاهر معتبر اما با عملکرد درب پشتی27 است تا از این طریق دسترسی 

مهاجم به دستگاه فراهم شود. اوایل امسال مشخص شد که مهاجمان در عملیاتی با عنوان “چکش در سایه”28 با دست درازی به سرورهای 

به روزرسانی شرکت ASUS و جاسازی نسخه هایی مخرب از ابزار ASUS Live Update اقدام به آلوده سازی دستگاه اهداف خود کردند. 

ASUS Live Update ابزاری است که به صورت پیش فرض بر روی اکثر لپ تاپ ها و کامپیوترهای شرکت ASUS نصب شده و وظیفه آن 

به روزرسانی اجزایی همچون BIOS ،UEFI و راه اندازها29 و برنامه های ساخت این شرکت است. ASUS حضور پررنگی در بازار کامپیوترهای 

شخصی و لپ تاپ ها در بسیاری از کشورها دارد و بی شک موفقیت مهاجمان در رخنه به سرورهای این شرکت عمالً تعداد قابل توجهی از 

کاربران را تحت سیطره آنها در آورد.

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/examining-code-reuse-reveals-undiscovered-links-among-north-koreas-malware-families/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/examining-code-reuse-reveals-undiscovered-links-among-north-koreas-malware-families/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/examining-code-reuse-reveals-undiscovered-links-among-north-koreas-malware-families/
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MAC خاص  با نشانی های  به دستگاه هایی  اصلی مهاجمان چکش در سایه محدود  اهداف  آلودگی ها،  باالی  تعداد بسیار  از  صرف نظر 

به منطبق  نظر مهاجمان منوط  فعالیت های مورد  اجرای   ASUS Live Update از نصب نسخه مخرب بدین نحو که پس  بوده است. 

بودن نشانی)های( MAC دستگاه آلوده با یکی از نشانی های موجود در فهرست آنها که در کد نسخه مخرب تزریق شده است می بوده.

نـام هـایی همـچـون بـه  تـوسـط گواهـیـنـامـه هـایـی معتـبـر30   ASUS Live Update مخـرب  فـایـل هـای  ایـنـکـه  ضـمـن 

امنیتی شد. از محصوالت  بسیاری  توسط  آنها  شناخته شدن  مجاز  که سبب  موضوعی  امضاء شده اند.   ASUSTeK Computer Inc.

چکش در سایه را می توان نمونه ای بارز از حمالت زنجیره تأمین دانست.

عملیات تیرانداز ماهر

در  که  کرد  شناسایی  را  جدیدی  جهانی  کارزار  مک آفی  شرکت  تهدیدات  پیشرفته  تحقیقات  بخش   ،2018 چهارم  سه ماهه  در 

به  که  مذکور  کارزار  می گرفتند.  قرار  حمله  مورد  مالی  و  انرژی  دفاعی،  هسته ای،  همچون  صنایعی  در  فعال  شرکت های  آن  جریان 

“عملیات تیرانداز ماهر”31 معروف شده با بهره گیری از یک کد مقیم حافظه اقدام به دریافت و استخراج کد دیگری با عملکرد مخرب که ما 

آن را “آفتاب در حال طلوع”32 نامیده ام می کند.

روش های  و  ابزارها  به  آن  برای مدیریت  استفاده  مورد  فرماندهی33  بررسی سرور  و  کد  کامل  تحلیل  با  2019، مک آفی  اول  در سه ماهه 

جاسوسی پشت پرده این کارزار دست پیدا کرد. این تحقیقات منجر به شناسایی چندین سرور فرماندهی تا آن زمان ناشناخته شد. ضمن 

اینکه مشخص گردید که آغاز عملیات تیرانداز ماهر حداقل به سال 2017 باز می گردد و سازمان ها و کشورهایی عالوه بر مواردی که در 

تحقیقات اولیه مشخص شده بودند مورد هدف آن بوده اند. نتایج بررسی آفتاب در حال طلوع توسط بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات 

شرکت مک آفی نشان می دهد که شباهت هایی میان کد آفتاب در حال طلوع با بدافزاری که در سال 2016 شناسایی شد وجود دارد. 

Certificate  30

Operation SharpShooter  31

Rising Sun  32

Command and Control - C2  33

روال های بررسی نشانی MAC و در هم ساز MD5 ایجاد شده
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با بررسی داده های سرور فرماندهی نتیجه گیری های زیر حاصل شده است:

یافته های کلیدی

از کد منبع34 	  از آن سال، مهاجمان  آفتاب در حال طلوع در حمالت استفاده شده است.  از  از چندین نسخه   2016 از سال  حداقل 

درب پشتی Duuzer به عنوان مبنای اولیه بدافزار خود استفاده کرده اند.

هسته سرور فرماندهی مجهز به زیرساختی است که با PHP و ASP توسعه داده شده است. کدنویسی آن سفارشی شده و مختص 	 

این گروه به نظر می رسد و از سال 2017 در عملیات نقش داشته است.

تحلیل کد مربوط به سرور فرماندهی تأیید می کند که در حمالت اولیه، کد مقیم در حافظه آفتاب در حال طلوع از بخشی یکسان با 	 

کد و داده هایی استفاده کرده که در عملیات تیرانداز ماهر نیز استفاده شده است.

عملیات تیرانداز ماهر مجهز به همان کدی است که بر روی سرور فرماندهی آفتاب در حال طلوع استفاده شده است. نمونه کد عملیات 	 

تیرانداز ماهر و داده های جمع آوری شده در ژانویه 2018 به 7 سرور فرماندهی اشاره دارند که در آنها از یک کد مفسر فرمان35 یکسان 

با آفتاب در حال طلوع استفاده شده است.

بررسی داده های ارائه شده از سوی یک نهاد دولتی آمریکا توسط مک آفی جزییات زیادی در خصوص سرورهای فرماندهی و نحوه مدیریت 

عملیات توسط گردانندگان آن روشن ساخته است. ضمن اینکه تحلیل داده های مذکور منجر به شناسایی نمونه های بیشتری شد که در 

غیراین صورت مگر آنکه محتوای چندین بسته شبکه ای که رفتاری کامال یکسان را از خود بروز می دادند مورد تحلیل قرار می گرفت همچنان 

ناشناخته باقی می ماندند.

