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 یفناور  تیمرتبط با امن یدادهایرخدادها و رو نیمهمتر یشبکه گستر به بررس یاطالعات شرکت مهندس یفناور  تیشماره از ماهنامه امن نیدر ا

 پرداخته شده است. ۱۴۰۱ماه سال  نیاطالعات در هفتم

پرداخت و  میاند، خواهمنتشر کرده Elementorو  Chromeloader یدرباره بدافزارها یبر یسا تیکه چند مرکز امن یدیجد یهاگزارش به

 کرد. میخواه حیاند، تشررا که باعث جلب توجه محققان شده کیهر  یهایژگیو

آگوست، دو  ۳۱تا  ۱که در بازه  دهدینشان م جیپرداخت. نتا میماه سپتامبر خواه یبر یسا داتیدر خصوص تهد فندریدتیگزارش ب یبررس به

 لیبه تحل نیاند. همچنافزارها داشتهباج ریبا سا سهیانتشار را در مقا نیشتریدرصد، ب ۱۶و  ۴۸با  بیبه ترت GandCrab و WannaCry افزارباج

ی ر یپذبیآس کیکارزار، مهاجمان با سوءاستفاده از  نیا انیپرداخت. در جر میخواه Cryptojackingکارزار  اتيين شرکت در خصوص جزیا

DLL Sideloading  درMicrosoft OneDrive کنندیم یدستگاه قربان یکننده رمز ارز بر رواقدام به نصب بدافزار استخراج. 

ماکرو  یدر مسدودساز  کروسافتیشرکت ما میتصم یماهنامه ارائه شده در پ نیدر ا زیاز آن ن یادهیاساس گزارش شرکت سوفوس که چک بر

خود استفاده  یانتشار بدافزارها یبرا نیگزیجا یهااجمان از روشاست که مه یاکنون مدت شوند،یم افتیدر نترنتیکه از ا ییهالیدر فا

 ماهنامه به آنها اشاره شده است. نیها به همراه دارد که در اسازمان یرا برا ییهاحال فرصت نیها و در عچالش ر،ییغت نی. اکنندیم

 .میااست، پرداخته یرآیو فا یآفکه حاصل ادغام مک کسیتحوالت شرکت ترل نیآخر یبه بررس نیهمچن

از حمالت،  یدیدر موج جد شودیشناخته م زین TargetCompanyکه با نام  FARGOافزار خواند باج دیماهنامه خواه نیطور که در ا همان

مورد هدف قرار  دادهگاهیپا یسرورها نیاز صاحبان ا یر یگباج قیو آسان از طر عیکسب درآمد سر زهیرا با انگ MS-SQL ریپذبیآس یسرورها

شده  یرمزگذار  یهالیاند که امکان بازگرداندن فارا عرضه کرده یگانیرا یابزار رمزگشا زیآواست ن روسیمحققان ضدو نیداده است. همچن

 .کندیرا فراهم م MafiaWare666افزار توسط باج

قرار گرفته، اشاره  ییجومورد بهره ینیچ یاحرفه یکه توسط هکرها یتیامن یر یپذبیآس ۲۰به فهرست  ،یتیامن یهایر یپذبیحوزه آس در

از آنها  ییجوها که بهرهمذکور، نه فقط نفوذ به شبکه سازمان یهایر یپذبیآس تیاز اکسپلو ینیچ یاساس هدف هکرها نیکرد. بر ا میخواه

 بوده است.  )Supply Chain Attack( »نیتأم رهیزنج«موسوم به  شرفتهیحمالت پ یاجرابه منظور 

راهکار موقت شرکت  ی، به بررسMS Exchange Serverصفر در نسخ مختلف -روز یر یپذبیسوءاستفاده مهاجمان از دو آس یدر پ نیهمچن

 . میاپرداخته کروسافتیما

 یهایو پراکس FortiGate یهاروالیدر فا CVE-2022-40684به شناسه  یاتیح یر یپذبیآس کی لیبه تحل نتیگزارش شرکت فورت یبررس با

شرکت در خصوص استمرار  نیاز گزارش ا یادهیچک نی. همچنمیپردازیآن کرده است، م میشرکت اقدام به ترم نیکه ا FortiProxy وب

 کننده رمز ارز ارائه شده است.بدافزار استخراج کیافزار و انتشار باج یبرا CVE-2022-22954 یر یپذبیمهاجمان از آس ییجوبهره

از محصوالت خود کردند.  یبرخ یبرا یتیامن نامههیو توص هیاطالعات اقدام به انتشار اصالح یمختلف فناور  یهامعمول هر ماه، شرکت طبق

اپل،  ،یگوگل، ادوب ال،یموز ور،امیو ِست،یا فندر،یدتیسوفوس، ب کس،یترل سکو،یس کروسافت،یما یهامهر ماه شرکت یهاهیاصالح اتييجز

 . دیماهنامه بخوان نیدر ا دیتوانیدروپال و اوراکل را م

 یساز ، همواره به امر آگاه۱۳۷۰در سال  سیشبکه از زمان تأس تیامن نهیدهنده محصوالت و خدمات در زمشبکه گستر، ارائه یمهندس شرکت

