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در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطالعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت 

فناوری اطالعات در آبان ماه 1399 پرداخته شده است.

در آبان ماه شرکت مایکروسافت اعالم کرد که سه گروه از گردانندگان تهدیدات موسوم به پیشرفته و مستمر )APT( اقدام به اجرای 

حمالت سایبری بر ضد حداقل هفت شرکت برجسته در کشف و تولید واکسن کووید-19 کردند. مایکروسافت گردانندگان یکی از این 

گروه ها را روسی و مهاجمان دو گروه دیگر را هکرهای اهل کره شمالی می داند. جزییات گزارش مایکروسافت را در این ماهنامه بخوانید.

در ماهی که گذشت گردانندگان DarkSide مدعی ایجاد بستری شدند که قرار است امکان نگهداری داده های سرقت شده از قربانیان 

به  قالب خدمات موسوم  در   DarkSide کند.  فراهم  ایران  در   )Distributed( توزیع شده  در یک سامانه ذخیره سازی  را  باج افزار  این 

"باج افزار به عنوان سرویس" )RaaS( برای سایر مهاجمانی که البته مراحل گزینش را با موفقیت طی کرده اند قابل استفاده است. مشروح 

این خبر در این ماهنامه قابل مطالعه است.

در 10 آبان همانطور که در این ماهنامه خواهید خواند گردانندگان Maze رسما اعالم کردند که پروژه این باج افزار را برای همیشه متوقف 

 Maze کرده اند و سایت آنها دیگر اقدام به افشای داده های قربانیان نخواهد کرد. از سال گذشته و در پی اجرای حمالت موفق و مخرب

به شرکت ها و سازمان های بزرگ، سرقت داده های آنها - عالوه بر رمزگذاری - و تهدید به افشای آنها در صورت عدم پرداخت مبالغ 

هنگفت اخاذی شده، این باج افزار همواره سرخط اخبار امنیت فناوری اطالعات بوده است. خبر خوش دیگر در حوزه باج افزارها هم 

این که محققان شرکت ضدویروس بیت دیفندر موفق به ساخت ابزاری شده اند که قربانیان MaMoCrypt را قادر به رمزگشایی رایگان 

فایل های رمز شده توسط این باج افزار می کند.

در آبان ۱۳۹۹، شرکت های گوگل، موزیال، ادوبی، سیسکو، مایکروسافت، اوراکل، اپل، اس آپ، وی ِام ِور، مک آفی و بیت دیفندر و بنیاد دروپل 

برای برخی محصوالت خود اصالحیه، به روزرسانی و توصیه نامه امنیتی منتشر کردند. جزییات این اصالحیه ها و گزارش های متنوع دیگر 

در حوزه امنیت فناوری اطالعات را در این ماهنامه بخوانید.
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آمار جهانی از نگاه مک آفی
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Phobos باج افزار

الگوریتم  از  استفاده  با  فایل ها  رمزگذاری  به  اقدام  باج افزار  این 

AES می کند. نخستین نسخه از Phobos در اواخر سال 2017 

 2019 اوایل سال  تا  آن  نسخ جدید  عرضه  روند  و  شناسایی شد 

باج افزار  این  در  مهاجمان  با  ارتباط  برقراری  روش  داشت.  ادامه 

ایمیل است.

10 تهدید اصلی

Egregor باج افزار

فایل ها  رمزگذاری  از  پیش   Egregor باج افزار  گردانندگان 

مهاجمان  این  می کنند.  حساس  اطالعات  سرقت  به  اقدام 

روز  سه  ظرف  که  صورتی  در  که  می کنند  تهدید  را  قربانی 

به صورت  شده  سرقت  اطالعات  نشود  حاصل  تماس  آنها  با 

نسخه ای  می توان  را   Egregor شد.  خواهد  افشا  برخط 

چندین  از  که  دانست   Sekhmet باج افزار  از  خانواده ای  از 

بسته بندی   ،)Obfuscation( مبهم سازی  نظیر  تکنیک 

بسترهای  در  اجرا  عدم   ،)Software Packing( نرم افزار 

استفاده می کند.  امنیتی  از سازوکارهای  عبور  برای  سندباکس 

که  می شود  ادعا   )Ransom Note( باج گیری  اطالعیه  در 

آلوده  از  امنیتی  توصیه های  ارائه  با  تا  دارند  قصد  مهاجمان 

کنند. جلوگیری  قربانی  مجدد  شدن 

BAHAMUT کارزار

هدفمند،  فیشینگ  ایمیل های  از  بهره گیری  با   BAHAMUT گروه 

Maze باج افزار

 ChaCha20 2048 و-RSA این باج افزار از الگوریتم های رمزگذاری

کارخانجات  و  دولتی  نهادهای  به  حمله   Maze گیرد.  می  بهره 

بزرگ را در کارنامه دارد. مهاجمان Maze قربانیان را تهدید می 

از رمزگذاری سرقت کرده و در صورت  را پیش  کنند که فایل ها 

عدم پرداخت باج اقدام به انتشار عمومی آنها خواهند کرد. برای 

باج افزاری  Maze در حمله ای  مثال، در سال گذشته گردانندگان 

به شرکت Allied Universal، باجی ۲.۳ میلیون دالری را از آن 

این خواسته  نیافتن  با تحقق  و  شرکت طلب کردند. مدتی بعد 

در   Allied Universal داده های  از  مگابایت   ۷۰۰ مهاجمان، 

تاالرهای گفتگوی نفوذگران منتشر و در دسترس قرار گرفته شد.

Quicksand کارزار

مختلف  کشورهای  در  را  سازمان ها  که  است  سایبری  کارزار  یک 

 MuddyWater هدف قرار داده است. اجرای این کارزار به گروه

از  مهاجمان  کارزار،  این  جریان  در  است.  شده  منتسب 

بهره جویی  مایکروسافت  نرم افزارهای  در  آسیب پذیری هایی 

طریق  از  مخرب  اسناد  نیز  مواردی  در  می کنند.   )Exploit(

از  کارزار مذکور  در  قربانی می رسد.  به دست  ایمیل های هرزنامه 

 ،Web Shell ابزار و تکنیک از جمله کدهای موسوم به  چندین 

درب پشتی )Backdoor(، اجراکنندگان )Dropper(، ماکروها و 

کدهای مبتنی بر PowerShell و VBA بهره گرفته شده است.

Earth Kitsune کارزار

،CVE-2019-5782 شناسه های  با  آسیب پذیری  چندین 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.phobos-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.phobos-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.egregor-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.egregor-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.bahamut-hack-for-hire.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.bahamut-hack-for-hire.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.maze-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.maze-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-quicksand.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-quicksand.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-earth-kitsune.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-earth-kitsune.html
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 CVE-2019-1458 و CVE-2020-0674 ،CVE-2016-0189

در مرورگرهای Chrome و Internet Explorer و سیستم عامل 

Windows جهت هدایت کاربران به سایت های مخرب و در ادامه 

مهاجمان  استفاده  مورد  درب پشتی  به  آنها  دستگاه  کردن  آلوده 

کارزار Earth Kitsune قرار گرفته است. بدافزار مذکور اقدام به 

استخراج اطالعاتی همچون مشخصات سیستم، تنظیمات شبکه، 

شبکه ای  ارتباطات  و  شده  گرفته  کاربر  فعالیت  از  که  تصاویری 

Matter-  می کند. گردانندگان این کارزار از سایت های هک شده و

most که یک سرویس دهنده کد-باز گپ اینترنتی است به عنوان 

سرورهای فرماندهی )C2( استفاده می کنند.

Purple Fox بسته بهره جوی

بسته بهره جوی Purple Fox در اواسط 2019 شناسایی شد و به طور 

مستمر آسیب پذیری های جدیدی به فهرست آن افزوده می شود. 

 ،)Steganography( پنهان نگاری  از  بهره جو  بسته  این 

معتبر پروسه  بکارگیری  شده،  مجازی سازی  روش های 

مخفی  به منظور   )Obfuscation( مبهم سازی  و   PowerShell

بهره  تحلیل  کردن  دشوار  و  امنیتی  ابزارهای  دید  از  خود  کردن 

می گیرد.

CVE-2020-16947 آسیب پذیری

افزار  نرم  در  دور"  راه  از  به صورت  کد  "اجرای  نوع  از  ضعفی 

در حافظه  اشیاء  نادرست  نحوه مدیریت  از  که  است   Outlook

ناشی می شود.

CVE-2020-16898 آسیب پذیری

دور” راه  از  به صورت  کد  “اجرای  نوع  از  ضعفی 

)Remote Code Execution( است که از نحوه مدیریت اشیاء 

ناشی   Microsoft Exchange توسط  حافظه  در   )Object(

می شود.

CVE-2020-16952 آسیب پذیری

 SharePoint در  دور”  راه  از  به صورت  کد  “اجرای  نوع  از  ضعفی 

است. مهاجم می تواند با ارسال یک بسته دستکاری شده به نسخه 

آسیب پذیر SharePoint از CVE-2020-16952 بهره جویی کند.

گروه BAHAMUT با بهره گیری از ایمیل های فیشینگ هدفمند، 

مخرب،  موبایلی  برنامه های  و  جعلی  اخبار  حاوی  سایت های 

سازمان های دولتی، افراد مستقل و شرکت های فعال در برخی 

صنایع را هدف قرار می دهد. این مهاجمان پس از رخنه به اهداف 

خود یک نرم افزار مخرب را جهت سرقت اطالعات اصالت سنجی 

دستگاه های مبتنی بر Windows، دستگاه های با سیستم عامل 

Android و دستگاه های Apple را سرقت می کنند. تمرکز اصلی 

این مهاجمان خاورمیانه و آسیا گزارش شده است. در مواردی نیز 

است. گرفته  قرار  گروه  این  استفاده  مورد  روز-صفر  بهره جوهای 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.purple-fox-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.purple-fox-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16947.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16947.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16952.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16952.html
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10 بسته بهره جو با بیشترین استفاده

توضیحات بسته بهره جو

Neutrino و هم قطار اسبقش )Neutrino-v( از بسته های بهره جوی )Exploit Kit( معروفی هستند که 

از اواسط سال 2016 ظهور کردند. از این بسته بهره جو عمدتًا در سایت های هک شده و کارزارهای تبلیغ افزار 

)Malvertising( برای آلوده سازی کاربران به بدافزارهای مختلف استفاده می شود.

 CVE-2013-2551، ،CVE-2015-3113 ،CVE-2016-4117آسیب پذیری های از  بهره جو  بسته  این 

CVE-2015- ،CVE-2016-1019 ،CVE-2015-0311و،CVE-2015-2419 ،CVE-2016-3298

،CVE-2017-0022 ،CVE-2015-5119 ،CVE-2014-6332 ،CVE-2015-0313 ،7645

CVE-2015- ،CVE-2016-7200 ،CVE-2015-5122 ،CVE-2013-7331 ،CVE-2013-0074

 ،CVE-2016-0189  ،CVE-2013-2423  ،CVE-2015-0359  ،CVE-2014-0515  ،8651

CVE-2015-3090 و CVE-2016-7201 سوءاستفاده می کند.

 ،PizzaCrypts در فرایند انتشار خود بهره گرفته اند می توان به Neutrino از جمله باج افزارهایی که از

و   CryptXXX ،Zepto ،TeslaCrypt ،CryptoWall ،Locky ،CrypMIC ،Cerber ،CryptFIle2

BandarChor اشاره کرد.

 ProMediads و   Afraidgate ،ShadowGate کارزارهای سایبری  بهره جو در  این بسته  از  همچنین 

استفاده شده است.

Neutrino

 این بسته بهره جو که با نام Popads نیز شناخته می شود در جریان کارزارهای تبلیغ افزار برای آلوده سازی 

سیستم مراجعه کنندگان به سایت در کنترل مهاجمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 ،CVE-2015-0311 ،CVE-2018-4878 ،CVE-2016-4117 آسیب پذیری های  از   Magnitude

CVE-2015- ،CVE-2013-2463 ،CVE-2015-5119 ،CVE-2015-7645 ،CVE-2012-0507

CVE- ،CVE-2015-3113 ،CVE-2018-8174 ،CVE-2015-3090 ،CVE-2015-0359 ،8651

  CVE-2015-2426 ،CVE-2016-1019 ،CVE-2015-2419 ،CVE-2015-1701 ،2013-2551

CVE-2014- ،CVE-2015-1671 ،CVE-2015-3133 ،CVE-2013-0634 ،CVE-2015-3105 ،

CVE-2015-5122 و CVE-2016-0189 سوءاستفاده می کند. ،CVE-2013-2471 ،8439

 ،Magniber ،Cerber را مورد استفاده قرار داده اند می توان به Magnitude از جمله باج افزارهایی که

Locky و GandCrab اشاره کرد. ،CryptoWall

Magnitude

از  مجموعه ای  از   Microsoft Office بر  مبتنی  اسناد  در  بهره جو  بسته  این  کد  درج  با  مهاجمان 

آسیب پذیری های مایکروسافت سوءاستفاده می کنند. این بسته بهره جو در بازارهای زیرزمینی تبهکاران 

 FormBook، Loki در چندین بدافزار نظیر ThreadKit به فروش می رسد. از Dark Web سایبری در

Bot، Trickbot و Chthonic استفاده شده است.