Source Code  34

Command Interpreter  35

Blockbuster  36

نسخه های  که  کنیم  شناسایی  را  بیشتری  فرماندهی  سرورهای  تنها  نه  تا  ساخت  قادر  را  ما  فرماندهی  سرور  کد  بررسی  همچنین 

مختلفی از آفتاب در حال طلوع که قدمت برخی از آنها به سال 2016 باز می گردد نیز کشف شود. با کالبدشکافی نمونه های بیشتری از 

آفتاب در حال طلوع توسط بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی مشخص شد که نسخه های متعددی از آن دارای قابلیت های 

بات Duuzer هستند. همچنین مسیر تکاملی واضحی را از بدافزار بر پایه Duuzer تا ظهور آفتاب در حال طلوع که در حال حاضر آخرین 

نسخه آن 2.0 است می بینیم. از زمانی که درب پشتی Duuzer در جریان عملیاتی با عنوان “سرسخت”36 افشا شد این کد پایه در قالب های 

متعددی شناسایی شده است. سرسخت، عنوان عملیاتی بود که در سال 2016 با مشارکت شرکت هایی خصوصی با هدف شناسایی و مقابله 

با گروه Lazarus اجرا شد.
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مهاجمانی که خانواده کدهای آفتاب در حال طلوع را راهبری می کردند از روش هایی کلیدی چه در حوزه عملیاتی و چه در حوزه مهندسی 

برای آلوده سازی موفق اهدافشان و ناکام گذاشتن مکانیزم های دفاعی بهره گرفته اند:

قابلیت های بات37 در تمامی نسخه های آفتاب در حال طلوع تقریبا یکسان بوده و تنها تغییرات اندکی در این قابلیت ها مشـاهـده 	 

می شـود. تنهـا چنـد قابلیـت کوچـک نظیـر Create Process as User در آخـرین نسـخـه آفتاب در حال طلوع )2.0( دیده 

می شود. مهاجمان قصد داشته اند تا قابلیت های اساسی بات را که در حقیقت از Duuzer بر گرفته شده حفظ کرده و تنها امکانات 

جانبی را به منظور بهبود روش آلوده سازی، توزیع و برقراری ارتباط تغییر دهند.

از چندین مکانیزم برای انتقال و توزیع کد اولیه آلوده سازی بر روی نقاط پایانی استفاده شده است. نمونه هایی از آن مستندات مخرب38، 	 

دریافت کننده ها39، اجراکننده ها40 و تزریق کننده ها41  هستند که در نهایت منجر به توزیع کدهای اولیه راه انـداز آفتاب در حال طلوع در 

قالب فایل های EXE مستقل، سرویس هایی مبتنی بر فایل های DLL یا فایل هایی DLL که مستقیمًا به حفاظه به عنوان یک پروسه 

بی خطر تزریق می شوند شده است.

 	 SSL گرفته تا ارتباطات مبتنی بر HTTP بررسی مکانیزم های ارتباطی نیز منجر به مشاهده گونه هایی مختلف، از رویه های ارتباطی

شده است.

بنابراین بسیار محتمل است که خانواده کدهای اولیه با ادغام اجزای کلیدی زیر با یکدیگر کد اولیه نهایی را ایجاد کرده باشند:	 

ماژول های دستیابی به پیکربندی - از فایلهای مستقل گرفته تا منابع نهفته	 

 	RC4 ماژول رمزگشای پیکربندی - مبتنی بر

 	Duuzer ماژول قابلیت های اساسی بات - یکسان با

Bot  37

Maldoc  38

Downloader  39

Dropper  40

Injector  41
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 HTTP Web بهره جویی های چشم گیر مبتنی بر
Webshell و افزایش تهدیدات موسوم به

طی سه ماهه اول، رصد انجام شده توسط بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی نشان می دهد که روند حمالت شبکه ای به 

سمت بهره جویی هر چه بیشتر از روش هایی است که فرایند آلوده سازی را به صورت از راه دور ممکن می سازند. داده های استخراج شده 

توسط مک آفی فهرستی از روش های برجسته و بعضًا منحصربه فرد اجرای حمالت توسط گروه های مختلف نفوذگری را افشا می کند. در 

حقیقت این داده ها وضعیت فعلی تهدیدات شبکه ای را که شرکت ها و افراد را در اقصی نقاط جهان هدف قرار می دهند به تصویر می کشند.

ما محل هایی را که فراهم کننده زیرساخت و بستر فعالیت هایی هچون مدیریت شبکه های مخرب، میزبانی و توزیع بدافزار و انتشار تهدیدات 

پیشرفته و مستمر42  هستند مورد رصد قرار دادیم. در داده های استخراج شده سیستم ها و سرورهای معتبری به چشم می خورد که به نحوی 

مورد تسخیر هکرها در آمده و از آنها در جریان حمالت سایبری سوءاستفاده شده است. بسیاری از این سرورها تنها برای اجرای یک عملیات 

آن هم بر چند ساعت مورد بهره گیری قرار گرفته اند.

ردیابی واسط های موسوم به TOR Relay یا نقطه های خروج43  که در حمالت مبتنی بر شبکه از آنها استفاده می شود از دیگر مواردی 

بوده اند که در تحلیل های ما لحاظ شده اند.

در کنار روش های قدیمی فیشینگ هدفمند و تهدیدات مبتنی بر ایمیل، بهره جوهای44 مبتنی بر شبکه به طور گسترده و بیش از قبل به 

استخدام مهاجمان در آمده است.

Advanced Persistent Threat - APT  42

Exit Node  43

Exploit  44

مبداء سرورهای میزبان فعالیت مخرب )احتماال سرورهای هک شده(

مبداء ترافیک با پیشینه مخرب
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اصلی ترین حمالت اجرا شده بر روی پودمان SMB در سه ماهه اول 2019 به شرح زیر است:

اصلی ترین حمالت بر روی پودمان HTTP در همین دوره نیز به شرح زیر می باشد:

	 NETBIOS SMB-DS IPC$ Share Access

	 NETBIOS SMB-DS Session Setup NTMLSSP Unicode asn1 overflow

	 Apache Tomcat JSP upload bypass )JSP webshell installation(

	 Apache Struts RCE Jakarta Multipart parser

	 Apache Struts OGNL Expression Injection

	 Microsoft IIS Remote Code execution

	 Microsoft IIS 6.0 BO RCE

	 Suspicious CHMOD in URI\

	 Joomla RCE )JDatabaseDriverMysqli(

	 Joomla RCE M2 )Serialized PHP in UA(

TOR مبداء ترافیک فعالیت های مخرب در بستر شبکه

مبداء مهاجمان
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RDP رخنه به سیستم ها با بهره گیری از پودمان

از روش سعی وخطا اقدام به رخنه در  در سه ماهه اول، شاهد تعداد چشمگیری از حمالتی بودیم که در جریان آن مهاجمان با استفاده 

دستگاه های با سیستم عامل Windows با پودمان RDP باز و تنظیمات امنیتی ضعیف می کردند.

حمالت وب

بررسی های انجام شده توسط بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی طی سه ماهه اول نشان می دهد که حجم آن دسته 

از ترافیک HTTP Web که در آنها با دخیل کردن پروسه معتبر PowerShell اقدام به هک سیستم ها به صورت از راه دور می شود، در 

مقایسه با دوره قبل 460 درصد افزایش یافته است. این ترافیک اغلب در حمالتی که برای تبدیل سیستم های مجاز به سرورهای فرماندهی، 

میزبان های توزیع بدافزار و استقرار شبکه های مخرب طراحی شده اند مشاهده می شود.