است مطالب  دیتوجه خاص داشته است. ام یبر یسا داتیمقابله با تهد یراهکارها نیتریاز اصل یکیاطالعات به عنوان  یفناور  تیامن نهیدر زم

دانش کاربران  یدر جهت ارتقا یشرکت است قدم نیشبکه گستر که حاصل تالش کارشناسان ا یاطالعات شرکت مهندس یفناور  تیامنماهنامه 

 حوزه باشد. نیا
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 کس؛یتحوالت شرکت ترل نیآخر

 یرآیو فا یآفادغام مکحاصل 

 

 

 

توسط  (McAfee) یآفمک یمحصوالت سازمان دیخرشبکه گستر در خصوص  یدر اتاق خبر شرکت مهندس نیشیپ یهایرساندر ادامه اطالع

 .محصوالت مذکور آغاز شده است رییانتقال و تغ ندیقبل فرا یاز مدت (Trellix) کسیترل دیشرکت جد لیتشکو  (STG) یجیتشرکت اس

 کرد. نسخه مذکور در سامانهاشاره  McAfee Agent نیگزیبه عنوان جا Trellix Agent 5.7.7 به انتشار توانیم راتییتغ نیجمله ا از

my.shabakeh.net محترم قرار دارد نیدر دسترس مشترک. 

 کسیترل دیمنتشر شود تحت نام و برند شرکت جد یکه قرار است بزود زین - ePO به اختصار - ePolicy Orchestrator یبعد یروزرسانبه

 .خواهد بود

 .هستند trellix.com در حال انتقال به دامنه یآفمک یمرتبط با محصوالت سازمان یهاو سامانه هاتیسا نیهمچن

 

 کسیترل درباره

واگذار کرد که منجر به ظهور شرکت  یجیتدالر به اس اردیلیم ۴خود را به مبلغ  یخدمات و محصوالت سازمان یآفشرکت مک ۲۰۲۱ماه مارس  در

دالر  اردیلیم ۱٫۲ متیبه ق یجیتشرکت به اس نیاز فروش محصوالت ا (FireEye) یرآیفا ز،ین ۲۰۲۱ هیشد. در ماه ژوئ زینترپرایا یآفمک دیجد

 .داد خبر

دو شرکت از زمستان سال  نیدر هم ادغام شدند. ا یجیتتوسط اس ۲۰۲۱ یالدیدر اواخر سال م یرآیو فا زینترپرایا یآفمک یتیشرکت امن دو

 .زنند یاطالعات رقم م یفناور  تیامن یاینو را در دن یفصل کس،یترل دیگذشته با نام جد

را در کارنامه  (RSA Security) یتیوریسک یاهمچون آراس یابرجسته یهاشرکت دیاست که خر یگذار هیسرما یشرکت خصوص کی یجیتاس

 .دارد

 

https://newsroom.shabakeh.net/22184/mcafee-q1-report-beyond-expectations.html
https://newsroom.shabakeh.net/22184/mcafee-q1-report-beyond-expectations.html
https://newsroom.shabakeh.net/23159/trellix.html
https://newsroom.shabakeh.net/23159/trellix.html
http://my.shabakeh.net/
https://www.trellix.com/
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مستمر  ینموده که اجرا کسیشرکت ترل لیو تشک یرآیو فا زینترپرایا یآفمک یتیو ادغام دو ابر شرکت امن دیاقدام به خر یدر حال یجیتاس

 .کرده است شهیتر از همرا پررونق یبر یوکار تبهکاران ساو گسترده، کسب دهیچیحمالت مخرب، پ

از راهکارها در  یدیموجب ظهور نسل جد گریکدیکه محصوالت متنوع آنها در نقش مکمل  دهدیبه محصوالت دو شرکت مذکور نشان م ینگاه

 اتیعمل تیریو مد (DLP) هااز نشت داده یر یجلوگ ،یابر  انشیرا یبسترها تیامن ،یانیسرورها و نقاط پا تیمختلف از جمله امن یهاحوزه

 یهایفناور  یبا تمرکز بر رو - XDR  به اختصار - Extended Detection & Response ی. ضمن آن که توسعه راهکارهادخواهد ش یتیامن

 .اعالم شده است کسیترل دیشرکت جد یدیکل یهااز جمله برنامه یو خودکارساز  نیماش یر یادگی

 .ادامه خواهد داشت نهیزم نیدر ا یرساناطالع ،یبا تحوالت آت همراه
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 ابزار رمزگشای رایگان

 MafiaWare666افزار برای باج

 

 

 

ابزار رمزگشا امکان بازگرداندن  نیعرضه کرده است. ا MafiaWare666افزار باج یرا برا ییابزار رمزگشا) Avast(آواست  روسیشرکت ضدو

 .کندیفراهم م انیقربان یبرا گانیرا به صورت را شدهیرمزگذار  یهالیفا

 

MafiaWare666 شودیشناخته م زین ریز یهابا نام: 

 

• JCrypt 
• RIP Lmao 
• BrutusptCrypt 
• Hades 

 

 یتوسط برخ شدهیرمزگذار  یهالیفا یابیآن باز جهیکه در نت کندیم ییجوبهره MafiaWare666 یدر روش رمزنگار  یاز ضعف گانیابزار را نیا