 ،CVE-2017-8759 ،CVE-2017-8570 ،CVE-2017-0199 ،CVE-2018-4878

CVE-2017-11882 ،CVE-2018-0802 و CVE-2018-8174 در ThreadKit مورد بهره جویی قرار 

می گیرند.

ThreadKit

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.neutrino-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.magnitude-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.threadkit-exploit-kit.html


9
newsroom.shabakeh.net

مـاهنامـه امنـیـت فـنـاوری اطالعـات |  آبان 1399

توضیحات بسته بهره جو

Underminer با رمزگذاری RSA، از کدهای بهره جو و ترافیک ارتباطی با سرفروماندهی خود محافظت 

 Flash و نرم افزار Internet Explorer می کند. این بسته بهره جو با سوءاستفاده از باگ هایی در مرورگر

Player کاربران را به انواع بدافزارها از جمله استخراج کنندگان ارز رمز و بوت کیت ها آلوده می کند.

،CVE-2018-15982 ،CVE-2018-4878 ،CVE-2015-5119 از   Underminer در 

CVE-2016-0189 و CVE-2018-8174 بهره جویی می شود.

Underminer

و   Flash Player نرم افزار  در  باگ هایی  از  شد  شناسایی   2018 آگوست  در  که  بهره جو  بسته  این 

و   CVE-2018-15982 ،CVE-2018-4878 می کند.  سوءاستفاده   Windows عامل  سیستم 

CVE-2018-8174 فهرست باگ های مذکور را تشکیل می دهند. موفقیت در بهره جویی، مهاجم را قادر 

به دریافت کدهای مخرب بیشتر بر روی دستگاه قربانی می کند.

 Fake ،Maze ،GandCrab ،Kraken Cryptor ،GandCrab 5 ،Stop در باج افزارهای Fallout از

Matrix و Sodinokibi استفاده شده است. ،Minotaur ،Globe

Fallout

 CVE-2018-15982 در اوایل سال 2019 شناسایی شد. در این بسته بهره جو از آسیب پذیری Spelevo

 Windows سیستم عامل VBScript Engine در بخش CVE-2018-8174 و Flash Player در نرم افزار

سوءاستفاده می شود. Spelevo در انتشار اسب تروای GootKit نقش داشته است. در فرایند آلوده سازی 

آن یک فرمان زمانبندی شده با هدف ماندگار کردن اسب تروا ساخته می شود.

Maze نیز از جمله بدافزارهایی است که گردانندگان آن از Spelevo برای انتشار این بدافزار بهره گرفتند.

Spelevo

در   CVE-2016-0189 آسیب پذیری  از   Radio شد.  کشف   2019 سال  اواسط  در  بهره جو  بسته  این 

سیستم عامل Windows سوءاستفاده می کند. در انتشار Nemty از Radio بهره گرفته شده است.

Radio

CVE- ،CVE-2015-2419 ،CVE-2018-4878 آسیب پذیری های  دادن  قرار  هدف  با   Capesand

CVE-2019-0752 و CVE-2018-8174 در نرم افزار Flash Player و سیستم عامل  ،2018-15982

Windows مهاجم را قادر به دریافت و اجرای کد مخرب بر روی دستگاه قربانی می کند. بر خالف سایر 

بسته های بهره جو، در Capesand کدهای بهره جو در کد منبع آن نبوده و باید با استفاده از یک رابط 

برنامه نویسی API از سرور فرماندهی گردانندگان آن فرخوانی شود.

Capesand

این بسته بهره جو که در اواخر سال 2019 کشف شد از آسیب پذیری CVE-2018-15982 در نرم افزار 

 Windows عامل  سیستم   VBScript Engine بخش  در   CVE-2018-8174 و   Flash Player

سوءاستفاده می کند. در نمونه هایی از حمالت اجرا شده با استفاده از این بسته بهره جو کاربران به صفحه 

حاوی کد مخرب هدایت و در آنجا دستگاه به بدافزار مورد نظر آلوده می شود.

Bottle

بسته بهره جوی Purple Fox در اواسط 2019 شناسایی شد و به طور مستمر آسیب پذیری های جدیدی 

به فهرست آن افزوده می شود. این بسته بهره جو از پنهان نگاری، روش های مجازی سازی شده، بکارگیری 

امنیتی و دشوار  ابزارهای  از دید  به منظور مخفی کردن خود  PowerShell و مبهم سازی  پروسه معتبر 

کردن تحلیل بهره می گیرد.

Purple Fox

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.underminer-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.fallout-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.spelevo-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.radio-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.capesand-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.bottle-exploit-kit.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/exploit-kits-details.purple-fox-exploit-kit.html
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توضیحات کارزار

Cobalt Dickens نیز شناخته می شود نهادهای  TA407 و  با نام های  Silent Librarian که  گروه 

دانشگاهی را هدف قرار داده است. در جریان این حمالت مهاجمان از ایمیل های فیشینگ هدفمند که در 

آنها لینک هایی به سایت های مخرب اما در ظاهر مشابه با سایت دانشگاه های مطرح برای راه یافتن به 

اهداف خود بهره می گیرند. این مهاجمان از دامنه های جعلی که به همراه دامنه های سطح باالیی همچون  

tk ،.me. و cf. ثبت شده اند به منظور سرقت اطالعات اصالت سنجی کاربران ناآگاه استفاده می کنند. 

دامنه های مورد استفاده بر روی ... و سرورهایی در ایران میزبانی می شوند.

حمله به مدارس

و دانشگاه ها 

یک کارزار سایبری است که سازمان ها را در کشورهای مختلف هدف قرار داده است. اجرای این کارزار 

در  آسیب پذیری هایی  از  مهاجمان  کارزار،  این  در جریان  است.  منتسب شده   MuddyWater گروه  به 

نرم افزارهای مایکروسافت بهره جویی )Exploit( می کنند. در مواردی نیز اسناد مخرب از طریق ایمیل های 

از جمله کدهای موسوم به  ابزار و تکنیک  از چندین  هرزنامه به دست قربانی می رسد. در کارزار مذکور 

 VBA و PowerShell ماکروها و کدهای مبتنی بر ،)Dropper( درب پشتی، اجراکنندگان ،Web Shell

بهره گرفته شده است.

Quicksand

بستر  در  اجتماعی  مهندسی  حمالت  طریق  از  را  ایتالیا  هوافضا  بخش  که  مستقلی  افراد  کارزار  این 

خصوصی  های  پیام  طریق  از  کارزار  این  گردانندگان  دهند.  می  قرار  هدف   LinkedIn اجتماعی  شبکه 

پیوستی  دریافت  به  را تشویق  آنها  و  کرده  تماس حاصل  قربانیان خود  با  استخدام  با  در ظاهر مرتبط 

دور  راه  از  مدیریت  ابزار  یک  اجرای  به  منجر  ناآگاه  کاربر  توسط  پیوست  اجرای  کنند.  می  مخرب 

)Remote Administration Tool( بر روی دستگاه او و در ادامه سرقت شدن اطالعات حساس بر 

روی سیستم می شود.

Space Race

در سال 2019 نوع جدیدی از ابزارهای مدیریت از راه دور کشف شد که به زبان Go نوشته شده بود و 

 CVE-2019-2725 به شناسه Oracle WebLogic از آسیب پذیری “اجرای کد به صورت از راه دور” در

این  کنند  می  سوءاستفاده  مذکور  پذیری  آسیب  از  که  بدافزارهایی  سایر  خالف  بر  می کرد.  بهره جویی 

 RAT ابزار  یک  به صورت  تنها  و  نکرده   )Cryptominer( رمز  ارز  استخراج کنندگان  توزیع  به  اقدام  ابزار 

عادی فعالیت می کند. بر اساس گزارش ها، این بدافزار همچنان در حال توسعه بوده و احتماال در آینده 

قابلیت های جدیدی به آن افزوده خواهد شد. 

Golang-Based RAT

PoetRAT یک تروجان دسترسی از راه دور است که نهادهای فعال در حوزه انرژی و دولت را هدف قرار 

می دهد. بدافزار PoetRAT از طریق پیام های فیشینگ در ایمیل ها و پیام رسان ها که در آنها لینک به 

سایت های مخرب درج شده منتشر می شود. به محض آلوده شدن سیستم به ...، بدافزار اقدام به دریافت 

ابزارهای دیگر برای ماندگار کردن خود، ثبت کلیدخای فشرده شده و استخراج داده ها می کند. 

PoetRAT

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.schools-and-universities-under-attack.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.schools-and-universities-under-attack.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-quicksand.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-space-race.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.golang-based-rat.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.poetrat.html
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و  KingOfHearts ،QueenOfHearts ،QueenOfClubs نظیر  بدافزاری  خانواده  چندین 

قرار  دارند  تمرکز  روسی  سازمان های  روی  بر  که   IAmTheKing گروه  استفاده  مورد   JackOfHearts

گرفته اند. در جریان این حمالت از صفحه نمایش تصویربرداری شده، فایل های مورد نظر مهاجمان رد و بدل 

شده و اطالعات اصالت سنجی استخراج می شود. ProcDump، PsExec، LaZagne و Mimikatz از 

جمله بدافزارهای مورد استفاده این مهاجمان بوده است.

IAmTheKing

مهاجمان با سازمان های فعال در زنجیره تأمین نفت و گاز در خاورمیانه هدف بدافزار Azorult قرار گرفته 

اند. در جریان این حمالت از طریق ایمیل های فیشینگ با پیوست اسناد PDF کاربران ناآگاه موجب دریافت 

و اجرای کد مخرب Azorult بر روی دستگاه خود می شوند. 

Azorult

گروه TA505 حداقل از سال 2014 فعال بوده و در کارزارهای مختلف شامل کانادا، آلمان، کره جنوبی، 

انگلیس و آمریکا هدف قرار می گیرند. از جمله بدافزارهای سفارشی استفاده شده در جریان حمالت می توان 

به Get2 Downloader و تروجان دسترسی از راه دور SDBBot اشاره کرد. در موارد نیز این مهاجمان از 

PuTTY SFTP برای سرقت اطالعات حساس از روی شبکه های آلوده بهره می گیرند. مهاجمان این کارزار از 

اسناد حاوی ماکروی مخرب جهت رخنه به اهداف خود بهره می گیرند.

Eager Beaver 

TA505

و  جعلی  اخبار  حاوی  سایت های  هدفمند،  فیشینگ  ایمیل های  از  بهره گیری  با   BAHAMUT گروه 

را  برخی صنایع  در  فعال  و شرکت های  افراد مستقل  دولتی،  موبایلی مخرب، سازمان های  برنامه های 

هدف قرار می دهد. این مهاجمان پس از رخنه به اهداف خود یک نرم افزار مخرب را جهت سرقت اطالعات 

اصالت سنجی دستگاه های مبتنی بر Windows، دستگاه های با سیستم عامل Android و دستگاه های 

Apple را سرقت می کنند. تمرکز اصلی این مهاجمان خاورمیانه و آسیا گزارش شده است. در مواردی نیز 

بهره جوهای روز-صفر مورد استفاده این گروه قرار گرفته است.

BAHAMUT 

Hack-For-Hire

و   CVE-2019-5782، CVE-2020-0674، CVE-2016-0189 شناسه های  با  آسیب پذیری  چندین 

CVE-2019-1458 در مرورگرهای Chrome و Internet Explorer و سیستم عامل Windows جهت 

هدایت کاربران به سایت های مخرب و در ادامه آلوده کردن دستگاه آنها به درب پشتی مورد استفاده 

به استخراج اطالعاتی همچون  اقدام  بدافزار مذکور  قرار گرفته است.   Earth Kitsune کارزار  مهاجمان 

مشخصات سیستم، تنظیمات شبکه، تصاویری که از فعالیت کاربر گرفته شده و ارتباطات شبکه ای می کند. 

گردانندگان این کارزار از سایت های هک شده و Mattermost که یک سرویس دهنده کد-باز گپ اینترنتی 

است به عنوان سرورهای فرماندهی استفاده می کنند.

Earth Kitsune

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.iamtheking-apt.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.oil-and-gas-industries-targeted-with-azorult.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.eager-beaver-ta505.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.eager-beaver-ta505.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.bahamut-hack-for-hire.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.bahamut-hack-for-hire.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/campaigns-details.operation-earth-kitsune.html
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Dharma که گونه ای از باج افزار CrySiS پسوندهای مختلفی را به فایل های رمزگذاری شده الصاق می کند. 