SMB ادامه بهره جویی از

تهدیدات مبتنی بر Server Message Block - به اختصار SMB - نظیر WannaCry همچنان سیستم ها را در گوشه و کنار جهان مورد 

هدف قرار می دهند. طی 30 روز در سه ماهه اول 2019، بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی شاهد بیش از 4 میلیون مبداء 

منحصربه فردی بود که ترافیک آنها بهره جویی مبتنی بر SMB را در نقاط مختلف جهان تبادل می کرده است.

ترافیک بهره جو های مبتنی بر HTTP طی 30 روز

ترافیک بهره جو های مبتنی بر SMB طی 30 روز
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Webshell افزایش تهدیدات

استفاده از ابزارهای موسوم به Webshell در حمالت هدفمند در سه ماهه اول، به خصوص برای هک سرورها و دسترسی یافتن به آنها 

روندی رو به رشد داشت. Webshell تهدیدی امنیتی است که امکان ارسال کد مخرب بر روی سرور وب و دسترسی از راه دور به بخش هایی 

همچون سیستم فایل45 را برای مهاجم فراهم می کند.

Webshell دریافت کنندگان

انواع مختلفی از ابزارهای Webshell به طور خاص برای دریافت و نصب بدافزار به صورت از راه دور طراحی شده اند. برای مثال می توان به 

نمونه ای که با بهره جویی از CVE-2019-10561 و CVE-2019-10562 که آسیب پذیری هایی از نوع اجرای کد به صورت از راه دور هستند 

اشاره کرد که کد مخرب را بر روی بستر روترهای خانگی از نوع GPON فراهم می کند. یا نمونه هایی که با استفاده از فرامین WGET و 

برقراری تماس با سایت ها به صورت از راه دور اقدام به دریافت نسخه هایی از شبکه مخربMirai 46 می کنند.

همچنین در سه ماهه اول 2019، مک آفی شاهد ظهور یک نمونه Webshell جدید با عنوان FxCodeShell بود. به نظر می رسد که بکارگیری 

صفحات JSP در اروپا و آسیا متداول تر از سایر نقاط باشد. معموالً اسکریپت های Webshell به زبان ASP یا PHP نوشته شده اند. حال 

آنکه این Webshell مبتنی بر Java بوده و برای دریافت فایل ها به صورت از راه دور و اجرای آنها به خصوص بر روی سیستم های تحت 

سیستم عامل Linux طراحی شده است. این نشان می دهد که سیستم هایی مورد نظر مهاجمان بوده که بر روی آنها فناوری های تحت 

Linux در سرویس هایی همچون وب و ایمیل در حال اجراست تا از این راه از آنها به نحوی به عنوان سرورهای فرماندهی بهره گیری کنند. 

منبع FxCodeShell کشور چین و اهداف آن کشورهایی در آسیا و اروپا گزارش شده است. 

File System  45

Botnet  46

Webshell برای HTTP Put Request نمونه ای از
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خانواده های جدید از رمز رباها، 
کارزارهای شناسایی شده

در سالهای اخیر استخراج ارز رمز از طریق بدافزار یکی از مباحث اصلی در حوزه امنیت فناوری اطالعات بوده است. در ارز رمزها47، فرایندی با 

عنوان استخراج48 وجود دارد که یکی از اصلی ترین وظایف آن تأیید اطالعات تبادل شده در شبکه این واحدهای پولی است. فرایند استخراج 

مستلزم فراهم بودن توان پردازشی بسیار باالست. در نتیجه شبکه ارز رمز نیز در قبال تالشی که برای این پردازش ها انجام می شود به 

استخراج کنندگان پاداشی اختصاص می دهد. از همین رو، برخی افراد نیز با بکارگیری برنامه های استخراج کننده49 تالش می کنند تا در ازای 

استخراج ارز رمز، مشمول پاداش شبکه ارز رمز شوند. اما با توجه به نیاز به توان پردازش باال، انجام استخراج می تواند یک سرمایه گذاری 

هزینه بر برای استخراج کننده باشد. به همین خاطر در حمالت موسوم به رمز ربایی50، استخراج کننده بدخواه با آلوده کردن دستگاه  دیگران 

به بدافزارهای ویژه استخراج، از توان پردازشی آنها به نفع خود بهره گیری می کند. در حقیقت در رمز ربایی، این مهاجمان هستند که همه 

منافع حاصل از استخراج را بدون هر گونه سرمایه گذاری کسب می کنند؛ در حالی که دستگاه قربانی انجام دهنده امور اصلی بوده  است.

در سه ماهه اول 2019، تعداد کارزارهای رمز ربایی که با هدف قرار دادن کامپیوترهای قربانیان خود اقدام به استخراج ارز رمز به نفع مهاجمان 

می کنند 29 درصد افزایش داشت. ضمن اینکه در نمونه هایی جدید از بدافزارهای رمز ربا، کد مخرب اجرا شده در بسترهای Windows و 

Apple اقدام به سرقت کیف های ارز رمز51 و اطالعات اصالت سنجی نیز کردند.

PsMiner و استخراج مونرو
PsMiner یکی از اصلی ترین بدافزارهای رمز ربایی شناسایی شده در سه ماهه اول 2019 است که از طریق اسب تروایی52 با عملکرد کرم53  

آسیب پذیری های  بر ضد  اجرای حمالت سعی وخطا  برای  قابلیتی  به  PsMiner مجهز  توزیع می کند.  اینترنت  و  بستر شبکه  در  را  خود 

سرورهایی با نقش هایی همچون موارد زیر طراحی شده است:

وظیفه اصلی PsMiner اجرای یک ابزار استخراج کننده ارز رمز مونرو54 است. این بدافزار یک فرمان PowerShell را در قالب سرریزی55 با 

نام WindowsUpdate.ps1 بر روی سرور به اجرا در می آورد. یافته های ما نشان می دهد که اکثر کارزارهای رمز ربایی که در آنها بسترهای 

با سیستم عامل Windows هدف قرار می گیرد از طریق PowerShell خود کدمخرب خود را اجرا می کنند. 

رمز رباها در اکوسیستم َاپلی ها
CookieMiner دیگر خانواده جدیدی است که با هدف قرار دادن کاربران با دستگاه های تحت MacOS در کنار استخراج ارز رمز کوتو56  

اقدام به سرقت کیف های ارز رمز، اطالعات اصالت سنجی و داده های مرتبط با سرویس های زیر از روی دستگاه آلوده شده می کند.