 ازکه  یاناشناخته ای دتریجد یهانمونه یارائه شده برا یحال، ممکن است ابزار رمزگشا نی. در عشودیم ریپذافزار امکانباج نیا یهااز گونه

 قابل استفاده نباشد. کنند،یاستفاده م یمتفاوت یسازوکار رمزنگار 
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 هستند: ییابزار قابل رمزگشا نیتوسط ا کندیم رییتغ ریاز موارد ز یکیپسوند آنها به  MafiaWare666توسط  یکه پس از رمزگذار  ییهالیفا

 

• .MafiaWare666 
• .jcrypt 
• .brutusptCrypt 
• .bmcrypt 
• .cyberone 
• .l33ch 

 

 آن به ابزار است. ررمزشدهیمعادل غ لیبه همراه فا شدهیرمزگذار  لیفا کی یبه معرف ازیاستفاده از ابزار آواست ن یبرا
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. کندیاستفاده م AES تمینوشته شده و از الگور Cاست که به زبان # یاافزار سادهباج MafiaWare666شبکه گستر،  یبه گزارش شرکت مهندس

 دالر است. ۳۰۰تا  ۵۰ نیاغلب ب زین MafiaWare666 انیشده از قربانباج درخواست

 

 

 

 قابل دسترس است. نجایاو مشروح گزارش آواست در  نجایادر  گانیرا یرمزگشا نیا لیفا

 

 یآلودگ یهانشانه

 به اشتراک گذاشته شده است. نجایادر  MafiaWare666افزار باج یهانمونه یبرخ) Hash(ساز شامل درهم) IoC( یآلودگ یهانشانه

  

https://files.avast.com/files/decryptor/avast_decryptor_mafiaware666.exe
https://decoded.avast.io/threatresearch/decrypted-mafiaware666-ransomware/
https://github.com/avast/ioc/tree/master/MafiaWare666
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 ورامیو و کروسافتیهشدار ما

 Chromeloader یدر خصوص کارزار بدافزار 

 

 

 

در حال انجام  یاکه به طور گسترده Chromeloader یدرخصوص کارزار بدافزار ) Vmware( ورامیو و) (Microsoft کروسافتیما یهاشرکت

افزار موارد باج یدر برخ یو حت Node-WebKitمخرب مرورگر، بدافزار  یهاافزونه یر یکارزار اقدام به بکارگ نیاند. مهاجمان در ااست، هشدار داده

 .کنندیم

مذکور  یکارزار بدافزار  ده،یگرد هیته یجمهور  استیر یافتا یراهبرد تیریشبکه گستر و مرکز مد یشرکت مهندس یگزارش که با همکار  نیا در

 قرار گرفته است. یمورد بررس

 ی، در خصوص خطرات بدافزارها۲۰۲۲در سه ماهه اول سال  Chromeloader یکارزار بدافزار  قیاز طر یآلودگ شیضمن اظهار افزا محققان

 اند.هشدار داده رند،یگیمورد استفاده قرار م یغاتیتبل یو کالهبردار  یابیکه جهت بازار Browser Hijackerموسوم به 

 یهاتیها را به ساکاربران آن بیافزونه مخرب آلوده نموده و با فر کی قیرا از طر Chrome، مرورگر Chromeloader یدر کارزار بدافزار  مهاجمان

 خود درآمد کسب کنند. یصورت برا نیتا بد کنندیم تیکاذب هدا یغاتیتبل

سارق اطالعات  کیبه  Chromeloaderاعالم نمودند که  گزارش خوددر  زین )Palo Alto Networks, Inc.( پالو آلتو نتورکس یتیامن محققان

 در مرورگرها را سرقت کند. شدهرهیذخ یهاداده ن،یدروغ غاتیتا ضمن تبل کندیشده و تالش م لیتبد

 هشدار دادنسبت داده شده،  DEV-0796به نام  یگسترده که به گروه یماه در خصوص کارزار کالهبردار  وریشهر ۲۵در  زین کروسافتیما شرکت

پس از مدتی کوتاه، این مهاجمان  .شودیاز بدافزار استفاده م یمختلف یهابه گونه انیجهت آلوده کردن قربان Chromeloaderکه در آن از کارزار 

شده، اجرا نموده و  الهام گرفته LockBitهای جدید اخاذی که از فعالیت خود را متوقف کردند. اکنون مدتی است که حمالت خود را با تکنیک

 کنند.افزار را تبلیغ میهای توييتر تحت کنترل مهاجمان، این باجضمن انتشار یک سایت نشت داده جدید در تاالرهای گفتگو هکرها و حساب

https://unit42.paloaltonetworks.com/chromeloader-malware/
https://unit42.paloaltonetworks.com/chromeloader-malware/
https://twitter.com/MsftSecIntel/status/1570911644649152512
https://twitter.com/MsftSecIntel/status/1570911644649152512
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توسط مهاجمان بکار گرفته  ریرا که در دو ماه اخ Chromeloaderانواع مختلف  ر،یز یبه نشان یگزارش فن کیبا انتشار  زین ورامیمحققان و

 .کنندیاستفاده م زین یتر مخرب اریبس یاز آنها از کدها یاند برخنموده و اعالم نموده حیشده، تشر