این باج افزار از سال 2016 فعال بوده و گردانندگان آن به طور مستمر اقدام به عرضه نسخ جدیدی از آن 

می کنند.

Dharma

این باج افزار پس از رمزگذاری فایل ها توسط الگوریتم AES اقدام به افزودن یکی از پسوندهای متنوع 

خود به آنها می کند. نخستین نسخه از Phobos در اواخر سال 2017 شناسایی شد و تا اوایل 2019 

عرضه نسخه های جدید از آن ادامه داشت. روش برقراری ارتباط با گردانندگان باج افزار از طریق ایمیل های 

درج شده در اطالعیه باج گیری است.

Phobos

از قربانیان خود مبالغ هنگفتی )15 تا  RSA استفاده کرده و  AES و  الگوریتم های رمزگذاری  از   Ryuk

50 بیت کوین( اخاذی می کنند. این باج افزار صدها پروسه و سرویس را متوقف کرده و نه تنها درایوهای 

محلی که درایوهای شبکه ای را رمزگذاری می کند.

Ryuk

Sodinokibi که به فایل های رمزگذاری شده یک پسوند با نویسه های تصادفی الصاق می کند قربانی را 

تهدید می کند که در صورت عدم پرداخت به موقع باج، مبلغ آن دو برابر خواهد شد. این باج افزار از طریق 

ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده )Managed Service Provider(، بهره جویی از آسیب پذیری های 

امنیتی، کارزارهای هرزنامه ای و بسته های بهره جو )Exploit kit( منتشر می شوند.

Sodinokibi

به  Maze حمله  بهره می گیرد.   ChaCha20 و   RSA-2048 الگوریتم های رمزگذاری  از  افزار  باج  این 

نهادهای دولتی و کارخانجات بزرگ را در کارنامه دارد. مهاجمان Maze قربانیان را تهدید می کنند که فایل 

ها را پیش از رمزگذاری سرقت کرده و در صورت عدم پرداخت باج اقدام به انتشار عمومی آنها خواهند 

 ،Allied Universal در حمله ای باج افزاری به شرکت Maze کرد. برای مثال، در سال گذشته گردانندگان

باجی ۲.۳ میلیون دالری را از آن شرکت طلب کردند. مدتی بعد و با تحقق نیافتن این خواسته مهاجمان، 

۷۰۰ مگابایت از داده های Allied Universal در تاالرهای گفتگوی نفوذگران منتشر و در دسترس قرار 

گرفته شد.

Maze

SunCrypt که یکی از نشانی های IP بکار گرفته شده توسط آن مورد استفاده باج افزار Maze نیز قرار 

گرفته از اسکریپت های مخرب PowerShell که توسط مهاجمان مبهم سازی )Obfuscation( شده اند 

بهره می گیرد. در اطالعیه باج گیری SunCrypt ادعا می شود که فایل های قربانی پیش از رمزگذاری سرقت 

شده اند و در صورت عدم پرداخت باج به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

SunCrypt

NetWalker خانواده ای از باج افزارهاست که در آگوست ۲۰۱۹ ظهور کرد. اگر چه اولین نسخ آن تحت 

عنوان Mailto فعالیت می کردند اما خیلی زود، از اواخر ۲۰۱۹ به NetWalker تغییر نام پیدا کرد. بخش 

تحقیقات پیشرفته تهدیدات شرکت مک آفی با رصد نشانی های بیت کوین مرتبط با مهاجمان این باج افزار 

اعالم کرده که تنها در کمتر از شش ماه قربانیان بیش از ۲۵ میلیون دالر به مهاجمان پرداخت کرده اند.

Mailto/Netwalker

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.dharma-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.phobos-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.ryuk-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.sodinokibi-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.maze-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.suncrypt-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.mailto-ransomware.html
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توضیحات باج افزار

خانواده جدیدی از باج افزارها است با بهره گیری از چندین تکنیک فایل های مورد نظر خود را شناسایی و 

نسبت به رمزگذاری آنها با سرعتی باالتر از هم قطاران خود اقدام می کند. این باج افزار مجهز به تنظیمات 

خط فرمان برای پویش فایل های محلی و فایل های به اشتراک گذاشته در بستر SMB است. همچنین 

Conti از Windows Restart Manager برای آزاد کردن فایل های در اشغال برنامه های دیگر استفاده 

می کند. این باج افزار الگوریتم AES-256 برای رمزگذاری فایل ها بهره می گیرد.

Conti

باج افزار Thanos در فوریه 2020 در تاالرهای اینترنتی زیرزمینی تبهکاران به عنوان یک باج افزار سفارشی 

تبلیغ می شد. عرضه آن در بازار نشانه ای از مورد استفاده قرار گرفتن آن توسط مهاجمان مختلف است. 

بکارگیری این باج افزار در چندین حمله سایبری با حمایت دولتی به سازمان هایی در خاورمیانه و شمال 

آفریقا گزارش شده است.

Thanos

گردانندگان باج افزار Egregor پیش از رمزگذاری فایل ها اقدام به سرقت اطالعات حساس می کنند. این 

مهاجمان قربانی را تهدید می کنند که در صورتی که ظرف سه روز با آنها تماس حاصل نشود اطالعات سرقت 

 Sekhmet را می توان نسخه ای از خانواده ای از باج افزار Egregor .شده به صورت برخط افشا خواهد شد

دانست که از چندین تکنیک نظیر مبهم سازی، بسته بندی نرم افزار، عدم اجرا در بسترهای سندباکس برای 

عبور از سازوکارهای امنیتی استفاده می کند. در اطالعیه باج گیری ادعا می شود که مهاجمان قصد دارند تا 

با ارائه توصیه های امنیتی از آلوده شدن مجدد قربانی جلوگیری کنند.

Egregor

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.conti-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.thanos-ransomware.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/ransomware-details.egregor-ransomware.html
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10 آسیب پذیری شاخص

توضیحات آسیب پذیری

پودمان که  است   )Elevation of Privilege( امتیازی”  “ترفیع  نوع  از  ضعفی 

آن  از   - شناخته می شود  نیز   MS-NRPC نام  با  که   -  Microsoft Netlogon Remote ProtoCol

تأثیر می پذیرد. این آسیب پذیری که به Zerologon معروف شده مهاجم را قادر می سازد تا بدون نیاز 

به اصالت سنجی شدن با اتصال در بستر پودمان MS-NRPC خود را به عنوان یک دستگاه عضو دامنه 

از جمله یک سرور Domain Controller - به اختصار DC - معرفی کرده و موفق به دستیابی به سطح 

دسترسی Administrator در سطح دامنه شود.

CVE-2020-1472

تأثیر می پذیرند.  از آن  32.0.0.433 و نسخ قبل  Adobe Flash است که نسخه  افزار  ضعفی در نرم 

سوءاستفاده از آسیب پذیری مذکور منجر به از کار افتادن نرم افزار و اجرای کد مورد نظر مهاجم می شود.

CVE-2020-9746

ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت از راه دور” )Remote Code Execution( است که از نحوه مدیریت 

ناشی   TCP/IP stack توسط   ICMPv6 Router Advertisement به  موسوم  بسته های  نادرست 

می شود.

CVE-2020-16898

ضعفی از نوع “از کاراندازی سرویس” )Denial of Service( است که از نحوه مدیریت نادرست بسته های 

موسوم به ICMPv6 Router Advertisement توسط TCP/IP stack ناشی می شود.

CVE-2020-16899

ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت از راه دور” در نرم افزار Outlook است که از نحوه مدیریت نادرست 

اشیاء در حافظه ناشی می شود.

CVE-2020-16947

ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت از راه دور” در SharePoint است. مهاجم می تواند با ارسال یک بسته 

دستکاری شده به نسخه آسیب پذیر SharePoint از CVE-2020-16952 بهره جویی کند.

CVE-2020-16952

Son- تجهیزات  عامل  سیستم   -  SonicOS در   )Buffer Overflow حافظه”  “سرریز  نوع  از  )ضعفی 

icWall - که بهره جویی از آن مهاجم را قادر می کند تا بدون نیاز به دسترسی محلی موجب از کار افتادن 

سرویس دهی فایروال شود. 

CVE-2020-5135

Win-  ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت از راه دور” که از نحوه نادرست مدیریت اشیاء در حافظه توسط

dows Codecs Library ناشی می شود.

CVE-2020-17022

ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت از راه دور” در Visual Studio Code است که در زمان باز شدن یک 

فایل package.json دستکاری شده امکان بهره جویی از آن میسر می شود.

CVE-2020-17023

Li- 5.9 در-rc4 است که نسخ قبل از )Memory Corruption )ضعفی از نوع “بروز اختالل در حافظه” 

nux Kernel از آن تأثیر می پذیرند. بهره جویی موفق از آن مهاجم را قادر به دستیابی به سطح دسترسی 

اعال و در ادامه دست درازی به محرمانگی و یکپارچگی داده ها می کند.

CVE-2020-14386

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-1472.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-9746.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16898.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16899.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16947.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-16952.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-5135.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-17022.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-17023.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center/threat-landscape-dashboard/vulnerabilities-details.cve-2020-14386.html
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هشـدارهـای امنـیـتی
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گردانندگان DarkSide مدعی ایجاد بستری شده اند که قرار است امکان نگهداری داده های سرقت شده از قربانیان این باج افزار را در 

یک سامانه ذخیره سازی توزیع شده )Distributed( در ایران فراهم کند.

DarkSide در قالب خدمات موسوم به “باج افزار به عنوان سرویس” )Ransomware-as-a-Service - به اختصار RaaS( برای سایر 

مهاجمانی که البته مراحل گزینش را با موفقیت طی کرده اند قابل استفاده است.

به گزارش شرکت مهندسی شبکه گستر، در RaaS، 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 بر عهده دارد. در نهایت بخشی از مبلغ 

اخاذی شده از قربانی به متقاضی و بخشی دیگر به نویسنده می رسد.

در DarkSide سهم گردانندگان از مبلغ اخاذی شده، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و سهم متقاضی سرویس RaaS )توزیع کننده( ۷۵ تا ۹۰ درصد 

است.

به تازگی صاحبان DarkSide اطالعیه ای را در یک تاالر گفتگوی روسی زبان منتشر کرده اند که بر طبق آن این افراد بر روی پروژه ای کار 

می کنند که نگهداری داده های سرقت شده از قربانی را در یک سامانه ذخیره سازی توزیع شده ممکن می کند.

انتشار داده های قربانی در صورت عدم پرداخت، تهدیدی است که سال ها بود گردانندگان باج افزار از آن حرف می زدند. در حالی که 

دسترسی مهاجم به فایل های قربانی به خصوص در حمالت باج افزاری مبتنی بر RDP بر کسی پوشیده نیست، موانعی همچون زمانبر 

اینترنت، همواره عامل جدی گرفته نشدن این چنین ادعاها و توخالی دانستن آنها توسط شرکت ها  انتقال اطالعات در بستر  بودن 

و متخصصان فعال در حوزه امنیت بوده است. اما از سال گذشته به تدریج صاحبان کارزارهای هدفمند باج افزاری به سرقت داده ها 

)عالوه بر رمزگذاری آنها( روی آوردند. از جمله باج افزارهای مطرحی که عالوه بر رمزگذاری، داده های قربانی را سرقت می کنند می توان 

،Netwalker ،Nephilim ،Nemty ،MountLocker ،Maze ،DoppelPaymer ،CryLock ،Clop ،Avaddon ،Akoبه

Snatch و Snake اشاره کرد. ،Sekhmet ،Revil ،Ragnar Locker ،Pysa/Mespinoza

به که  سایت هایی  در  می کنند  خودداری  اخاذی شده  مبلغ  پرداخت  از  که  قربانیانی  از  سرقت شده  اطالعات  حمالت،  این  جریان  در 

Leak Site معروف شده اند منتشر می شود.

ذخیره داده های سرقت شده در ایران؛
DarkSide ادعای عجیب گردانندگان
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در مقابل، نهادهای قانونی و شرکت های امنیت سایبری نیز برای از کاراندازی و انهدام سایت های مذکور تالش می کنند.

اکنون گردانندگان DarkSide از کار بر روی یک سامانه ذخیره سازی توزیع شده )غیرمتمرکز( خبر داده اند؛ به گفته آنها، در سامانه مذکور، 

تمامی داده ها بر روی چندین سرور تکثیر می شود و بنابراین حذف داده ها از روی یکی از سرورها موجب معدوم شدن داده ها نخواهد 

شد.

در اطالعیه DarkSide اشاره شده که این افراد به طور خاص از سرورهایی در ایران یا جمهوری های به گفته آنها ناشناخته که امکان 

با شناسایی سرور قابل دسترس لینک مناسب حاوی  آنها میسر نیست استفاده می کنند. سامانه مذکور نیز قرار است  مسدود شدن 

اطالعات را در اختیار کاربر قرار دهد.