	 ElasticSearch

	 Hadoop

	 Redis

	 Spring

	 SqlServer

	 ThinkPHP

	 Weblogic

	 Binance

	 Bitstamp

	 Bittrex

	 Coinbase

	 MyEtherWallet

	 Poloniex

Cryptocurrency  47

Mining  48

Miner  49

Cryptojacking  50

Cryptocurrency Wallet  51

Trojan  52

Worm  53

Monero  54

Payload  55

Koto  56
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برخی کدهای این بدافزار شباهت هایی با کدهای بدافزاری دارد که پیش تر در کارزاری دیگر مورد استفاده مهاجمان قرار گرفته بود. همچنین 

CookieMiner از Empyre برای خودکارسازی پروسه سرقت داده ها از روی سیستم  بهره می گیرد. 

CookieMiner خود را در قالب یک کتابخانه57 در سیستم عامل دستگاه آلوده فعال نگاه داشته و ارز رمزهای سرقت شده را به یک سرور 

XMRig ارسال می کند.

بهره جویی از ThinkPHP توسط رمز رباها

در دور  راه  از  به صورت  کد  اجرای  آسیب پذیری  یک  از  بهره جویی  با  مهاجمان  اجراست  حال  در  نیز  همچنان  که  دیگر  کارزاری  در 

ThinkPHP اقدام به تسخیر سرورهای میزبان آن کرده و در ادامه ابزارهای استخراج ارز رمز را بر روی آن به اجرا در می آورند. به محض 

 Shell را بر روی سیستم به صورت از راه دور اجرا می کند. در صورتی که اسکریپت Linux Shell نصب، استخراج کننده اسکریپت هایی از نوع

با موفقیت فراخوانی شد فایلی با قالب ELF دریافت می گردد که خود نوعی استخراج کننده ارز رمز است و به صورت از راه دور اجرا می شود.

Library  57



گزارش و آمار فصلی از فعالیت بدافزارها و تهدیدات سایبری  |  آگوست 2019

20
newsroom.shabakeh.net

اشکاالت امنیتی در
iOS و ThinkPHP ،Office ،Windows

در سه ماهه اول 2019 از آسیب پذیری هایی در Windows ،Office ،ThinkPHP و iOS در جریان چندین حمله سایبری سوءاستفاده شد.

iOS آسیب پذیری های

در سه ماهه اول از دو آسیب پذیری روز صفر58 در iOS به طور گسترده ای مورد بهره جویی قرار گرفت. این آسیب پذیری ها با شناسه های 

CVE-2019-7286 و CVE-2019-7287 اجزای Foundation و IOKit را در سیستم عامل مذکور تحت تأثیر قرار می دهند. بدین نحو که 

سوءاستفاده از آنها منجر به ترفیع سطح دسترسی59 کاربر و اجرای کد به صورت از راه دور می شود. هر دوی این آسیب پذیری ها از اشکالی در 

مدیریت حافظه در سیستم عامل iOS ناشی می شدند. CVE-2019-7286 در iOS 12.1.4 و macOS Mojave 10.14.3 ترمیم شدند.

CVE-2019-7287 نیز که تنها iOS از آن تأثیر می پذیرفت در نسخه 12.1.4 آن ترمیم شد. جزییات فنی در خصوص این باگ ها که توسط 

متخصصان شرکت گوگل شناسایی شده اند به صورت عمومی منتشر نشده است.

Windows آسیب پذیری در

در سه ماهه اول 2019، مهاجمان با اجرای کارزاری عمدتًا سازمان هایی در سنگاپور را با هدف سرقت داده های حساس آنها مورد حمله قرار 

دادند. در جریان این کارزار که اجرای آن به گروهWhitefly Espionage  نسبت داده شده مهاجمان با بهره جویی از یک آسیب پذیری 

نسبتًا قدیمی در Windows با شناسه CVE-2016-0051 اقدام به رخنه به برخی از اهداف خود کردند. آسیب پذیری مذکور از بخش 

تا  Vista نگارش های  و  و  شده  ناشی   -  WebDAV اختصار  به   -  Microsoft Web Distributed Authoring and Versioning

سیستم عامل Windows10 از آن تأثیر می پذیرند. این مهاجمان به منظور بهره جویی، ابزاری کد باز60  و در عین حال نه چندان معروف را 

مورد استفاده قرار دادند. الزم به ذکر است مایکروسافت آسیب پذیری مذکور را در فوریه 2016 ترمیم کرده بوده است.

Office آسیب پذیری در

در فوریه، جزییات کارزاری که اجرای آن به گروه SideWinder نسبت داده شده منتشر شد. مهاجمان با بهره جویی از یک ضعف امنیتی در 

حافظه )با شناسه CVE-2017-11882( در نسخه های 2007، 2010، 2013 و 2016 نرم افزار Office اقدام به دریافت فایل هایی با قابلیت 

اجرایی با پسوند HTA می کردند. با اجرای فایل مذکور دسترسی از راه دور به سیستم برقرار شده و راه برای انجام اقدامات مخرب توسط 

اصالحیه ناشی می شود.   Office نرم افزاری  Equation Editor مجموعه  بخش  در  اشکالی  از  آسیب پذیری  این  می شود.  باز  مهاجمان 

CVE-2017-11882 در اواخر سال 2017 توسط مایکروسافت عرضه شده بوده است.

Excel آسیب پذیری در

در ژانویه فعالیت دو کارزار مورد بهره جویی قرار گرفته شده از ضعفی نسبتا قدیمی در Excel با شناسه CVE-2016-7262 خبرساز شد. 

نسخه های 2007 تا 2016 برنامه های Microsoft Office Compatibility Pack و Microsoft Excel Viewer از آسیب پذیری مذکور 

تأثیر می پذیرند. سوءاستفاده موفق از آن امکان عبور از سد تنظیمات امنیتی61 را فراهم کرده و عمالً مهاجم را قادر به اجرای کد به صورت از 

راه دور می کند. Rocketman از جمله گروه های هکری است که متهم به استفاده از این بهره جو برای مسلح کردن فایل های Excel خود 

است. فایل از طریق اجرای یک حمله فیشینگ هدفمند به قربانیان ارسال می شده است. با این حال بهره جویی موفق مستلزم آن بود که 

پس از باز شدن فایل، کاربر بر روی کلید فعالسازی ماکرو در نرم افزار Excel کلیک کند. به منظور فریب کاربر مهاجمان نشان62 فایل مخرب 

را به نشان یک برنامه امنیتی کره ای تغییر داده بودند. عالوه بر توانایی نصب بدافزار اضافی، فایل مخرب استفاده شده توسط این گروه 

قابلیت حذف فایل هایی از روی دیسک سخت و خراب کردن بخش حساس MBR را نیز دارا می باشد.

 Kuwait Oil Company Business Profile با عنوان XLSX همچنین در سه ماهه اول 2019، در کارزاری دیگر، مهاجمان با ارسال فایلی

تالش کردند تا با بهره جویی از آسیب پذیری  مذکور دستگاه اهدافشان را به بدافزارهای مورد نظر خود آلوده کنند.