 

https://blogs.vmware.com/security/2022/09/the-evolution-of-the-chromeloader-malware.html 

 

مرتبط با  یهادگاهید یحت ایمرورگر و  ریمس رییتغ نیمخرب و همچن غاتی، در قالب تبلISO یهالیفا قیکارزار از طر نیمخرب در ا یبدافزارها

 .شوندیم عیتوز YouTube ییویدیو یهالمیف

 یمحبوب یبه روش ISO یهالیاز آن زمان فا ،دینمایرا مسدود م Office یماکروها فرضشیاعالم نمود که به طور پ کروسافتیما شیپ یچند

 شده است. لیبدافزار تبد عیتوز یبرا

 کیبه طور خودکار به عنوان  هالیفا نی، اWindows دتریجد یهاو نسخه Windows 10در  ISO لیفا یبر رو کیبا دوبار کل ن،یبر ا عالوه

CDROM  شده است. یبدافزار  لیفا نیهمزمان چند عیکارآمد جهت توز یبه روش لینصب شده و تبد دیجد ویدرا کیتحت 

 

 

https://blogs.vmware.com/security/2022/09/the-evolution-of-the-chromeloader-malware.html
https://learn.microsoft.com/en-gb/DeployOffice/security/internet-macros-blocked
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 Batch لیفا کی، ICON لیفا کیبدافزار،  یحاو ZIPفشرده  لیفا کی ل،یمعموالً شامل چهار فا ChromeLoaderدر کارزار  ISO یهالیفا

 .باشندیم کند،یم یانداز را راه Batch لیکه فا Windows انبریم کی) و شود یم دهینام Resources.batنصب کننده بدافزار (که معموالً 

آنها پس  نیترکرده که جالب یبردار را نمونه Chromeloaderحداقل ده نوع  یجار  یالدیسال م یخود، از ابتدا قاتیاز تحق یدر بخش ورامیو

 از آگوست مشاهده شده است.

 

 

 

 

 یکنند، الگوبردار  دایرا پ یونیزیتلو یهاو برنامه هالمیف سیرنویز کندیکه به کاربران کمک م OpenSubtitles به نام یانمونه، از برنامه نیاول

در  یگار نصب بدافزار و ماند  یکه برا properties.bat به نام یلیاز فا Resources.bat معمول لیفا یکارزار، مهاجمان به جا نی. در اکندیم

 .کنندیاستفاده م کند،یم Registry در دیاقدام به افرودن کل ستم،یس
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) Electron runtime( الکترون یافزار نرم ورکمینموده و از فر دیتقل FLB یقیکننده موسخشاست که از پ Flbmusic.exe گریقابل توجه د مورد

 اهاز درگاه یارتباطات شبکه و جاسوس یرا برا یاضاف یهاتا ماژول کندیبدافزار فراهم م یامکان را برا نیا Flbmusic.exe .بهره گرفته است

 .کند یانداز راه

گسترده مواجه  Unpacking اتیرا با عمل ستمی، سZipBomb تر بودند و با استخراجمخرب ی، حمالت کمChromeloader از انواع یبرخ یبرا

 .کردندیم

با دو  هیدر نفوذ اول ZipBomb. استفاده شده است هاستمیآلوده نمودن س یبرا ZipBomb تا اواخر آگوست، از ور،امیبر گزارش شرکت و بنا

 حداز  شیب یکاربر را با بارگذار  ستمی. پس از اجرا، بدافزار سشودیو اجرا م یبارگذار  ،یتوسط قربان وستیپ لیکاربر هنگام دانلود فا کیبار کل

 .اندازدیها از کار مداده

 Enigma. کنندیم HTML لیفا کیدر قالب  Enigma افزاراست که اقدام به انتشار باج Chromeloader یاز آن، آن دسته از کارزارها ترمخرب

تا  کندیشده در آن استفاده م هیتعب ییاجرا لیفا کیو  JavaScript بر یمبتن (Installer) کنندهنصب کیاست که از  یمیافزار قدباج ینوع

 .شود یانداز راه فرضشیدر مرورگر پ ماً یمستق اندبتو

 یبرا یامیدستورالعمل و پ یکه حاو readme.txt لیافزار، فاباج نی. اشودیاضافه م هالیبه نام فا «enigma.» پسوند ،یرمزگذار  لیاز تکم پس

 .کندیم یاست را بارگذار  انیقربان

Chromeloader یهاتیقابل تر،یمخرب قو یکدها یر یشروع به کار کرده و با بکارگ یغاتیابزار تبل کیاست که به عنوان  ییبارز از کارزارها یانمونه 

 .اندکاذب فراهم نموده غاتیتبل یبرا یپرسود

 

 :منبع

 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/vmware-microsoft-warn-of-widespread-chromeloader-

malware-attacks/ 

  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/vmware-microsoft-warn-of-widespread-chromeloader-malware-attacks/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/vmware-microsoft-warn-of-widespread-chromeloader-malware-attacks/
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 ،SQL یسرورها

 FARGOافزار بار هدف باج نیا

 

 

 

که با نام  FARGOافزار از حمالت، هدف باج یدیدر موج جد MS-SQL ریپذبیآس یاند که سرورهاهشدار داده یتیمحققان امن