همچنین در بخشی از اطالعیه ادعا شده که مهاجمان حرفه ای با مشارکت در RaaS باج افزار DarkSide، درآمدی به طور میانگین ۴۰۰ 

هزار دالر به ازای هر قربانی را نصیب خود خواهند کرد.

استفاده از خدمات RaaS این باج افزار مستلزم قبولی در فرایند گزینش گردانندگان DarkSide است.

به عنوان  این طریق  از  تا  کنترل سایت است می کند  در  که  پولی  به کیف  واریز بیت کوین  به  قادر  را  اعضا  اینترنتی  تاالر گفتگوی  این 

واسطی برای خرید و فروش خدمات و اقالم غیرقانونی توسط اعضا عمل کند. گردانندگان DarkSide نیز برای نشان دادن جدیتشان 

در کسب وکار و همچنین پشتوانه مالی خود، ۲۰ بیت کوین - معادل حدود ۳۰۵ هزار دالر - را در کیف ارز رمز مذکور واریز کردند و آن را 

تا ۱ میلیون دالر قابل افزایش می دانند.

حداقل در ظاهر، این مهاجمان حمله به مراکز درمانی )همچون بیمارستان ها و آسایشگاه ها(، آموزشی )نظیر مدارس و دانشگاه ها(، 

سازمان های غیرانتفاعی و بخش های دولتی را غیرمجاز و مغایر با مرامنامه خود می دانند.

الزم به ذکر است که این مطلب به نقل از سایت BleepingComputer در اتاق خبر شرکت مهندسی شبکه گستر منتشر شده و این 

شرکت نمی تواند صحت جزییات این خبر را مستقال تایید یا رد کند.
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 Advanced Persistent Threat( بر طبق اعالم شرکت مایکروسافت سه گروه از گردانندگان تهدیدات موسوم به پیشرفته و مستمر

- به اختصار APT( اقدام به اجرای حمالت سایبری بر ضد حداقل هفت شرکت برجسته در کشف و تولید واکسن کووید-۱۹ کرده اند.

مایکروسافت گردانندگان یکی از این گروه ها را روسی و مهاجمان دو گروه دیگر را هکرهای اهل کره شمالی می داند.

گروه روسی Strontium - که با نام های Fancy Bear و APT28 نیز شناخته می شود - با بهره گیری از تکنیک های موسوم به اسپری 

رمز عبور )Password Spraying( و سعی وخطا )Brute-force( حساب های کاربری قربانیان خود را هک و اطالعات حساس را سرقت 

می کند.

نیز شناخته می شود.   Lazarus نام  با  که  است  مایکروسافت  اشاره  مورد  گروه  دیگر   Zinc ،مهندسی شبکه گستر گزارش شرکت  به 

این مهاجمان با اصالت کره شمالی از کارزارهای فیشینگ هدفمند )Spear-phishing( و ارسال ایمیل های حاوی پیام های دروغین 

استخدام، کارکنان شاغل در سازمان هدف خود را مورد حمله قرار می دهند.

Cerium دیگر گروه اهل کره شمالی است که به نظر تازه تاسیس می آید. به گفته مایکروسافت، Cerium با اجرای حمالت فیشینگ 

هدفمند، در ایمیل های در ظاهر مرتبط با کرونا که در آنها تظاهر می شود که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارسال شده به شبکه اهداف 

خود رخنه می کند.

بر طبق اعالم مایکروسافت این گروه ها شرکت هایی در کانادا، فرانسه، هند، کره جنوبی و آمریکا را که در حوزه ساخت واکسن کووید-۱۹ 

فعالیت دارند و تحقیقات آنها در مراحل کارآزمایی بالینی، تحقیقات بالینی یا تولید واکسن قرار داشته مورد حمله قرار داده اند.

را در ۹ ماه گذشته هدف قرار  از تهدیداتی هستند که سازمان های فعال در حوزه بهداشت و درمان  این حمالت نمونه  هایی کوچک 

داده اند.

در حالی که این سازمان ها و کارکنان آنها با یکی از پیچیده ترین همه گیری های دهه های اخیر در نبرد هستند برخی گروه های نفوذگری 

با بهره جویی از این بحران جهانی زیرساخت فناوری اطالعات مراکز حساس و حیاتی بهداشت و درمان را هدف حمالت مخرب خود قرار 

می دهند. از جمله آنها می توان به حمالت متعدد باج افزاری به این سازمان ها و مراکز اشاره کرد.

در تابستان چندین سازمان نظیر موسسه اخالق ، قانون و منازعات مسلحانه آکسفورد و موسسه صلح سایبری از دولت های جهان 

خواستند که تا با توافق بر سر قوانین از اجرای این حمالت جلوگیری کرده و افراد دخیل در آنها را مورد مجازات قرار دهند.

برد اسمیت، رییس مایکروسافت نیز در ۲۳ آبان در مجمع صلح پاریس درخواست مشابهی را مطرح کرد.

شرکت های فعال در تولید واکسن کرونا،
هدف حمالت با پشتوانه دولتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://cyberpeaceinstitute.org/blog/2020-05-26-world-leaders-call-on-governments-to-stop-cyberattacks-plaguing-healthcare-systems
https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
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در عین حال بسیاری نیز دولت ها را فاقد ظرفیت و توانایی الزم برای مقابله با تهدیدات فوق پیچیده سایبری امروزی می دانند.

اما با اتخاذ سیاست های امنیتی صحیح و بهره گیری از راهکارهای قدرتمند و جامع اگر چه نمی توان شانس موفقیت مهاجمان را به 

صفر رساند اما می توان آن را به حداقل رساند.
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آسـیب پذیری هـا و اصـالحیـه هـای امنـیـتی
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سه شنبه، ۲۰ آبان، مایکروسافت اصالحیه های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میالدی نوامبر منتشر کرد. اصالحیه های مذکور بیش از ۱۱۰ 

آسیب پذیری را در محصوالت مختلف این شرکت ترمیم می کنند.

 )Low( ”و دو مورد نیز “کم )Important( ”بسیاری از آنها “مهم ،)Critical( ”درجه ۱۸ مورد از این آسیب پذیری های ترمیم شده “حیاتی

گزارش شده است.

که است   CVE-2020-17051 شناسه  با  ضعفی  ماه،  این  در  شده  ترمیم  آسیب پذیری های  مخرب ترین  از  یکی 

اهمیت  شدت  مذکور  آسیب پذیری  به   CVSS استاندارد  طبق  بر  می پذیرد.  تأثیر  آن  از   Windows Network File System

دور”  راه  از  به صورت  کد  “اجرای  به  قادر  را  مهاجم   CVE-2020-17051 از  بهره جویی  است.  شده  داده  تخصیص   ۱۰ از   ۹.۸

)Remote Code Execution( بدون نیاز به هر گونه دخالت کاربر یا در اختیار داشتن اطالعات اصالت سنجی خواهد کرد.

امتیازی”  “ترفیع  نوع  از  مایکروسافت ضعفی  توسط  شده  ترمیم  آسیب پذیری های  از  یکی  گستر،  شبکه  مهندسی  شرکت  گزارش  به 

)Privilege Escalation( با شناسه CVE-2020-17087 است که به تازگی جزییات آن در پروژه Google Project Zero و در پی 

مورد بهره جویی قرار گرفتن آن توسط مهاجمان به طور عمومی افشا شده بود. راه انداز Windows Kernel Cryptography Driver - یا

cng.sys - از این آسیب پذیری روز-صفر )Zero-day( تأثیر می پذیرد.

CVE-2020-17042 دیگر آسیب پذیری شاخص ترمیم شده در این ماه است. این آسیب پذیری ضعفی از نوع “اجرای کد به صورت 

از راه دور” است که از وجود باگی در Print Spooler ناشی می شود. با توجه به قدمت Print Spooler، نسخ قدیمی سیستم عامل 

مایکروسافت نظیر Windows 7 و Windows Server 2008 که پشتیبانی مایکروسافت از آنها و عرضه رایگان اصالحیه های امنیتی 

برای آنها خاتمه یافته نیز مشمول آسیب پذیری مذکور می شوند.

 17052-2020-CVE بخش موسوم به Scripting Engine در مرورگرهای مایکروسافت نیز شامل یک آسیب پذیری حیاتی به شناسه 

است که توسط مجموعه اصالحیه های ماه نوامبر ترمیم و اصالح شده است. سوءاستفاده از آن می تواند موجب بروز اختالل در حافظه 

به نحوی گردد که امکان “اجرای کد به صورت از راه دور” برای مهاجم فراهم شود. تشویق کاربر به مراجعه به یک سایت حاوی بهره جو 

می تواند یکی از سناریوهای احتمالی برای بهره جویی از CVE-2020-17052 باشد.

برای ایمن ماندن از گزند تهدیدات مبتنی بر بهره جو )Exploit( نصب اصالحیه های امنیتی در اسرع وقت توصیه می گردد.

اصالحیه های امنیتی مایکروسافت
برای ماه میالدی نوامبر
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افشای شرح آسیب پذیریعنوان محصولشناسه CVEتاریخ انتشار
عمومی

11/10/2020CVE-2020-17113 Microsoft Windows Codecs
Library

 Windows Camera Codec
     Information Disclosure

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17110 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEVC Video Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17109 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEVC Video Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17108 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEVC Video Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17107 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEVC Video Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17106 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEVC Video Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17105 Microsoft Windows Codecs
Library

 AV1 Video Extension
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17104Visual Studio
 Visual Studio Code JSHint
 Extension Remote Code

Execution Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17102 Microsoft Windows Codecs
Library

 WebP Image Extensions
    Information Disclosure

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17101 Microsoft Windows Codecs
Library

 HEIF Image Extensions
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17100Visual Studio   Visual Studio Tampering
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17091Microsoft Teams
               Microsoft Teams
           Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17090Windows Defender
 Microsoft Defender for

 Endpoint Security Feature
Bypass Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17088 Common Log File System
Driver

 Windows Common Log File
 System Driver    Elevation of

Privilege Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17087Windows Kernel
                 Windows Kernel
        Local Elevation of Privilege

Vulnerability
بله

11/10/2020CVE-2020-17086 Microsoft Windows Codecs
Library

 Raw Image Extension
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17085Microsoft Exchange Server
 Microsoft Exchange

               Server Denial of Service
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17084Microsoft Exchange Server

 Microsoft Exchange Server

 Remote Code Execution

Vulnerability

خیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17113
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17110
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17109
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17108
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17107
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17106
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17105
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17104
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17102
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17101
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17100
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17091
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17090
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17088
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17087
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17086
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17085
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17084
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11/10/2020CVE-2020-17083Microsoft Exchange Server
 Microsoft Exchange Server

 Remote Code Execution
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17082 Microsoft Windows Codecs
Library

 Raw Image Extension
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17081 Microsoft Windows Codecs
Library

         Microsoft Raw Image
      Extension Information

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17079 Microsoft Windows Codecs
Library

 Raw Image Extension
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17078 Microsoft Windows Codecs
Library

 Raw Image Extension
 Remote Code Execution

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17077Windows Update Stack
 Windows Update Stack

              Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17076Windows Update Stack

                Windows Update
           Orchestrator Service
        Elevation of Privilege

Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17075Windows Update Stack
        Windows USO Core

        Worker Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17074Windows Update Stack

                Windows Update
           Orchestrator Service
        Elevation of Privilege

Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17073Windows Update Stack

                Windows Update
           Orchestrator Service
         Elevation of Privilege

Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17071Windows Update Stack
               Windows Delivery

 Optimization Information
Disclosure Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17070Windows Update Stack
 Windows Update Medic

 Service Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17069Windows NDIS Windows NDIS Information
Disclosure Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17068Microsoft Graphics Compo-
nent

 Windows GDI+ Remote Code
Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17067Microsoft Office Microsoft Excel Security
Feature Bypass Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17066Microsoft Office Microsoft Excel Remote
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17065Microsoft Office Microsoft Excel Remote
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17064Microsoft Office Microsoft Excel Remote
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17063Microsoft Office Microsoft Office Online
Spoofing Vulnerabilityخیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17083
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17082
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17081
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17079
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17078
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17077
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17076
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17075
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17074
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17073
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17071
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17070
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17069
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17068
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17067
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17066
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17065
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17064
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17063
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11/10/2020CVE-2020-17062Microsoft Office
 Microsoft Office Access

 Connectivity Engine Remote
Code Execution Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17061Microsoft Office SharePoint
 Microsoft SharePoint

 Remote Code Execution
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17060Microsoft Office SharePoint    Microsoft SharePoint
Spoofing Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17058Microsoft Browsers Microsoft Browser Memory
Corruption Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17057Microsoft Windows Windows Win32k Elevation
of Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17056Microsoft Windows
            Windows Network File
            System Informatio