Zero-day  58

Privilege Escalation  59

Open-source  60

Security Bypass  61

Icon  62
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جزییات کامل در خصوص CVE-2016-7262 و اصالحیه های عرضه شده برای ترمیم آن در لینک زیر قابل مطالعه است:

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-148

PowerPoint آسیب پذیری در

از  فهرستی  به   CVE-2017-0199 آسیب پذیری  بهره جوی  حاوی   PowerPoint فایلی  آن،  جریان  در  که  شد  اجرا  حمله ای  ژانویه،  در 

ایمیل های تحت کنترل Central Tibetan Administration ارسال می شد. آسیب پذیری مذکور ضعفی از نوع اجرای کد به صورت از راه 

دور در مجموعه نرم افزاری Office و برنامه WordPad است. با اجرا شدن فایل توسط قربانی، کد مخرب درون آن با برقراری تماس با سرور 

فرماندهی مهاجمان یک اسب تروا با عملکرد دسترسی از راه دور را دریافت می کند. وظیفه این اسب تروا استخراج دامنه ای از اطالعات از 

روی دستگاه آلوده شده است. ارسال اطالعات به مهاجمان، دریافت فایل ها بالقوه مخرب دیگر و ایجاد و متوقف کردن پروسه های سیستمی 

از جمله قابلیت های این اسب تروا است.

اطالعات بیشتر در مورد آسیب پذیری   در لینک زیر قابل دسترس است:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0199

ThinkPHP آسیب پذیری در

پس از مدتی کوتاه از عرضه اصالحیه برای آسیب پذیری با شناسه CVE-2018-20062 در ThinkPHP در اواخر سال میالدی گذشته 

این  از  آنها  در  که  به حمالت مختلفی  که  منتشر شد  اول  در سه ماهه  متعددی  گزارش های  آغاز شد.  مهاجمان  توسط  آن  از  بهره جویی 
اینترنت اشیاء63   آسیب پذیری سوءاستفاده می شد اشاره شده بود. در این حمالت مهاجمان با هدف قرار دادن دستگاه های موسوم به 

بخش  به  مربوط   CVE-2018-20062 می کردند. ضعف  آنها  روی  بر  بدافزار  یا  و  پشتی  درب  رمز،  ارز  کننده  استخراج  نصب  به  اقدام 

از جمله  ناشی می شود.  پاالیش  کردن مشخصه های  از شیوه مدیریت  و  بوده   NoneCmsV1.3.thinkphp/library/thin/App.php

بدافزارهای استفاده شده در جریان این حمالت می توان به نسخه هایی از شبکه مخرب Mirai، ابزار Mimikatz - نرم افزاری برای جمع آوری 

اطالعات اصالت سنجی -، یک درب پشتی تحت Linux با نام SpeakUp و یک استخراج کننده ارز رمز XMRig اشاره کرد.

ACE آسیب پذیری در

WinRAR کشف شد. بخش  ACE - نرم افزار پراستفاده  در اواخر فوریه، ضعفی در بخش Arbitrary Code Execution - به اختصار 

تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی چندین حمله را که در آنها از این آسیب پذیری با شناسه CVE-2018-20250 بهره جویی شده 

شناسایی کرده است. بهره جویی از اشکال امنیتی مهاجم را قادر می کند تا فایل را در محلی خاص از سیستم ذخیره کند. در سه ماهه اول، 

چندین نوع از بدافزارها - از بدافزارهای معمولی گرفته تا تهدیدات پیشرفته و ماندگار - از این طریق اقدام به آلوده سازی سیستم ها کردند. 

برخی از آنها با قرار گرفتن در سایت های اشتراک فایل معروف به Torrent با عناوین برنامه های کاربردی و برخی نیز از طریق فیشینگ های 

هدفمند به سیستم های قربانیان راه پیدا کردند. آسیب پذیری مذکور در یک DLL قدیمی با نام unacev2.dll که توسط WinRAR برای 

تجزیه و تحلیل آرشیوهای ACE مورد استفاده قرار می گرفت شناسایی شد. ACE یک قالب اختصاصی قدیمی برای فشرده سازی است.

Internet of Things - IoT  63
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هر برنامه ای که از ACE DLL استفاده می کند می تواند به ضعف مذکور آسیب پذیر باشد. اگر چه ACE یک آسیب پذیری پیشرفته تلقی 

می شود اما بهره جویی از آن به سادگی امکان پذیر است. این آسیب پذیری امکان ترفیع سطح دسترسی را با ارث بری دسترسی متوسط 

در WinRAR فراهم می کند. مک آفی به تازگی موج تازه ای از حمالت را که در جریان آنها از بهره جوی این آسیب پذیری استفاده می شود 

مشاهده کرده است. به طوری که در هر روز بیش از 130 نمونه منحصربه فرد جدید از این تهدیدات به دست آزمایشگاه های این شرکت 

می رسد. برخی از آنها در حمالت معمول و برخی دیگر در حمالت هدفمند مورد استفاده قرار گرفته اند. کامال مشخص است که مهاجمان با 

ACE بخشی از بهره جوی تزریق شده در یک فایل

تصویر زیر نمونه ای از بهره جوی درون یک فایل ACE را نشان می دهد.
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رصد ضعف های امنیتی روز صفر دائما در حال افزودن آنها به انبار مهمات خود هستند. مهاجمان با بکارگیری بهره جوی یک آسیب پذیری 

به موقع  نصب  از جمله  امنیتی  اصول  به  بی توجه  سازمان های  و  کاربران  از سیستم های  زیادی  بسیار  تعداد  می توانند  به سرعت  جدید 

اصالحیه های امنیتی به تسخیر خود در بیاورند. اشکال مذکور در WinRAR تنها یک نمونه از میزان تأثیر یک آسیب پذیری حیاتی در 

وضعیت امنیتی سیستم هاست. 
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Jet Database Engine آسیب پذیری

 Microsoft Jet Database Engine در  آسیب پذیری64  وجود  اثبات  برای  نمونه ای   Zero Day Initiative گروه   ،2018 سپتامبر  در 

منتشر کرد. آسیب پذیری مذکور یک ماه بعد )اکتبر( توسط شرکت مایکروسافت ترمیم شد. مک آفی با بررسی این آسیب پذیری دریافت که 

اصالحیه عرضه شده دارای اشکاالتی است که منجر به بروز ضعفی دیگر )با شناسه CVE-2019-0576( در این محصول می شود. با اعالم 

موضوع به مایکروسافت، این شرکت در ماه ژانویه اصالحیه جدیدی را عرضه کرد. از Jet Database Engine در بسیاری از محصوالت 

مایکروسافت از جمله نرم افزار Access استفاده شده است. سوءاستفاده از آسیب پذیری مذکور مهاجم را قادر به اجرای کد با هدف ترفیع 