TargetCompany اند.قرار گرفته شودیشناخته م زین 

افزار مذکور مورد باج ده،یگرد هیته یجمهور  استیر یافتا یراهبرد تیریشبکه گستر و مرکز مد یشرکت مهندس یگزارش که با همکار  نیا در

 قرار گرفته است. یبررس

سازمان هستند. لذا هرگونه  یدیکل یهاو برنامه هاسیسرو ازیمورد ن یهاداده یحاو یداده اصل گاهی، پاMS-SQL یاکثر مواقع، سرورها در

 کار شود.ودر کسب یمشکالت جد جادیباعث ا تواندیاختالل در آنها م

هدف مهاجمان  زین ریحمالت خود در کارنامه دارند. در حمالت اخ انیرا در جر MS-SQL یسوءاستفاده از سرورها یبر یاز گردانندگان سا یار یبس

 .باشدیها مداده گاهیپا نیاز صاحبان ا یر یگباج قیو آسان از طر عیدر آن کسب درآمد سر

افزار است که به همراه باج یافزار باج یهاگونه نیتراز برجسته یکی FARGOاند که اعالم نموده ی، در گزارشAhnLabشرکت  محققان

GlobeImposter ریپذبیآس یسرورها یعمدتًا رو MS-SQL .تمرکز دارد 

 .شدیشناخته م Malloxباعنوان  کردیرا اضافه م mallox. شده، پسوند یرمزگذار  یهالیآن که به فا لیافزار در گذشته به دلباج نیا

 یشده توسط آن ممکن است در برخ یرمزگذار  یهالیکردند که فا دیمنتشر نموده بودند تاک ۱۴۰۰در گزارش خود که در بهمن  Avast محققان

 باشند. یابیقابل باز گانیموارد به صورت را

 همچنان کامالً فعال است. FARGOافزار باج ID-Ransomware تیاساس آمار سا بر

 کیاقدام به دانلود  ر،یپذبیدر دستگاه آس powershell.exeو  cmd.exe یر یو با بکارگ MS-SQL یهااز پروسه یکیتوسط  FARGO افزارباج

 .کندیمخرب م یو کد  Net.لیفا

 

https://id-ransomware.malwarehunterteam.com/
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ها آن متوقف کردن پروسه فهیرا که وظ BAT لیفا کینموده و  یرا واکش )Locker –رمزگذار  کیاز جمله ی (گر یمخرب دانلود شده، بدافزار د کد

 کندیم ینموده و سع قیتزر AppLaunch.exeافزار، خود را به پروسه معتبر . سپس، کد مخرب باجکندیاست اجرا م یخاص یهاسیو سرو

 ست حذف کند.) اOpen-source( افزار کدبازضدباج کیرا که  Raccineمربوط به  یستر یرج دیکل

 بانک داده باشد. یهالیفا یتا قادر به رمزگذار  کندیرا متوقف م دادهگاهیمرتبط با پا یهابدافزار پروسه ن،یبر ا عالوه

 

 

 

مورد حمله،  ستمیاستفاده شدن کامل س رقابلیتا از غ کندیم یشدن مستثن یها را از رمزگذار افزارها و پوشهاز نرم یبرخ FARGOافزار باج

 نیتوسط ا شدهیاز جمله موارد مستثن IEو  TOR یو مرورگرها) Boot(انداز راه یهالی، فاWindows یستمیپوشه س نیکند. چند یر یجلوگ

 هستند. رافزاباج

تحت عنوان  زین) Ransom Noteی (ر یگباج هیالصاق شده و اطالع Fargo3. پسوند شدهیرمزگذار  لیبه فا ،یرمزگذار  لیاز تکم پس

RECOVERY FILES.txt  شودیم جادیا. 

 

 

 

 

 .کنندیشده را افشاء مسرقت یهالیشده، مهاجمان فاکه در صورت عدم پرداخت باج مطالبه شوندیم دیتهد ان،یقربان
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عبور  یاز رمزها یو فهرست (Brute-force) »و خطا یسع« حمالت موسوم به قیاغلب از طر فیعبور ضع یرمزها یدارا دادهگاهیپا یسرورها

 یهایر یپذبیاز آس کنندیم یسع یبر یمجرمان سا گر،ی. از طرف درندیگیمورد نفوذ قرار م ،)Dictionary Attack( یکشف شده در حمالت قبل

 .کرده و آنها را مورد هدف قرار دهند سوءاستفادهنشده وصله

 یتیامن یهایروزرسانبه ن،ی. عالوه بر ارندیرا بکار گ یادهیچیفرد و پمنحصربه ،یعبور قو یرمزها شودیم هیتوص MS-SQL یراهبران سرورها به

 .ندیارائه شده را همواره در اسرع وقت اعمال نما یهاو وصله

 :و مطالعه است افتیقابل در ریز نکیدر ل AhnLab گزارش مشروح

 

https://asec.ahnlab.com/en/39152/  

https://asec.ahnlab.com/en/39152/
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 افتا یهشدار مرکز راهبرد

 Elementorدر خصوص بدافزار 

 

 

 

بدافزار نوظهور با نام  نیهشدار داده است. افتا از ا Elementorموسوم به  ینسبت به انتشار بدافزار  یافتا در مطلب یراهبرد تیریمرکز مد