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17055Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17054Microsoft Scripting Engine
                Chakra Scripting
          Engine Memory Corruption

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17053Microsoft Scripting Engine Internet Explorer Memory
Corruption Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17052Microsoft Scripting Engine Scripting Engine Memory
Corruption Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17051Microsoft Windows
     Windows Network File
        System Remote Code

Execution Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17049Microsoft Windows Kerberos Security Feature
Bypass Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17048Microsoft Scripting Engine
                Chakra Scripting
          Engine Memory Corruption

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17047Microsoft Windows
 Windows Network File

 System Denial of Service
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17046Microsoft Windows
                    Windows Error
               Reporting  Denial of Service

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17045Microsoft Windows
 Windows KernelStream

     Information Disclosure
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17044Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17043Microsoft Windows
 Windows Remote Access

            Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17042Microsoft Windows
 Windows Print Spooler

 Remote Code Execution
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17041Microsoft Windows
Windows Print Configura-
 tion Elevation of Privilege

Vulnerability
خیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17062
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17061
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17060
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17058
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17057
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17056
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17055
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17054
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17053
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17052
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17051
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17049
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17048
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17047
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17046
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17045
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17044
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17043
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17042
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17041


25
newsroom.shabakeh.net

مـاهنامـه امنـیـت فـنـاوری اطالعـات |  آبان 1399

11/10/2020CVE-2020-17040Microsoft Windows Windows Hyper-V Security
Feature Bypass Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17038Microsoft Graphics Compo-
nent

 Win32k Elevation of Privilege
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17037Windows WalletService
 Windows WalletService

             Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17036Microsoft Windows
 Windows Function Discovery
 SSDP Provider Information

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17035Windows Kernel Windows Kernel Elevation of
Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17034Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17033Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17032Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17031Microsoft Windows
 Windows Remote Access

            Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17030Microsoft Windows
 Windows MSCTF Server

     Information Disclosure
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17029Microsoft Graphics Compo-
nent

 nicalخیرWindows Ca
              Display Driver Information

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17028Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17027Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17026Microsoft Windows
 Windows Remote Access

           Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17025Microsoft Windows
 Windows Remote Access

            Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17024Microsoft Windows

                          Windows Client Side
                       Rendering Print
                   Provider Elevation of

Privileg Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17021Microsoft Dynamics
 Microsoft Dynamics 365
 (on-premises) Cross-site

Scripting Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17020Microsoft Office Microsoft Word Security
Feature Bypass Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17019Microsoft Office Microsoft Excel Remote
Code Execution Vulnerabilityخیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17040
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17038
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17037
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17036
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17035
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17034
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17033
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17032
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17031
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17030
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17029
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17028
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17027
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17026
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17025
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17024
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17021
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17020
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17019
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11/10/2020CVE-2020-17018Microsoft Dynamics
 Microsoft Dynamics 365
 (on-premises) Cross-site

Scripting Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17017Microsoft Office SharePoint
 Microsoft SharePoint

            Information Disclosure
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17016Microsoft Office SharePoint    Microsoft SharePoint
Spoofing Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17015Microsoft Office SharePoint   Microsoft SharePoint
Spoofing Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17014Microsoft Windows
                Windows Print
         Spooler Elevation of

Privilege Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17013Microsoft Windows          Win32k Information
Disclosure Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17012Microsoft Windows
 Windows Bind Filter Driver

        Elevation of Privilege
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-17011Microsoft Windows
 Windows Port Class Library
        Elevation of Privilege

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17010Microsoft Windows Win32k Elevation of Privilege
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-17007Microsoft Windows
                    Windows Error
      Reporting Elevation of

Privilege Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17006Microsoft Dynamics
 Microsoft Dynamics 365
 (on-premises) Cross-site

Scripting Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17005Microsoft Dynamics
 Microsoft Dynamics 365
 (on-premises) Cross-site

Scripting Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17004Microsoft Graphics Compo-
nent

Windows Graphics Compo-
 nent Information Disclosure

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17001Microsoft Windows
                Windows Print
        Spooler Elevation of

Privilege Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-17000Microsoft Windows
               Remote Desktop
              Protocol Client Information

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-16999Windows WalletService
 Windows WalletService

     Information Disclosure
Vulnerability

خیر

11/10/2020CVE-2020-16998Microsoft Graphics Compo-
nent

 DirectX Elevation of Privilege
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16997Microsoft Windows
               Remote Desktop
             Protocol Server Information

Disclosure Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-16994Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16993Azure Sphere Azure Sphere Elevation of
Privilege Vulnerability

خیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17018
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17017
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17016
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17015
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17014
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17013
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17012
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17011
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17010
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17007
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17006
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17005
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17004
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17001
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17000
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16999
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16998
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16997
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16994
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16993
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11/10/2020CVE-2020-16992Azure Sphere Azure Sphere Elevation of
Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16991Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16990Azure Sphere Azure Sphere Information
Disclosure Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16989Azure Sphere Azure Sphere Elevation of
Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16988Azure Sphere Azure Sphere Elevation of
Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16987Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16986Azure Sphere      Azure Sphere Denial of
Service Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16985Azure Sphere Azure Sphere Information
Disclosure Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16984Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16983Azure Sphere Azure Sphere Tampering
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16982Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16981Azure Sphere Azure Sphere Elevation of
Privilege Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-16979Microsoft Office SharePoint
          Microsoft SharePoint
     Information Disclosure

Vulnerability
خیر

11/10/2020CVE-2020-16970Azure Sphere Azure Sphere Unsigned
Code Execution Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-1599Microsoft Windows           Windows Spoofing
Vulnerabilityخیر

11/10/2020CVE-2020-1325Azure DevOps
 Azure DevOps Server and

 Team Foundation Services
Spoofing Vulnerability

خیر

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16992
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16991
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16990
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16989
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16988
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16987
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16986
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16985
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16984
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16983
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16982
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16981
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16979
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-16970
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1599
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1325
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اصالحیه های عرضه شده
در آبان ۱۳۹۹

در آبان ۱۳۹۹، شرکت های گوگل، موزیال، ادوبی، سیسکو، مایکروسافت، اوراکل، اپل، اس آپ، وی ِام ِور، مک آفی و بیت دیفندر و 

بنیاد دروپل برای برخی محصوالت خود اصالحیه، به روزرسانی و توصیه نامه امنیتی منتشر کردند.

شرکت گوگل در چهار نوبت با عرضه به روزرسانی اقدام به ترمیم آسیب پذیری های امنیتی مرورگر Chrome کرد. آخرین نسخه 

این مرورگر که در 27 آبان انتشار یافت 87.0.4280.66 است. فهرست اشکاالت مرتفع شده در لینک های زیر قابل دریافت 

و مشاهده است:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/10/stable-channel-update-for-desktop_20.html 

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop.html 

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_11.html 

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html

 Thunderbird و نرم افزار Firefox در ماهی که گذشت شرکت موزیال با ارائه به روزرسانی، چندین آسیب پذیری را در مرورگر

برطرف کرد که توضیحات آنها در لینک های زیر قابل مطالعه است:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-45/ 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-47/ 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-49/ 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-50/ 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-51/ 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-52/

ادوبی نیز در آبان ماه، چندین آسیب پذیری را در محصوالت زیر ترمیم و اصالح کرد:

Illustrator: https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-53.html 

Dreamweaver: https://helpx.adobe.com/security/products/dreamweaver/apsb20-55.html

https://chromereleases.googleblog.com/2020/10/stable-channel-update-for-desktop_20.html
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop.html
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_11.html
https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-45/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-47/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-49/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-50/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-51/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-52/
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-53.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dreamweaver/apsb20-55.html
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Marketo: https://helpx.adobe.com/security/products/marketo/apsb20-60.html 

Animate: https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb20-61.html 

After Effects: https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb20-62.html 

Photoshop: https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb20-63.html 

Premiere Pro: https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro/apsb20-64.html 

Media Encoder: https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb20-65.html 

InDesign: https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb20-66.html 

Creative Cloud Desktop Application: https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/

apsb20-68.html 

Acrobat and Reader: https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-67.html 

Connect: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html 

Reader for Android: https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.html

این  کرد.  خود  از محصوالت  گسترده ای  دامنه  برای  امنیتی  اصالحیه های  عرضه  به  اقدام  نوبت  چندین  در  شرکت سیسکو 

به روزرسانی ها در مجموع، 77 آسیب پذیری را در محصوالت مختلف این شرکت ترمیم می کنند. درجه اهمیت 4 مورد از آنها 

"حیاتی" (Critical) و ۳0 مورد از آنها "باال" (High) گزارش شده است. آسیب پذیری به حمالتی همچون "اجرای کد به صورت 

 Command) "و "تزریق فرمان (Denial of Service) "از کاراندازی سرویس" ،(Remote Code Execution) "از راه دور

به روزرسانی های  به روزرسانی های جدید است. توضیحات کامل در مورد  از جمله اشکاالت مرتفع شده توسط   ،(Injection

عرضه شده در لینک زیر قابل دسترس است.

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

 Edge مرورگر Chromium 5 آبان شرکت مایکروسافت با انتشار یک به روزرسانی، چندین آسیب پذیری را در نسخه مبتنی بر

را برطرف کرد. بهره جویی از برخی از این آسیب پذیری های ترمیم شده مهاجم را قادر به در اختیار گرفتن کنترل دستگاه می کند. 

جزییات بیشتر در توصیه نامه زیر قابل دریافت است:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/vulnerability/ADV200002

همچنین، 20 آبان، مایکروسافت اصالحیه های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میالدی نوامبر منتشر کرد. اصالحیه های مذکور 

بیش از ۱۱0 آسیب پذیری را در محصوالت مختلف این شرکت ترمیم می کنند.

 (Low) "و دو مورد نیز "کم (Important) "درجه ۱8 مورد از این آسیب پذیری های ترمیم شده "حیاتی"، بسیاری از آنها "مهم

گزارش شده است.

که  است   CVE-2020-17051 شناسه  با  ضعفی  ماه،  این  در  شده  ترمیم  آسیب پذیری های  مخرب ترین  از   یکی 

Windows Network File System از آن تأثیر می پذیرد. بر طبق استاندارد CVSS به آسیب پذیری مذکور شدت اهمیت 

۹.8 از ۱0 تخصیص داده شده است. بهره جویی از CVE-2020-17051 مهاجم را قادر به "اجرای کد به صورت از راه دور" خواهد 

کرد.

 یکی از آسیب پذیری های ترمیم شده توسط مایکروسافت ضعفی از نوع "ترفیع امتیازی" (Privilege Escalation) با شناسه

CVE-2020-17087 است که به تازگی جزییات آن در پروژه Google Project Zero و در پی مورد بهره جویی قرار گرفتن آن 

توسط مهاجمان به طور عمومی افشا شده بود. راه انداز Windows Kernel Cryptography Driver - یا cng.sys - از این 

آسیب پذیری روز-صفر (Zero-day) تأثیر می پذیرد.

https://helpx.adobe.com/security/products/marketo/apsb20-60.html
https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb20-61.html
https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb20-62.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb20-63.html
https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro/apsb20-64.html
https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb20-65.html
https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb20-66.html
https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb20-68.html
https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb20-68.html
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-67.html
https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html
https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.html
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/vulnerability/ADV200002
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CVE-2020-17042 دیگر آسیب پذیری شاخص ترمیم شده در این ماه است. این آسیب پذیری ضعفی از نوع "اجرای کد 

به صورت از راه دور" است که از وجود باگی در Print Spooler ناشی می شود. با توجه به قدمت Print Spooler، نسخ 

قدیمی سیستم عامل مایکروسافت نظیر Windows 7 و Windows Server 2008 که پشتیبانی مایکروسافت از آنها و 

عرضه رایگان اصالحیه های امنیتی برای آنها خاتمه یافته نیز مشمول آسیب پذیری مذکور می شوند.

شناسه به  حیاتی  آسیب پذیری  یک  شامل  نیز  مایکروسافت  مرورگرهای  در   Scripting Engine به  موسوم   بخش 

CVE-2020-17052 است که توسط مجموعه اصالحیه های ماه نوامبر ترمیم و اصالح شده است. سوءاستفاده از آن می تواند 

موجب بروز اختالل در حافظه به نحوی گردد که امکان "اجرای کد به صورت از راه دور" برای مهاجم فراهم شود. تشویق کاربر 

به مراجعه به یک سایت حاوی بهره جو می تواند یکی از سناریوهای احتمالی برای بهره جویی از CVE-2020-17052 باشد.