سطح دسترسی خود یا دریافت فایل بالقوه مخرب می کند. با این حال بهره جویی موفق از این آسیب پذیری نیازمند دخالت کاربر بوده و 

در چنین مواقعی مهاجمان برای باال بردن احتمال به دام افتادن کاربر به تکنیک های موسوم به مهندسی اجتماعی65 روی می آورند. گرچه 

مشخص نیست که این آسیب پذیری مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار گرفته باشد اما در دسترس بودن نمونه بهره جوی آن تأکیدی بر لزوم 

نصب سریع اصالحیه آن است. برای بهره جویی مهاجم باید اقدام به ارسال یک فایل Jet Database Engine دستکاری شده کرده تا 

 wscript.exe سوءاستفاده شود. هر چند نمونه بهره جو منجر به بروز اشکال در msrd3x40.dll از این طریق از فایلی کتابخانه ای با نام

می شود اما هر برنامه ایی که از فایل مذکور استفاده می کند به نوعی به این حمله آسیب پذیر است.

Proof-of-Concept  64

Social Engineering  65
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شناسایی بسته های بهره جوی جدید و ادامه 
Fiesta Active و Fallout فعالیت

Spelevo بسته بهره جوی

شناسه با  ضعفی  از  بهره جو  بسته  این  است.  اول  سه ماهه  در  شده  کشف  جدید  بهره جوی66  بسته های  جمله  از   Spelevo

یک  آلودگی  جریان  در  می کند.  استفاده   GootKit تروای  اسب  دریافت  برای   Adobe Flash Player برنامه  در   CVE-2018-15982

فرمان زمانبندی شده67 در سیستم عامل Windows ایجاد می شود که وظیفه آن اجرای فایل مخرب بر اساس زمانبندی مشخص شده و 

در حقیقت ماندگار کردن بدافزار است. از آسیب پذیری مذکور، پیش تر نیز در حمالتی هدفمند که در آنها یک فایل Word حاوی کدهای 

مخرب Flash به کار گرفته شده بود استفاده گردیده بود. بهره جویی موفق از آن توسط یک مهاجم، او را قادر به اجرای کد به صورت از راه 

دور خواهد کرد.

بسته بهره جوی Spelevo از جمله ابزارهای بکارگرفته شده توسط مهاجمان برای توزیع بدافزار PsiXBot در ماه مارس نیز بود. PsiXBot در 

 ،Spelevo 2017 ظهور کرد و از آن زمان تا کنون نسخه های به روز شده متعددی از آن انتشار یافته است. پس از رخنه به دستگاه از طریق

با اجرای PsiXBot، بدافزار اقدام به جاسوسی و سرقت اطالعات می کند. نکته جالب اینکه بدافزار PsiXBot ابتدا تنظیمات زبان سیستم 

عامل را بررسی می کند و در صورت روسی بودن آن اجرای خود را متوقف می سازد.

Fallout بسته بهره جوی

بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی در سه ماهه چهارم 2018 در گزارشی به چگونگی استفاده مهاجمان از بسته بهره جوی 

بخش  در   CVE-2018-8174 آسیب پذیری  از  بهره جو،  بسته  این  پرداخت.   Kraken Cryptor باج افزار  توزیع  منظور  به   Fallout

مدیریت کننده کدهای VBScript و از آسیب پذیری CVE-2018-4878 در محصول Adobe Flash Player سواستفاده کرده و کد مخرب 

مورد نظر مهاجمان را بر روی دستگاه قربانی به صورت از راه دور نصب و اجرا می کند. Fallout پس از آن کارزار برای مدتی غیرفعال شد 

اما در ژانویه برای انتشار باج افزار GandCrab مجددا در کانون توجهات قرار گرفت. در آخرین کارزار بجای استفاده Internet Explorer از 

PowerShell برای عبور و گریز از سد سیستم دفاعی نقطه پایانی استفاده شده است.

Fiesta بسته بهره جوی

بسته بهره جوی Fiesta طی سه ماهه اول 2019 نسبتا فعال بود و نقشی مؤثر در آلوده سازی به خصوص در دانلودهای سرراهی68 داشت. 

مهاجمان با استفاده از Fiesta با هدف هک سرورهای وب متعدد و تزریق کد مخرب به صفحات وب میزبانی شده بر روی آنها موجب 

راه یافتن به سازمان ها شدند. فراخوانی هر یک از این صفحات در مرورگر کاربر عمال دستگاه در معرض آلودگی به بدافزار می کرد. وجود 

کد مخرب تزریق شده توسط بسته بهره جو در صفحات وب توسط کمتر کاربری قابل تشخیص است.

Exploit Kit  66
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ادامه حمالت علیه اینترنت اشیاء

کنگره جهانی موبایل: آسیب پذیری های افشا شده توسط مک آفی

تا اندکی قبل، امنیت دستگاه های موسوم به اینترنت اشیاء توسط کمتر کسی جدی گرفته می  شد. خوشبختانه این وضعیت به سرعت در 

حال دگرگونی است و امنیت اینترنت اشیاء در حال تبدیل شدن به عاملی کلیدی در انتخاب این نوع محصوالت توسط مشتریان است. با 

ورود هر چه بیشتر تجهیزات الکترونیکی با قابلیت مدیریت از راه دور از طریق برنامک های قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند وظیفه 

سازندگان در ایمن سازی آنها از گزند حمالت سایبری بیش از قبل پررنگ شده است. بخش تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی 

تحقیقاتی را مرتبط با آسیب پذیری هایی در قفل های هوشمند69 و قهوه سازهای هوشمند70 را در کنگره جهانی موبایل71 که در فوریه برگزار 

شد ارائه کرد.

در سال های اخیر شاهد رواج استفاده از قفل های هوشمند بوده ایم. این قفل ها اگر چه عملکرد مکانیکی دارند اما کلید آنها نه فیزیکی که 

برنامک هایی است که بر روی گوشی های هوشمند با سیستم عامل Android و iPhone نصب شده اند. مک آفی ضعفی را کشف کرد که بر 

طبق آن با بکارگیری فرامین Generic Attributes گوشی هوشمند امکان باز یا قفل کردن بدون استفاده از برنامک فراهم می شود. ضمن 

اینکه شنود ماژول موسوم به Bluetooth Low Energy - به اختصار BLE - دستگاه قفل هوشمند را مستعد آسیب پذیری به حمالت 

مردی میانی72 می کند. مک آفی با دو سازنده در ساخت اصالحیه این اشکال همکاری کرد.