Elemental کرده است. ادی زین 

با بدافزار  Elementorبدافزار  یعملکرد یهاشباهت نیترارد. از مهمد Dilemmaبه بدافزار  یار یشباهت بس Elementorگفته مرکز افتا  به

Dilemma سرور مانند  عاملستمیس یاصل یهابه حذف برنامه توانیمServer Manager هاعاملستمیس شنیجدول پارت یساز و معدوم 

قفل کردن  یبرا BitLockerبه استفاده از  توانیها مآن نیترهستند که از جمله مهم زین ییهاتفاوت یدو بدافزار دارا نیا هاشاره کرد. البت

 اشاره کرد. هالیپسوند فا رییو تغ هاشنیپارت

آن به ) IoC( یآلودگ یهاو شناساندن نشانه یو معرف Elementorو مقابله با بدافزار  یر یشگیکرده که راهبران نسبت به پ هیمرکز توص نیا

 اقدام کنند. یتیامن یابزارها ریضدبدافزار و سا یهاسامانه

 و مطالعه است. افتیقابل در نجایاهشدار مرکز افتا در  مشروح

افتا توسط  یراهبرد تیریمرکز مد یشده از سوارائه) Hash(ساز بر اساس درهم) elementor.exe(بدافزار  نیا یاصل لیبه ذکر است که فا الزم

 :باشدیم ییقابل شناسا ریمحصوالت ضدبدافزار ز

 

McAfee: 

Artemis!838FE94B9899 

 

Bitdefender: 

Gen:Variant.Lazy.252142 

https://newsroom.shabakeh.net/24605/dilemma-malware.html
https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2228/
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Kaspersky: 

HEUR:Trojan-Ransom.MSIL.Encoder.gen 

 

Sophos: 

Mal/Generic-S   
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 فندریدتیب یلینگاه تحل

 Cryptojackingکارزار گسترده  کیبه 

 

 
 

 

 کیآن، مهاجمان با سوءاستفاده از  انیرا منتشر کرده که در جر Cryptojacking کارزار کی اتييجز ،(Bitdefender) فندریدتیشرکت ب

 .کنندیم یدستگاه قربان یکننده رمز ارز بر رواقدام به نصب بدافزار استخراج Microsoft OneDrive در DLL Sideloading یر یپذبیآس

 یر یپذبیآس ده،یگرد هیته یجمهور  استیر یافتا یراهبرد تیریشبکه گستر و مرکز مد یاتاق خبر شرکت مهندس یگزارش که با همکار  نیا در

 .قرار گرفته است یمذکور مورد بررس

 د.کارزار قرار دار نیدر فهرست اهداف ا زین رانیا فندر،یدتیاساس گزارش ب بر
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 ییرمز ربا

 نیشده است. در ا لیتبد یبر یتهبکاران سا یسودآور و جذاب برا یبه ابزار  Cryptojackingهمان  ای ییموسوم به رمز ربا داتیتهد امروزه

را با استفاده از ) Cryptocurrency Mining(که امکان استخراج رمز ارز  کنندیشده اجرا مدستگاه هک یرا بر رو یحمالت، مهاجمان بدافزار 

 ژهیو یبه بدافزارها گرانید کننده بدخواه با آلوده کردن دستگاه. درواقع، استخراجکندیآنها فراهم م یبرا یبدون اطالع قربان دستگاهمنابع 

 .کندیم ییجوآنها به نفع خود بهره یاستخراج، از توان پردازش

 یطوالن یمدتها یبرا توانندیم Cryptojacking داتیتهد شودیدستگاه خود به آنها آگاه م یبه سرعت از آلودگ یافزارها که قربانخالف باج بر

 بمانند. یدستگاه فعال باق یو بدون جلب توجه کاربر بر رو

 کار روش

 کنندهیاست که تداع ینحومذکور به لیفا ی. نامگذار ردیگیبرنامه معتبر در دسترس کاربر قرار م کیدر ظاهر  هیمخرب اول لیفا ر،یکارزار اخ در

در نقش  لیفا نی. اکندیاشاره م Adobe Photoshop Setup.exeهمچون  ییهابه نام فندریدتیشده باشد. ببرنامه معروف و شناخته کی

 .کندیعمل م) کننده بدافزار نصب(  Dropperکی

که دستگاه فاقد  یتا در صورت دهدیقرار م یرا مورد بررس CPU یهاتعداد هسته ریدستگاه نظ یافزار منابع سخت Dropperگام،  نیاول در

 نظر کند.حداقل منابع الزم بود از ادامه کار صرف

دستگاه  یکننده پس از استقرار بر رودانلود کیکه در نقش  نیا ایبدافزار باشد  یکد اصل یخود حاو تواندیم Dropper لیفا کی یطور کل به

از حافظه  secur32.dllمخرب  لیدو روش است. فا نیاز ا یبیترک Dropperکارزار، عملکرد  نیکند. اما در ا یبدافزار اصل افتیاقدام به در

Dropper شودیم رهیذخ ریز ریدر مس زی. در ادامه نگرددیاستخراج م: 

 

LocalAppData%\Microsoft\OneDrive\% 

 