شرکت مهندسی شبکه گستر با همکاری مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری در گزارشی به بررسی مجموعه اصالحیه های 

امنیتی ماه نوامبر پرداخته که مشروح آن در لینک زیر قابل مطالعه است:

https://bit.ly/3365ukl

 ۱2 آبان شرکت اوراکل با انتشار یک هشدار امنیتی اضطراری نسبت به وجود یک آسیب پذیری "اجرای کد به صورت از راه دور" با شناسه

CVE-2020-14750 در Oracle WebLogic Server و لزوم نصب اصالحیه مربوطه هشدار داد. جزییات بیشتر در لینک 

زیر قابل دریافت است:

https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html

در آبان شرکت اپل در چند نوبت با انتشار به روزرسانی، ضعف هایی امنیتی را محصوالت زیر ترمیم و اصالح کرد.

macOS:

https://support.apple.com/en-us/HT211947 

https://support.apple.com/en-us/HT211931 

https://support.apple.com/en-us/HT211946

watchOS:

https://support.apple.com/en-us/HT211945 

https://support.apple.com/en-us/HT211944 

https://support.apple.com/en-us/HT211928

iOS:

https://support.apple.com/en-us/HT211940

tvOS:

https://support.apple.com/en-us/HT211930 

iOS / iPadOS:

https://support.apple.com/en-us/HT211929

https://bit.ly/3365ukl
https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html
https://support.apple.com/en-us/HT211947
https://support.apple.com/en-us/HT211931
https://support.apple.com/en-us/HT211946
https://support.apple.com/en-us/HT211945
https://support.apple.com/en-us/HT211944
https://support.apple.com/en-us/HT211928
https://support.apple.com/en-us/HT211940
https://support.apple.com/en-us/HT211930
https://support.apple.com/en-us/HT211929
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سوءاستفاده از برخی از ضعف های مذکور، مهاجم را قادر به در اختیار گرفتن کنترل سیستم آسیب پذیر می کند.

 اس آپ دیگر شرکتی بود که در آبان ماه ۹۹ با انتشار به روزرسانی امنیتی، ۱8 آسیب پذیری را در چندین محصول خود از جمله

SAP Solution Manager برطرف کرد. درجه حساسیت 5 مورد از آسیب پذیری های مذکور بر طبق استاندارد CVSS، ۱0 از 

۱0 گزارش شده است. جزییات بیشتر در لینک زیر قابل مطالعه است:

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=562725571

در 28 آبان شرکت وی ام ور، با انتشار به روزرسانی امنیتی، 6 آسیب پذیری را در SD-WAN Orchestrator ترمیم کرد. جزییات 

بیشتر در لینک زیر قابل مطالعه است:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0025.html

2۹ آبان، بنیاد دروپل ضعفی "حیاتی" را در برخی از نسخه های Drupal اصالح کرد که بهره جویی از آن، مهاجم را قادر به "اجرای 

کد به صورت از راه دور" می کند. توضیحات کامل در این خصوص در لینک زیر قابل دسترس است:

https://www.drupal.org/sa-core-2020-012

در آبان ۱۳۹۹ شرکت امنیتی مک آفی اقدام به عرضه نسخ جدید برای برخی از محصوالت امنیت نقاط پایانی و امنیت اطالعات خود کرد. 

از جمله موارد لحاظ شده در به روزرسانی های جدید می توان به پشتیبانی از سیستم های عامل و محصوالت جدید، افزایش قابلیت ها 

و ترمیم آسیب پذیری های امنیتی و برطرف شدن باگ های عملکردی اشاره کرد.  جزییات بیشتر در خصوص به روزرسانی های مذکور

در زیر قابل دریافت است:

McAfee Data Loss Prevention Endpoint for Windows 11.6:

https://docs.mcafee.com/bundle/data-loss-prevention-endpoint-windows-11.6.x-release-notes

Data Loss Prevention Endpoint for Mac 11.6:

https://docs.mcafee.com/bundle/data-loss-prevention-endpoint-mac-11.6.x-release-notes

Endpoint Security for Windows 10.6.1 November Update:

https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-v10-6-1-november-2020-update-release-notes

Endpoint Security for Windows 10.7.0 November Update:

https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-v10-7-x-november-2020-update-release-notes

McAfee Endpoint Security for Mac 10.7.5:

https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.5-release-notes-macOS 

https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.5-threat-prevention-release-notes-ma-

cOS

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=562725571
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0025.html
https://www.drupal.org/sa-core-2020-012
https://docs.mcafee.com/bundle/data-loss-prevention-endpoint-windows-11.6.x-release-notes
https://docs.mcafee.com/bundle/data-loss-prevention-endpoint-mac-11.6.x-release-notes
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-v10-6-1-november-2020-update-release-notes
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-v10-7-x-november-2020-update-release-notes
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.5-release-notes-macOS
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.5-threat-prevention-release-notes-macOS
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.5-threat-prevention-release-notes-macOS
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McAfee File and Removable Media Protection 5.3.1:

https://docs.mcafee.com/bundle/file-and-removable-media-protection-5.3.x-release-notes

McAfee Agent 5.6.6 Hotfix 1:

https://docs.mcafee.com/bundle/agent-v5-6-0-hotfix1-release-notes

در هشتمین ماه از سال ۱۳۹۹ شرکت بیت دیفندر اقدام به انتشار نسخ 6.6.22.311، 6.2.21.108 و 4.14.96.200096 

و  Endpoint Security Tools for Linux  ،Endpoint Security Tools for Windows محصوالت  برای  ترتیب  به 

Endpoint Security for Mac کرد که در آنها اصالحات امنیتی و بهبودهای عملکردی لحاظ شده است. جزییات بیشتر را 

در لینک های زیر بخوانید:

https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-6-22-311-re-

lease-notes-(windows)-2635.html 

https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-2-21-108-re-

lease-notes-(linux)-2636.html 

https://www.bitdefender.com/support/endpoint-security-for-mac-version-4-14-96-200096-release-

notes-2632.html

https://docs.mcafee.com/bundle/file-and-removable-media-protection-5.3.x-release-notes
https://docs.mcafee.com/bundle/agent-v5-6-0-hotfix1-release-notes
https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-6-22-311-release-notes-(windows)-2635.html
https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-6-22-311-release-notes-(windows)-2635.html
https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-2-21-108-release-notes-(linux)-2636.html
https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-2-21-108-release-notes-(linux)-2636.html
https://www.bitdefender.com/support/endpoint-security-for-mac-version-4-14-96-200096-release-notes-2632.html
https://www.bitdefender.com/support/endpoint-security-for-mac-version-4-14-96-200096-release-notes-2632.html
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رویدادها و وقایع امنیتی
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محققان شرکت ضدویروس بیت دیفندر موفق به ساخت ابزاری شده اند که قربانیان MaMoCrypt را قادر به رمزگشایی رایگان فایل های 

رمز شده توسط این باج افزار می کند.

MaMoCrypt نسخه ای از باج افزار MZRevenge است که به زبان Dephi نوشته شده و با mpress بسته بندی )Pack( شده است.

این باج افزار اقدام به حذف نسخ موسوم به Shadow Volumes و غیرفعالسازی دیواره آتش و سازوکار UAC بر روی دستگاه می کند.

MaMoCrypt با الگویی خاص و غیرمعمول هر فایل را با دو الگوریتم )AES 128 CBC و Twofish 128 NOFB( رمزگذاری کرده و 

به آن پسوند MZ173801 را الصاق می کند.

به دلیل وجود باگی در پیکربندی آن، اعمال فرایند رمزگذاری MaMoCrypt بر روی فایل های بزرگ تر از ۴ گیگابایت موجب خرابی دائمی 

آنها می شود.

به گزارش شرکت مهندسی شبکه گستر، این باج افزار نه همه فایل ها که صرفا فایل های ذخیره شده در مسیرهای زیر را رمزگذاری می کند.

• C:\Program Files\Steam

• C:\Program Files )x86(\Steam

• [DRIVES A-Z, WITHOUT C]

• C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\

• C:\Users\%user%\Pictures

• C:\Users\%user%\Music

• C:\Users\%user%\Videos

• C:\Users\%user%\Documents

• C:\Users\Public\Documents

• C:\Users\Public\Videos

• C:\Users\Public\Music

• C:\Users\Public\Pictures

• C:\Users\%user%\Downloads

• C:\Users\%user%\Favorites

ابزار رمزگشایی بیت دیفندر
MaMoCrypt برای قربانیان باج افزار
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• ::{۶۴۵FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} )Recycle Bin(

• C:\Users\Administrator

• C:\Users\Public

• C:\Users\Default

• C:\Users\%user%\Desktop

• C:\Users\Public\Desktop

• C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\Task-

Bar

• C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu

• C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\

ضمن اینکه تنها فایل های با هر یک از پسوندهای زیر مورد دست درازی قرار می گیرند.

.cs; .lnk; .mp3; .jpg; .jpeg; .raw; .tif; .gif; .png; .bmp; .3dm; .max; .accdb; .db; .dbf; .mdb; .pdb; .sql; .dwg; .dxf; 

.c; .cpp; .cs; .h; .php; .asp; .rb; .java; .jar; .class; .py; .js; .aaf; .aep; .aepx; .plb; .prel; .prproj; .aet; .ppj; .psd; .indd; 

.indl; .indt; .indb; .inx; .idml; .pmd; .xqx; .xqx; .ai; .eps; .ps; .svg; .swf; .fla; .as3; .as; .txt; .doc; .dot; .docx; .docm; 

.dotx; .dotm; .docb; .rtf; .wpd; .wps; .msg; .pdf; .xls; .xlt; .xlm; .xlsx; .xlsm; .xltx; .xltm; .xlsb; .xla; .xlam; .xll; 

.xlw; .ppt; .pot; .pps; .pptx; .pptm; .potx; .potm; .ppam; .ppsx; .ppsm; .sldx; .sldm; .wav; .aif; .iff; .m3u; .m4u; 

.mid; .mpa; .wma; .ra; .avi; .mov; .mp4; .3gp; .mpeg; .3g2; .asf; .asx; .flv; .mpg; .wmv; .vob; .m3u8; .mkv; .dat; 

.csv; .efx; .sdf; .vcf; .xml; .ses; .rar; .zip; .7zip; .dtb; .bat; .apk; .vb; .sln; .csproj; .vbproj; .hpp; .asm; .lua; .ib-

ank; .design; .aspx; .bak; .obj; .sqlite; .sqlite3; .sqlitedb; .back; .backup; .one; .pst; .url; .onetoc2; .m4a; .m4v; 

.ogg; .hwp; .HWP; .OGG; .M4V; .M4A; .ONETOC2; .URL; .PST; .ONE; .BACKUP; .BACK; .SQLITEDB; .SQLITE3; 

.SQLITE; .OBJ; .BAK; .ASPX; .DESIGN; .IBANK; .LUA; .ASM; .HPP; .VBPROJ; .CSPROJ; .SLN; .CS; .VB; .LNK; 

.JPG; .JPEG; .RAW; .TIF; .GIF; .PNG; .BMP; .3DM; .MAX; .ACCDB; .DB; .DBF; .MDB; .PDB; .SQL; .DWG; .DXF; 

.C; .CPP; .CS; .H; .PHP; .ASP; .RB; .JAVA; .JAR; .CLASS; .PY; .JS; .AAF; .AEP; .AEPX; .PLB; .PREL; .PRPROJ; 

.AET; .PPJ; .PSD; .INDD; .INDL; .INDT; .INDB; .INX; .IDML; .PMD; .XQX; .XQX; .AI; .EPS; .PS; .SVG; .SWF; .FLA; 

.AS3; .AS; .TXT; .DOC; .DOT; .DOCX; .DOCM; .DOTX; .DOTM; .DOCB; .RTF; .WPD; .WPS; .MSG; .PDF; .XLS; 

.XLT; .XLM; .XLSX; .XLSM; .XLTX; .XLTM; .XLSB; .XLA; .XLAM; .XLL; .XLW; .PPT; .POT; .PPS; .PPTX; .PPTM; 

.POTX; .POTM; .PPAM; .PPSX; .PPSM; .SLDX; .SLDM; .WAV; .MP3; .AIF; .IFF; .M3U; .M4U; .MID; .MPA; .WMA; 

.RA; .AVI; .MOV; .MP4; .3GP; .MPEG; .3G2; .ASF; .ASX; .FLV; .MPG; .WMV; .VOB; .M3U8; .MKV; .DAT; .CSV; 

.EFX; .SDF; .VCF; .XML; .SES; .RAR; .ZIP; .7ZIP; .DTB; .BAT; .APK;

پس از پایان فرایند رمزگذاری، اطالعیه باج گیری )Ransom Note( با نام txt.)How Do I Recover My Files )Readme در هر 

پوشه ای که حداقل یکی از فایل های آن رمز شده است کپی می شود.
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ابزار رمزگشایی بیت دیفندر در اینجا قابل دریافت و استفاده است.

http://download.bitdefender.com/am/malware_removal/BDMaMoDecryptTool.exe
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10 آبان گردانندگان Maze رسما اعالم کردند که پروژه این باج افزار را برای همیشه متوقف کرده اند و سایت آنها دیگر اقدام به افشای 

داده های قربانیان نخواهد کرد.