همچنین محققان مک آفی ضعفی را در یک قهوه ساز متصل به اینترنت با استفاده از بستر Wemo IoT شناسایی کردند. تحقیق نشان 

داد که یک فرد ثالث می تواند با دسترسی به شبکه و کنترل زمانبندی شده موجب سوختن قهوه و یا حتی بروز آتش سوزی شود. سازنده 

دستگاه مورد بررسی با عرضه ثابت افزاری73 از ترمیم این آسیب پذیری خبر داد. اما مک آفی ضعفی دیگر را در همان محصول شناسایی کرد 

که ثابت افزار جدید آن را رفع نمی کرد. 

حمالت IoT، شناسایی شده در ظرف عسل مک آفی

یک ظرف عسل74 می تواند اطالعات باارزشی درباره مهاجمان از جمله پایگاه، اطالعات اصالت سنجی و فرامین مورد استفاده آنها را افشا کند. 

برای تحلیل رفتار شبکه های مخربی همچون Mirai و نمونه های مشابه آن در سه ماهه اول 2019، مک آفی اقدام به رصد ظرف عسلی کرد که 

در آن یک دستگاه مبتنی بر اینترنت اشیاء شبیه سازی شده بود. یافته های حاصل شده نشان می دهد در هر دو تا سه دقیقه، حداقل یک 

تالش برای ثبت ورود75 به آن صورت می پذیرفته است. در برخی موارد تالش ها فقط محدود به دستیابی به دسترسی بود. در نمونه هایی 

دیگر اما تالش های ثبت ورود با هدف ارسال بدافزار و تسخیر دستگاه به عنوان عضوی از شبکه مخرب صورت می پذیرفته است. تجربه به 

ما می گوید که چند ثانیه یا نهایتًا چند دقیقه برای ایجاد یک ارتباط و اجرای مجموعه ای از فرامین برای آلوده سازی یک دستگاه آسیب پذیر 

یا با نام کاربری و رمز عبور پیش فرض کافی است. به محض برقرار شدن ارتباط، دو تا سه دقیقه زمان برای اتصال مهاجم به دستگاه کفایت 

خواهد کرد. در برخی موارد حتی یک مهاجم دو یا چندین ارتباط را با استفاده از نام های کاربری و/ یا رمزهای عبور متفاوت با دستگاه 

برقرار می کند.

Smart Lock  69

Coffee Maker  70

Mobile World Congress  71

Man-in-the-Middle  72

Firmware  73

Honeypot  74

Login  75
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همچنین بر اساس بررسی های انجام شده در سه ماهه اول 2019 به نتایج زیر دست یافتیم:

منبع بیش از 90 درصد از حمالت با ترکیب نام کاربری/رمز عبور “admin:admin” آمریکا بوده است.	 

بیش از 80 درصد از حمالت با ترکیب نام کاربری/ رمز عبور “root:vizxv” از آمریکا اجرا شده اند. همچنین تمامی حمالتی که در آنها 	 

از رمز عبور “vizxv” استفاده شده تنها با نام کاربری root عملیات سعی وخطا صورت گرفته است.

از ترکیب نام کاربری/ رمز عبور “root:default” نیز به صورت گسترده ای استفاده شده است. منبع 68 درصد این حمالت آمریکا و 32 	 

درصد باقی مانده آلمان بوده است.

استفاده از رمز عبور “OxhlwSG8” در این حمالت تنها با ترکیب نام کاربری “default” بوده است. منبع تمامی این حمالت پنج کشور 	 

شامل آمریکا )92 درصد(، چین )2 درصد(، آلمان )2 درصد(، ایران )2 درصد( و ژاپن )2 درصد( بوده است.

ترکیب های نام کاربری/ رمز عبور متدوال و دستگاه های مرتبط با آنها به شرح زیر است:

root:vizxv  =< دوربین های تحت شبکه / دستگاه های ضبط تصویر دیجیتال	 

default: OxhlwSG8 =< دوربین های تحت شبکه	 

default: S2fGqNFs  =< دوربین های تحت شبکه	 

admin: 4321  =< دوربین های تحت شبکه و روترها	 

root:part0t =< روترها	 

666666:666666 =< دوربین های تحت شبکه / دستگاه های ضبط تصویر دیجیتال	 

888888:888888 =< دوربین های تحت شبکه / دستگاه های ضبط تصویر دیجیتال	 

root:xc3511 =< دوربین های تحت شبکه / دستگاه های ضبط تصویر دیجیتال	 

root:7ujMko0admin  =< دوربین های تحت شبکه	 

 	WiFi با قابلیت SD حافظه های >=  root:zsun1188
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هر  در  میانگین،  طور  به   ،2019 اول  سه ماهه  در 
منحصربه فرد  بدافزار  هشت  از  بیشتر  ثانیه، 
مک آفی  آزمایشگاه های  دست  به  جدید 
دوره  این  در  بدافزارها  کل  تعداد  است.  رسیده 
است. رسیده  عدد  میلیارد  یک  حدود  به  نیز 

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع
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در  اطالعات  ارائه  امکان  دیجیتال77  گواهینامه های  طریق  از  گواهی76  صدور  مراجع 
خصوص کدهای دودویی78 )برنامه79( امضا شده را فراهم می کنند. بسیاری از محصوالت 
ضدویروس برنامه های امضا شده80 را معتبر تلقی کرده و آنها را از مورد پویش قرار گرفتن 
استثنا می کنند. مهاجمان نیز با دست یافتن به گواهینامه های دیجیتال و تخصیص آنها 
به کدهای مخرب خود، عبور از سد این محصوالت ضـدویـروس را تسـهیل می کنند.

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع

Certificate Authority  76

Digital Certificate  77

Binary  78

Application  79

Signed  80
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McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع

هزار   80 از  بیش   ،2019 اول  سه ماهه  در 
ویژه  بدافزارهای  از  جدید  منحصربه فرد  نمونه 
سیستم عامل Linux کشف و شناسایی شده است. 

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع
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سواستفاده از آسـیب پذیری های امنیتی81 در سیستم عامل و نـرم افـزارهای کاربردی یکی 
از روش های نـفـوذ به اهـداف و انتشـار بـدافـزار توسـط مهاجمان حـرفه ای است.
وجـود يک آسیب پذیری حـیـاتـی می تواند سـبـب دور زدن قـوی تـريـن مـحـصـوالت 
ضـدويـروس یا ديـواره هـای آتـش توسط بدافزارها و ابزارهای موسوم به بـهـره جـو شود.