) مورد نیاز خود را از Minerکننده (دو ابزار استخراج Dropperذخیره شده است. در عین حال،  Dropperفایل پیکربندی استخراج نیز در کد 

GitHub های کدبازی (کند. ابزارهای مذکور، معتبر بوده و پروژهدریافت میOpen-source هستند که مهاجمان این کارزار از آنها برای (

 اند.های غیرمجاز خود به استخدام گرفتهاستخراج

 اجرا خواهد شد. OneDrive.exeاندازی دستگاه گردد تا اطمینان حاصل شود که با هر بار راهایجاد می Registryدر ادامه، دو کلید زیر در 

 

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v OneDrive /t REG_SZ /f /d 

%LocalAppData%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe 

 

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run /v OneDrive /t 

REG_BINARY /f /d 020000000000000000000000 
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 است. یدستگاه قربان یعبور از سد سازوکار دفاع یمهاجمان برا یاستراتژ  قتیدر حق ن،ی؟ اOneDrive.exe لیچرا فااما 

secur32.dll کیکارزار با تکن نیا انیکارزار است که در جر نیا یمخرب اصل لیفا DLL Sideloading گر،ی. به عبارت دشودیم یفراخوان 

افزار اجرا نرم نیا یهااز کتابخانه یکیعنوان مذکور را به لی، فاMicrosoft OneDriveشده در شناخته یر یپذبیآس کی تیمهاجمان با اکسپلو

 .کنندیم

 جادشدهیدوم ا دیکارزار قابل اجرا نخواهد بود. کل نینصب نباشد، بدافزار ا یبر رو Microsoft OneDriveکه  یکه در صورت ستیبدان معنا ن نیا

 Microsoft OneDriveافزار است که دستگاه فاقد نرم یطیمخرب در شرا لیفا یدار اجرابه آن اشاره شد عهده یکه در بخش قبل Registryدر 

 .ستا

 فندریدتیب راهکار

و محافظت در  یانینقاط پا یتمام یبرا هیو چند ال قیعم یدفاع کیتکن یر یمدرن، بکارگ یبر یمحافظت در برابر حمالت سا یبرا وهیش نیبهتر

 .شودیم یتیامن یدادهایاز وقوع رو یر یخودکار جهت جلوگ یهااست که موجب کاهش سطح حمله و استفاده از کنترل Filelessبرابر حمالت 
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 :باشندینوع م نیاز ا یقادر به مقابله با حمالت ریاقدامات مخرب ز ییبا شناسا Bitdefender XDRبکارگرفته شده توسط  یفناور 

 

 secur32.dllکد مخرب موجود در کتابخانه  یاجرا •
 OneDrive.exeتوقف پروسه  یبرا taskkill.exe یر یبکارگ •
 روزرسان آنپروسه به ای OneDrive.exeکتابخانه مخرب موجود در  •
 )ی(به منظور ماندگار  یانداز به پروسه راه OneDriveجهت افزودن  reg.exeاستفاده از  •
• Process Hollowing 

 

 شتریب اطالعات

 قابل مطالعه است: ریز یدر نشان یآلودگ یهاکارزار به همراه نشانه نیکامل ا لیتحل

 

https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/424/Bitdefender-PR-Whitepaper-

SLOneDriveCyberJack-creat6318-en-EN.pdf 

  

 

   

https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/424/Bitdefender-PR-Whitepaper-SLOneDriveCyberJack-creat6318-en-EN.pdf
https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/424/Bitdefender-PR-Whitepaper-SLOneDriveCyberJack-creat6318-en-EN.pdf
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ینیچ یسوءاستفاده هکرها  

یر یپذبیآس ۲۰ نیاز ا  

 

 

 

را  ینیچ یاحرفه یتوسط هکرها ییجومورد بهره یر یپذبیآس ۲۰از  یمشترک، فهرست یانامههی، در توصFBIو  NSAبا مشارکت  CISAمرکز 

 منتشر کرده است.

ها مذکور، نه فقط نفوذ به شبکه سازمان یهایر یپذبیآس تیاز اکسپلو نامههیتوص نیموضوع ا ینیچ یمذکور، هدف هکرها نامههیاساس توص بر

 بوده است.) Supply Chain Attack( » نیتأم رهیزنج «موسوم به  شرفتهیحمالت پ یاز آنها به منظور اجرا ییجوکه بهره

 ProxyLogonکه به  یر یپذبیچهار آس نیاست. ا Microsoft Exchange Serverمذکور، چهار مورد از آنها مربوط به  یر یپذبیآس ۲۰ انیم از

 :شوندیم ریمعروف شده اند شامل موارد ز

 

• CVE-2021-26855 
• CVE-2021-26857 
• CVE-2021-26858 
• CVE-2021-27065 

 

 هاهیمنتشر کرد. از زمان انتشار اصالح ProxyLogon یهایر یپذبیمجموعه آس میترم یبرا یاضطرار  ییهاهیاصالح ۱۳۹۹در اسفند  کروسافتیما

 اند. نفوذ خود اضافه کرده یهاکیرا به فهرست تکن ProxyLogon ،یمتعدد APTمستقل و گردانندگان  یآنها، هکرها اتييجز یو افشا

 