عنوان  با  اطالعیه ای  در  آن  صاحبان  می گذرد   Maze باج افزاری  فعالیت  آخرین  از  که  است  ماه  یک  از  بیش  که  حالی  در 

“The Project is closed” ضمن اعالم پایان کار این باج افزار، نسبت به بهره گیری سایر تبهکاران سایبری از عنوان Maze که اکنون به 

برندی معروف تبدیل شده هشدار داده اند.

Maze تعطیلی باج افزار
توسط گردانندگان آن
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در بخش از این اطالعیه آمده:

پروژه Maze رسما تعطیل شد. منبعد هر گونه ارتباط ]باج افزارهای دیگر[ با این پروژه و استفاده از برند و روش کاری ما باید   

فریبکاری و جعلی در نظر گرفته شود.

ما هیچ وقت شریک تجاری یا جانشین رسمی نداشته ایم.  

کارتل Maze هیچ وقت وجود نداشته و ندارد. موضوع کارتل ساخته و پرداخته روزنامه نگارانی است که در مورد آن نوشته اند.  

افرادی است که وظیفه  ناکارآمدی  و  نتیجه بی توجهی  در   Maze پروژه هایی همچون  اشاره شده که موفقیت  اطالعیه  همچنین در 

از  Maze توانایی حمله و  آنکه گردانندگان  ادعا شده که علیرغم  اینکه  بر عهده دارند. ضمن  را  اموال و داده های دیگران  از  حفاظت 

کاراندازی برخی زیرساخت های اساسی را داشته اند اما از انجام آن خودداری کرده اند؛ در ادامه هشدار داده شده که ممکن است مهاجمان 

دیگر نه برای نمایش نقاط ضعف، که با نیاتی مخرب و خرابکارانه از این دروازه های باز عبور کنند.

به گزارش شرکت مهندسی شبکه گستر، از سال گذشته و در پی اجرای حمالت موفق و مخرب Maze به شرکت ها و سازمان های بزرگ، 

سرقت داده های آنها - عالوه بر رمزگذاری - و تهدید به افشای آنها در صورت عدم پرداخت مبالغ هنگفت اخاذی شده، این باج افزار همواره 

سرخط اخبار امنیت فناوری اطالعات بوده است.

گردانندگان  سایر  استفاده  و  توجه  مورد  زود  خیلی  قربانی  از سوی  باج  پرداخت  احتمال  بردن  باال  اطالعات جهت  افشای  و  سرقت 

باج افزارهای مطرح قرار گرفت.

پیش تر برخی منابع از همکاری گردانندگان این باج افزار و LockBit و تشکیل یک کارتل خبر داده بودند که در این اطالعیه اخیر، صاحبان 

Maze صحت آن را رد کرده اند.

برخی امید دارند که پس از تعطیلی کامل Maze، گردانندگان آن اقدام به عرضه کلیدهای رمزگشایی کنند. کاری که پیش تر توسط 

نویسندگان باج افزارهایی نظیر TeslaCrypt صورت پذیرفته است.

تعطیلی  Mazeخبر خوشی در دنیای امنیت فناوری اطالعات است. اما متأسفانه کنار رفتن یک باج افزار از میان میلیون ها باج افزار 

دیگر موضوعی نیست که از بابت آن بتوان چندان مسرور بود. بنابراین همچون همیشه بکارگیری روش های پیشگیرانه در مقابله با 

باج افزارها توصیه می شود.

https://en.wikipedia.org/wiki/TeslaCrypt
https://newsroom.shabakeh.net/18219/crypto-ransomware.html
https://newsroom.shabakeh.net/18219/crypto-ransomware.html
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گـزارش هـا
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از اصلی ترین دغدغه های سازمان ها و  افزوده می شود به یکی  آنها  بر شمار و میزان پیچیدگی  باج افزاری که هر روز  حمالت هدفمند 

کسب و کارهای بزرگ تبدیل شده اند. حمالتی که مقابله با آنها در نتیجه از سرگیری دورکاری گسترده کارکنان در کشور در نتیجه شیوع 

کرونا بیش از پیش چالش برانگیز شده است.

McAfee Endpoint Security - به اختصار McAfee ENS - از جدیدترین و پیشرفته ترین محصوالت امنیت نقاط پایانی است که 

با فناوری های یادگیری ماشین )Machine-learning( و ضدبهره جو )Anti-exploit( قادر به شناسایی پیچیده ترین تهدیدات سایبری 

از جمله بدافزارهای روز-صفر )Zero-day( و کدهای موسوم به بدون فایل )Fileless( است.

در این مطلب برخی قابلیت های این محصول به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

Endpoint Security Threat Prevention

از  با بهره جوها  ماژول Endpoint Security Threat Prevention شامل قابلیت های متعدد نظیر پویش مبتنی بر امضا و مقابله 

طریق تحلیل رفتار و پیشینه )Reputation( پروسه ها است. به منظور بهره گیری کامل از قابلیت های مذکور، پیکربندی تنظیمات پویش 

بالدرنگ و پویش در زمان درخواست بر اساس به روش ها )Best Practice(، به روز بودن بانک داده بدافزارها )DAT(، هسته اجرایی 

)Engine(، بانک ضدبهره جو )Exploit Prevention Content( و ارتباط با سامانه Global Threat Intelligence توصیه می شود.

در بسیاری از حمالت هدفمند باج افزاری از تکنیک های موسوم به بدون فایل بهره گرفته می شود. در این حمالت مهاجمان از پروسه های 

معتبر سیستم عامل PowerShell برای دریافت و اجرای کدهای باج افزار سوءاستفاده می کنند. بررسی های شرکت امنیتی مک آفی نشان 

می دهد که مجموع بدافزارهای PowerShell در سه ماهه اول ۲۰۲۰ در مقایسه با چهار دوره قبل ۱۹۰۲ درصد افزایش یافتند.

مک آفی
و حمالت هدفمند باج افزاری
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قواعد بخش بی نظیر Exploit Prevention قادر به ثبت رفتارهای PowerShell و مسدودسازی هر گونه سوءاستفاده از آنها هستند.

Endpoint Security Firewall

پودمان RDP یا Remote Desktop Protocol قابلیتی در سیستم عامل Windows است که امکان اتصال از راه دور کاربران تعیین 

شده را به دستگاه فراهم می کند.

تبهکاران سایبری از ابزارهایی همچون Shodan برای شناسایی سرورهای با درگاه RDP باز بر روی اینترنت استفاده کرده و در ادامه با 

بکارگیری ابزارهایی نظیر NLBrute اقدام به اجرای حمالت موسوم به Brute Force می کنند.

هدف از اجرای حمالت Brute Force رخنه به دستگاه از طریق پودمانی خاص - در اینجا RDP - با بکارگیری ترکیبی از نام های کاربری 

و رمزهای عبور رایج است. بنابراین در صورتی که دسترسی به پودمان RDP از طریق کاربری با رمز عبور ساده و غیرپیچیده باز شده باشد 

مهاجمان نیز به راحتی امکان اتصال به دستگاه را خواهند داشت.



42
newsroom.shabakeh.net

مـاهنامـه امنـیـت فـنـاوری اطالعـات |  آبان 1399

به تنظیمات و سرویس های  برای دست درازی  از آن  و  اجرا کرده  بر روی سرور  را  نرم افزاری  اتصال، مهاجمان  در صورت فراهم شدن 

نرم افزارهای ضدبدافزار، پشتیبان گیری و پایگاه داده نصب شده بر روی آن استفاده می کنند. در ادامه نیز فایل مخرب باج افزار را دریافت 

کرده و بر روی سرور به اجرا در می آورند.

بر تغییر  RDP، عالوه  از  استفاده  اما در صورت ضرورت  پودمان است.  این  کردن  غیرفعال  تهدیدات  این  در مقابل  راهکار  مؤثرترین 

درگاه پیش فرض آن بهره گیری از دیواره آتش الزم و ضروری است. نرم افزار ENS دارای یک دیواره آتش حالتمند )Stateful( مجهز به 

تنظیمات متعدد است که به سادگی می توان از آن برای حفاظت در برابر حمالت مبتنی بر RDP بهره برد. بدین ترتیب، امکان اتصال به 

دستگاه از طریق پودمان RDP تنها به نشانی های IP خاص محدود شده و ارتباطات خروجی RDP از روی دستگاه فقط به نشانی های 

IP مورد تایید سازمان - به منظور جلوگیری از حرکت جانبی مهاجمان در سطح شبکه - مجاز خواهد شد.

Endpoint Security Web Control

مهاجمان در حمالت حرفه ای از تکنیک حفره آبیاری )Watering Hole( و ایمیل های فیشینگ هدفمند )Spear Phishing( حاوی 

لینک به سایت های مخرب برای رخنه اولیه به شبکه سازمان بهره می گیرند. اگر چه معموال در زمان حضور کاربر در سازمان ارتباطات 

اینترنتی او از طریق محصوالت موسوم به Web Proxy محافظت شده است اما در خارج از سازمان )برای مثال به دلیل دور کار شدن( 

 Endpoint Security Web Control .که دیگر خبری از تجهیزات پیشرفته مذکور نیست کاربر به این تهدیدات آسیب پذیرتر می شود

با رصد نتایج جستجوی ظاهر شده در موتورهای جستجوگر و سایت های فراخوانی شده بر روی دستگاه، کاربر را از گزند تهدیدات مبتنی 

بر وب ایمن نگاه می دارد.
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دسترسی به سایت ها بر اساس میزان بی خطر، پیشینه - بر اساس اطالعات سامانه Global Threat Intelligence -، محتوا، نشانی 

URL یا نام دامنه آنها مطابق با سیاست های سازمان قابل مدیریت است. تنظیمات پیکربندی شما را قادر به تنظیم پیکربندی می کند.

Endpoint Security Adaptive Threat Protection

بخش Adaptive Threat Protection دارای قابلیت هایی نظیر یادگیری ماشین، اطالعات تهدید )Threat Intelligence(، پویش 

اسکریپت و تحلیل رفتار برنامه هاست که امکان مقابله مؤثر با تکنیک های پیچیده مورد استفاده در حمالت هدفمند را فراهم می کند.

پویشگر Real Protect آن با رصد فعالیت های مشکوک بر روی سیستم ها و استفاده از تکنیک های رفتارشناسی الگوهای مخرب را 

شناسایی می کند. همچنین Real Protect می تواند با پویش اسکریپت های اجرا شده در بستر شبکه مخرب بودن آنها را تشخیص 

داده و نسبت به متوقف کردن آنها اقدام کند. پویشگر اسکریپت Real Protect با یکپارچگی با AMSI در Windows سیستم ها را 

JavaScript و  ،PowerShell که در آنها از پروسه های معتبری همچون Non-browser-based از گزند اسکریپت های موسوم به

VBScript بهره گرفته می شود حفظ می کند.

Endpoint Security Enhanced Remediation

اگر تا بحال با پیام موسوم به “اطالعیه باج گیری” )Ransom Note( مواجه شده باشید به خوبی می دانید که این پیام تداعی کننده وارد 

آمدن زیان مالی، اتالف شدن روزها و شاید هفته ها، از دست دادن داده های باارزش سازمان و یا حتی افشای آنهاست.

باج گیران  گزند  از  اطالعات  داشتن  نگاه  ایمن  برای  که  است   McAfee ENS پیشرفته قابلیت های  از   Enhanced Remediation

سایبری طراحی شده است. این قابلیت با رصد هر پروسه با پیشینه نامشخص و تهیه پشتیبان از تغییرات اعمال شده توسط آن به 

محض محرز شدن مخرب بودن آن تغییرات اعمال شده بر روی سیستم و اسناد را به حال قبل باز می گردند.
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Endpoint Security Story Graph

Story Graph در McAfee ENS فعالیت تهدید را از بدو ورود به سیستم تا زمان متوقف شدن توسط ATP به تصویر می کشد. 

تصویر زیر نمونه ای را نشان می دهد که در آن یک سند Word که از طریق فیشینگ هدفمند به دست قربانی رسیده، اجرا شده و در آن 

ماکرویی حاوی PowerShell برای برقراری ارتباط با سرور فرماندهی )C2( فراخوانی شده است. در ادامه پس از ترفیع سطح دسترسی 

مهاجم، حرکت جانبی )Lateral Movement( در سطح شبکه آغاز می شود.

Story Graph سیر زمانی، وابستگی ها و ارتباطات رویداد را بصری می کند. با این قابلیت، راهبران و تحلیلگران امنیت می توانند به 

سرعت از رفتار مخرب متوقف شده توسط ATP آگاه شوند و از گسترش فعالیت های مهاجم در بستر شبکه جلوگیری کنند. اطالعات 

جامع ارائه شده نظیر پروسه والد و نشانی IP مورد استفاده در جریان دریافت کد مخرب می تواند در تحقیقات تکمیلی بسیار کارگشا 

باشد. باید توجه داشت چنانچه در این مثال ماژول Threat Prevention همان طور که در باال اشاره شد به نحوی تنظیم شده بود که 

سوءاستفاده از PowerShell را مسدود کند این حمله بسیار زودتر متوقف می شد.