Security Vulnerability  81
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نمونه  هزار   60 از  بیش   ،2019 اول  سه ماهه  در 
از بدافزارهای فعال در بستر  منحصربه فرد جدید 
است.  شده  شناسایی  و  کشف  اشیاء  اینترنت 

در ارز رمزها82، فرآیندی با عنوان استخراج83 وجود دارد که یکی از اصلی ترین وظایف آن تایید اطالعات تبادل شده 
در شبکه این واحدهای پولی است. فرآیند استخراج مستلزم فراهم بودن توان پردازشی بسیار باالست. در نتیجه 
شبکه ارز رمز نیز در قبال تالشی که برای این پردازش ها انجام می شود به استخراج کنندگان پاداشی اختصاص 
در  تا  می کنند  تالش  استخراج کننده  به  موسوم  برنامه های  بکارگیری  با  نیز  افراد  برخی  رو،  همین  از  می دهد. 
باال،  پردازش  توان  به  نیاز  به  توجه  با  اما  واحد دیجیتال شوند.  پاداش شبکه  رمز، مشمول  ارز  استخراج  ازای 
حمالت  در  خاطر  همین  به  باشد.  استخراج کننده  برای  هزینه بر  سرمایه گذاری  یک  میتواند  استخراج  انجام 
ویژه  بدافزارهای  به  دیگران  دستگاه  نمودن  آلوده  با  بدخواه  استخراج کننده   ،Cryptojacking به  موسوم 
استخراج، از توان پردازشی آنها به نفع خود بهره گیری می کند. تعداد این نوع بدافزارها از حدود 2.9 میلیون 
است. رسیده   2019 سال  اول  سه ماهه  در  عدد  میلیون   3.7 از  بیش  به   ،2018 سال  چهارم  سه ماهه  در  عدد 

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع

Cryptocurrency  82

Mining  83
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مدت هاست که اکثر قریب به اتفاق کاربران دریافته اند که باید از باز کردن پیوست های اجرایی ایمیل ها 
خودداری کنند. تقریبًا همگان می دانند شـرکت های تولیدکننده نـرم افـزار، فایل های اجرایی خود را به ایمیل 
پیوست نمی کنند. اما پیوست بودن فایل های مربوط به مجموعه نرم افزاری Office موضوعی کامالً عادی 
محسوب می شود. ردوبدل اینگونه فایل ها بخشی از وظایف روزانه بسیاری از کارمندان است. برنامه های 
مجموعه نرم افزاری Office مجهز به قابلیتی با عنوان Macro هستند که سبب سرعت بخشیدن به 
اموری می شوند که روالی تکرار شونده دارند. اما سرعت بخشیدن به کار بسیاری از کارکنان تنها خاصیت 
Macro نیست. متاسفانه، نفوذگران نیز از Macro برای آلوده کردن سیستم های سازمان بهره می گیرند.

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع
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یکی از روش های پیشرفته ویروس نویسان حرفه ای در طی دو سال گذشته 
بهره گیری  با  آن  در  که  بوده  فایل"  "بدون  به  موسوم  روشی  از  استفاده 
دریافت  اینترنت  از  بدافزار   Windows PowerShell معتبر  فایل  از 
بدافزارهای  کشف  و  شناسایی  می شود.  اجرا  قربانی  دستگاه  روی  بر  و 
بدافزارهاست. معمول  گونه های  از  دشوارتر  بسیار  فایل"  "بدون  نوع  از 

McAfee Labs Threats Report :مـنـبـع
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در اتاق خبر
شبکه گستر بخوانید...

https://newsroom.shabakeh.net/19707/temp-zagros-campaigns-analysis.html
https://newsroom.shabakeh.net/19749/hardening-rdp.html
https://newsroom.shabakeh.net/18219/crypto-ransomware.html
https://newsroom.shabakeh.net/20421/gandcrab-analysis.html
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 ۱۳۷۰ سـال  در  گسـتـر  شـبـكـه  مهندسـی  شركت 
در  كه  است  ایرانی  شركت  اولین  و  گردید  تأسیس 
و  تخصصی  فعالیت  ضدویروس  نرم افزارهای  زمینه 
بین شركت مهندسی شبكه گستر  ابتدا، همكاری مشتركی  در  آغاز كرده است.  را  متمرکزی 
 )Toolkit مشهور  ضدویروس  )تولیدكننده   S & S International انگلیسی  شركت  و 
با فعالیت شبكه گستر به عنوان نماینده رسمی و انحصاری آغاز گردید. در مدت كوتاهی، 
به   Dr Solomon

,
s Toolkit ضدویروس  تدریج  به  ایران،  در   S & S International

محبوبترین ضدویروس در ایران تبدیل شد. پس از خرید شرکت S & S International  توسط 
شرکت McAfee در سـال ۱۳۷۷، شركت شبكه گستر نیز مانند دیگر نمایندگان بین المللی 
فعالیت خود را بر روی نرم افزارهای ضدویروس McAfee ادامه داد. اکنون نیـز شبكه گستر 
به عنوان فروشنده مجـاز )Authorized Reseller( در منطقه خاورمیانه، به ارائه محصوالت 
و خدمات در ایران اقدام می نماید. در سال ۱۳۸۴ شرکت مهندسی شبکه گستر موفق به کسب 
تهدیدات یکپارچه  مدیریت  محصوالت  سازنده   ،Astaro آلمانی  شرکت  رسمی  نمایندگی 
موفقیت  و  چشم گیر  رشد  دنبال  به  گردید.   )Unified Threat Management(
انگلیس،   Sophos شرکت   ۱۳۹۰ سال  در   ،Astaro شرکت  امنیتی  محصوالت  جهانی 
گستر  شبکه  مهندسی  شرکت  اقدام به خرید این شرکت آلمانی نمود. به دنبال این نقل و انتقال، 
اکنون  و  داده  ادامه  زمینه  این  در  را  خود  فعالیت   ،Sophos شرکت  با  همکاری  با 
 ۱۳۹۱ سال  از  می نماید.  عرضه  ایران  در   Sophos نام  تحت  را  سابق   Astaro محصوالت 
عنوان  به  را   Bitdefender ضدویروس  محصوالت  عرضه  گستر  شبکه  مهندسی  شرکت 
نماینده و توزیع کننده )Distributor( رسمی در ایران آغاز کرد. عرضه محصوالت ضدویروس 
Bitdefender در کنار محصوالت امنیتی McAfee، پاسخی به شرایط و نیازهای متفاوت 
محصولی  و  آسان تر  مدیریت  چابک تر،  ضدویروس  است.  بوده  شبکه  مدیران  و  کاربران 
با عرضه محصوالت  که  بود  کاربران و مدیران شبکه  از  برخی  انتظارات  به صرفه تر،  مقرون 
داد.  پاسخ  بازار  از  بخش  این  نیازهای  به  گستر  شبکه   ،Bitdefender ضدویروس 
شرکت مهندسی شبکه گستر افتخار دارد که مجری برخی از بزرگ ترین پروژه های نصب و راه اندازی 
و طوالنی مدت ترین قراردادهای نگهداری و پشتیبانی محصوالت امنیت شبکه در کشور بوده 
است. این شرکت عالوه بر خدمات دهی به هزاران شرکت و سازمان که صدها هزار کاربر را در 
کشور شامل می شوند، دارای شبکه نمایندگی فروش و پشتیبانی در سراسر کشور نیز می باشد.
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