Endpoint Security Self Protection

 در صورت موفقیت در رخنه به سیستم بسیار محتمل است که مهاجم اقدام به ویرایش، حذف یا غیرفعال کردن محصوالت امنیتی کند. 

Self Protection تنظیمات متعددی را در اختیار راهبران قرار می دهد که ضمن محدودسازی حذف محصول، تالش برای دست درازی 

به فایل ها و سرویس ها را مسدود و گزارش می کند.
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 McAfee ePO .آنها غیرفعال است را مورد توجه ویژه قرار دهند Self Protection تحلیل گران امنیتی باید همواره سیستم هایی که

دارای گزارشی با عنوان Endpoint Security: Self Protection Compliance Status است که می توان آن را به طور مستمر در 

داشبورد رصد کرد یا در مجموعه گزارش های روزانه لحاظ کرد.

الزم به ذکر است که Mac OS و Linux هر دو توسط McAfee ENS قابل پشتیبانی هستند.

درباره مک آفی

شرکت McAfee در سال ۱۹۸۷ توسط بنیانگذار آن، John McAfee، تأسیس شد. بعدها، وی سهام خود را به طور کامل فروخت و از 

شرکت کناره گیری کرد ولی نام McAfee همچنان با این شرکت باقی ماند. البته برای مدت کوتاهی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میالدی تا سال 

۲۰۰۴، نام شرکت به Network Associates تغییر یافت ولی دوباره با تصمیم مدیران شرکت، نام McAfee انتخاب شد.

در سال ۱۹۹۸ این شرکت اقدام به خرید شرکت Dr. Solomon’s که شرکت مهندسی شبکه گستر نمایندگی انحصاری آن را در ایران 

داشت، نمود.

 McAfee را به طور کامل خرید و در اختیار گرفت. در پی آن شرکت McAfee ،با پرداخت ۷/۷ میلیارد دالر Intel در سال ۲۰۱۰، شرکت

با حفظ ساختار، به عنوان یک شرکت تابعه متعلق به Intel تحت مجموعه بزرگ Intel Security به فعالیت خود ادامه داد.

در اواخر سال ۲۰۱۶ شرکت سرمایه گذاری TPG Capital اقدام به خرید ۵۱ درصد از سهام Intel Security از Intel نمود و این شرکت 

از اوایل سال ۲۰۱۷ فعالیت رسمی خود را با منابع و سرمایه ای بیشتر اما به صورت مستقل از دو شرکت صاحب سهام خود - Intel و 

TPG Capital - با همان نام قدیمی McAfee و با شعار جدید “قدرت در با همدیگر بودن است” ).Together is power( آغاز کرد.

McAfee با بیش از ۷ هزار متخصص و اختراع بیش از ۱۵۵۰ فناوری ثبت شده یکی از بزرگترین و اصلی ترین تأمین کنندگان امنیت 

نقاط پایانی در جهان است.

فناوری های رفتارشناسی و یادگیری ماشین آن که بدون هر گونه محدودیت در تمام نقاط جهان از جمله ایران در دسترس هستند 

محصوالت این شرکت را قادر به مقابله با پیچیده ترین تهدیدات امروزی کرده اند.
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در حال حاضر ۶۲۲ میلیون نقطه پایانی در سرتاسر جهان تحت پوشش محصوالت McAfee قرار دارند. ۸۷ درصد از بزرگترین بانک های 

از محصوالت شرکت   )100  Fortune به  برتر )موسوم  از یکصد شرکت  قرار دارند. ۸۰ درصد  راهکارهای مک آفی  جهان تحت پوشش 

McAfee برای حفاظت از سیستم های خود استفاده می کنند.
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افتای ریاست جمهوری با همکاری شبکه گستر



48
newsroom.shabakeh.net

مـاهنامـه امنـیـت فـنـاوری اطالعـات |  آبان 1399

KashmirBlack سامانه های مدیریت محتوا هدف

یک شبکه مخرب پیچیده با هدف قرار دادن بسترهای موسوم به سیستم مدیریت محتوا موفق به آلوده سازی صدها هزار سایت شده 

است. این شبکه مخرب با نام KashmirBlack از نوامبر ۲۰۱۹ فعال بوده است. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

IE شماره معكوس براي پايان حيات

تابوت آن می کوبد.  به  را  بروبیایی داشت مایکروسافت آخرین میخ ها  برای خود  IE که زمانی  تاریخ مرگ مرورگر  به  با نزدیک شدن 

مایکروسافت به استراتژی موسوم به از IE به Edge خود شتاب بیشتری داده و سازوکارهای جدیدی را برای کاربران و راهبران شبکه 

در مواجهه با سایت های ناسازگار با IE که شمار آنها به سرعت در حال افزایش است فراهم کرده است. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

QTS هشدار کیونپ در خصوص دو باگ امنیتی در

 کیونپ از وجود دو ضعف امنیتی در QTS )سیستم عامل محصوالت ساخت این شرکت( خبر داده که بهره جویی از آن ها مهاجم را قادر 

به اجرای کدهای دلخواه و بالقوه حساس بر روی دستگاه آسیب پذیر می کند. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

Oracle WebLogic سوءاستفاده مهاجمان از آسیب پذیری حیاتی

هستند.   CVE-2020-14882 به  آسیب پذیر   Oracle WebLogic سرورهای  شناسایی  برای  اینترنت  پویش  حال  در  مهاجمان 

آسیب پذیری مذکور ضعفی "حیاتی" با درجه حساسیت ۹,۸ از ۱۰ است که امکان در اختیار گرفتن کنترل سیستم را با حداقل تالش و 

بدون نیاز به اصالت سنجی فراهم می کند. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

Flash Player به روزرسانی ویژه مایکروسافت برای حذف

شرکت مایکروسافت با انتشار یک به روزرسانی اختیاری به شناسه KB۴۵۷۷۵۸۶ امکان حذف خودکار نرم افزار Flash Player و جلوگیری 

از نصب مجدد آن را برای کاربران Windows فراهم کرده است. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

ComRAT انتشار نسخه ای جدید از بدافزار

چند نهاد امنیتی ایاالت متحده نسبت به انتشار نسخه ای جدید از بدافزار ComRAT هشدار داده اند. ComRAT منتسب به گروهی 

از هکرهای روسی با عنوان Turla است. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

 RegretLocker هدف ،Hyper-V ماشین های مجازی

باج افزار جدیدی با عنوان RegretLocker با بکارگیری مجموعه ای از سازوکارهای پیشرفته اقدام به رمزگذاری درایوهای ماشین های 

مجازی مبتنی بر Hyper-V حتی در زمان فعال بودن آنها می کند. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

در آبان ماه مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با همکاری شرکت مهندسی شبکه گستر 
اقدام به تهیه گزارش های زیر کرد.

https://bit.ly/2HyeQgF
https://bit.ly/3eeiDfo
https://bit.ly/3oK9FeR
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242211/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-oracle-weblogic
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242205/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-flash-player
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242221/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-comrat
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242238/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-hyper-v%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-regretlocker
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قابلیت Collaboration در Drive، در خدمت کالهبرداران سایبری

از  ایمیل های در ظاهر معتبر و بهره جویی  ارسال  Google Drive در حال  از قابلیت های  از یکی  با سوءاستفاده  کالهبرداران سایبری 

اطالع رسانی های این سرویس میزبانی فایل برای متقاعد کردن قربانیان به کلیک بر روی لینک ها و هدایت آنها به سایت های مخرب 

هستند. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

Kimsuky قدرتمندتر شدن جاسوس افزار منتسب به کره شمالی با

گروه Kimsuky متشکل از مهاجمانی منتسب به کره شمالی است که اجرای عملیات های سایبری بر ضد اندیشکده های کره جنوبی 

را در کارنامه دارد. در چند سال گذشته هم Kimsuky دامنه کشورهای هدف خود را به ایاالت متحده، روسیه و چندین کشور اروپایی 

گسترش داده است. یافته های جدید شرکت Cybereason از بدافزاری سارق اطالعات، یک ابزار پیشرفته ضدتحلیل و بخشی از یک 

زیرساخت که همگی مورد استفاده این مهاجمان قرار گرفته اند و تا پیش از این جزییات آنها به صورت عمومی منتشر نشده بود پرده 

برمی دارد. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

ماجرای یک آسیب پذیری روز-صفر

محققان شرکت فایرآی در جریان بررسی ماشین های آلوده Solaris، ابزار بهره جویی را شناسایی کردند که امکان سوءاستفاده از یک 

آسیب پذیری تا آن زمان ناشناخته را فراهم می کند. آسیب پذیری مذکور به شرکت اوراکل به عنوان سازنده سیستم عامل Solaris گزارش 

و این شرکت آن را در مجموعه به روزرسانی های موسوم به Critical Patch Update ماه اکتبر خود ترمیم و اصالح کرد. ادامه مطلب 

را در اینجا بخوانید.

TeamViewer کنترل شبکه شرکت های صنعتی با سوءاستفاده از

کنترل شبکه شرکت های صنعتی با سوءاستفاده از TeamViewer. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

ترمیم ۹۵ آسیب پذیری در مجموعه به روزرسانی های ماه نوامبر اینتل

 ترمیم ۹۵ آسیب پذیری در مجموعه به روزرسانی های ماه نوامبر اینتل. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

SAD DNS احیای حمله ای قدیمی؛ این بار تحت نام

احیای حمله ای قدیمی؛ این بار تحت نام SAD DNS. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242239/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-collaboration-%D8%AF%D8%B1-drive%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242241/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-kimsuky
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242273/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242270/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-teamviewer
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242313/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-95-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84
https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237266/242309/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-sad-dns
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شركت مهندسـی شـبـكـه گسـتـر در سـال ۱۳70 تأسیس گردید و اولین شركت ایرانی 

كرده  آغاز  را  متمرکزی  و  تخصصی  فعالیت  ضدویروس  نرم افزارهای  زمینه  در  كه  است 

انگلیسی و شركت  مهندسی شبكه گستر  بین شركت  ابتدا، همكاری مشتركی  در  است. 

S & S International (تولیدكننده ضدویروس مشهور Toolkit) آغاز گردید. در مدت 

 S & S International كوتاهی، با فعالیت شبكه گستر به  عنوان نماینده رسمی و انحصاری

در ایران، به تدریج ضدویروس  Dr Solomon’s Toolkit به محبوب ترین ضدویروس در 

ایران تبدیل شد. پس از خرید شرکت S & S International  توسط شرکت McAfee در 

سـال ۱۳77، 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 

خدمات  و  محصوالت  ارائه  به  خاورمیانه،  منطقه  در   (Authorized Reseller) مجـاز 

کسب  به  موفق  گستر  شبکه  مهندسی  شرکت   ۱۳84 سال  در  می نماید.  اقدام  ایران  در 

نمایندگی رسمی شرکت آلمانی Astaro، سازنده محصوالت مدیریت یکپارچه تهدیدات

(Unified Threat Management) گردید. به دنبال رشد چشمگیر و موفقیت جهانی 

اقدام  انگلیس،   Sophos شرکت   ۱۳۹0 سال  در   ،Astaro شرکت  امنیتی  محصوالت 

شبکه  مهندسی  شرکت  انتقال،  و  نقل  این  دنبال  به  نمود.  آلمانی  شرکت  این  خرید  به 

گستر با همکاری با شرکت Sophos، فعالیت خود را در این زمینه ادامه داده و اکنون 

محصوالت Astaro سابق را تحت نام Sophos در ایران عرضه می نماید. از سال ۱۳۹۱ 

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 

آسان تر و محصولی  بوده است. ضدویروس چابک تر، مدیریت  و مدیران شبکه  کاربران 

مقرون به صرفه تر، انتظارات برخی از کاربران و مدیران شبکه بود که با عرضه محصوالت 

داد.  پاسخ  بازار  از  بخش  این  نیازهای  به  گستر  شبکه   ،Bitdefender ضدویروس 

پروژه های  بزرگترین  از  برخی  مجری  که  دارد  افتخار  گستر  شبکه  مهندسی  شرکت 

پشتیبانی  و  نگهداری  قراردادهای  مدت ترین  طوالنی  و  راه ا ندازی  و  نصب 

خدمات دهی  بر  عالوه  شرکت  این  است.  بوده  کشور  در  شبکه  امنیت  محصوالت 

می شوند،  شامل  کشور  در  را  کاربر  هزار  صدها  که  سازمان  و  شرکت  هزاران  به 

می باشد. نیز  کشور  سراسر  در  پشتیبانی  و  فروش  نمایندگی  شبکه  دارای 
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