  

https://newsroom.shabakeh.net/22085/lemon-duck-and-proxy-logon.html
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26855
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26857
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26858
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-27065
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 است: ریشرح زبه یتیسه نهاد امن نیمورد اشاره ا یهایر یپذبیکامل آس فهرست

 

 

 

 و مطالعه است: افتیقابل در ریز نکیدر ل ینیچن یهکرها نیمذکور در خصوص ا نامههیمشروح توص

 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-279a 

  

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-279a
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 یهاهیو اصالح هایبروزرسان

 ١٤٠١ مهر

 

 

 

 نامه امنیتی برای برخی محصوالت خود کردند.اقدام به عرضه بروزرسانی و توصیههای زیر شرکت ۱۴۰۱در مهر 

 

 ادوبی ِستای مایکروسافت
 اپل وراموی سیسکو
 دروپال مـوزیـال ترلیکس

 اوراکل گوگل سـوفـوس
   دیفندربیت

 

ترین در این گزارش که با همکاری شرکت مهندسی شبکه گستر و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری تهیه شده به برخی از بااهمیت

 های مهر ماه پرداخته شده است.اصالحیه

 

 مایکـروسافت
های منتشر کرد. اصالحیه ٢٠٢٢های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میالدی اکتبر اصالحیه، مجموعه (Microsoft) شرکت مایکروسافتدر مهر ماه 

های پذیریمورد از آسیب ۱۳یت درجه اهمکنند. و محصوالت مختلف این شرکت ترمیم می Windows پذیری را درآسیب ۸۰بیش از مذکور 

 اعالم شده است.) Important» (مهم«) و اکثر موارد دیگر Critical» (حیاتی«ترمیم شده این ماه 

 

  

https://www.microsoft.com/en-us/
https://www.microsoft.com/en-us/
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 کنند:ها را در محصوالت مایکروسافت ترمیم میپذیریها، انواع مختلفی از آسیباین مجموعه اصالحیه

 

 )Elevation of Privilege( »ترفیع اختیارات« •

 )Remote Code Execution» (اجرای کد از راه دور« •

 )Information Disclosure» (افشای اطالعات« •

 )DoSبه اختصار  - Denial of Service» (از کاراندازی سرویس« •

 )Security Feature Bypass» (عبور از سد امکانات امنیتی« •

 )Spoofing» (جعل« •

 
که یک  باشندمی» صفر-روز«، از نوع )CVE-2022-41043و  CVE-2022-41033های (شناسه ماههای ترمیم شده این پذیریدو مورد از آسیب

داند که صفر می-هایی را از نوع روزپذیریاستفاده قرار گرفته است. مایکروسافت آن دسته از آسیبمورد آن به طور گسترده در حمالت مورد سوء

اده مهاجمان قرار طور عمومی منتشر شده یا در مواقعی مورد سوءاستفها بهها ارائه نشده، جزييات آنتر اصالحیه رسمی برای ترمیم آنپیش

 گرفته است.

 

امنیتی است و به نقل از مایکروسافت تنها ضعف» ترفیع اختیاری«بوده و از نوع » مهم«دارای درجه اهمیت  CVE-2022-41033 پذیریآسیب

 روزرسانی این ماه به طور گسترده در حمالت مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این ضعف امنیتی بر رویبهاست که در 

Windows COM+ Event System Service گذارد. مهاجمان با سوءاستفاده از این ضعف امنیتی قادر خواهند بود که اختیاراتی را تاثیر می

 به دست آورند.  SYSTEMدر سطح 

 

» افشای اطالعات«و از نوع » مهم«با درجه اهمیت  CVE-2022-41043پذیری روز صفر ترمیم شده در این ماه، ضعف امنیتی یبدیگر آس

جویی موفق مهاجمان از این ضعف امنیتی، گذارد. مایکروسافت اعالم نموده که در صورت بهرهتاثیر می Microsoft Officeباشد که بر می

Token شود.احراز هویت کاربران و سایر اطالعات بالقوه حیاتی و حساس افشاء می 

 

های با شناسه Exchange Serverصفر در -ی روزپذیر نیز برای دو آسیب ٢٠٢٢های امنیتی ماه اکتبر روزرسانیمتأسفانه، شرکت مایکروسافت در به

CVE-2022-41040  وCVE-2022-41082  کهProxyNotShell اند، استفاده قرار گرفتهطور فعال مورد سوءبهشوند و نیز نامیده می

نامه امنیتی زیر راهکارهای توصیه در حمالت شناسایی و گزارش شدند. ١٤٠١مهر  ٧مذکور در  پذیریای منتشر نکرده است. دو آسیباصالحیه

با مراجعه به  آن در اسرع وقت نسبت به مطالعه و اعمال راهکار  Exchangeموقتی را ارائه کرده که ضروری است تمامی راهبران سرورهای 

 مربوطه اقدام کنند:

 

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-

microsoft-exchange-server/ 

 

های در ادامه به بررسی جزئیات برخی از این ضعف باشند کهمی» حیاتی«های ترمیم شده این ماه دارای درجه اهمیت پذیریمورد از آسیب ١٣

 پردازیم.امنیتی می

 

• 37968-2022-CVE :پذیری که جویی از این آسیببهرهAzure شود، مهاجم را قادر به کسب سطح دسترسی باال از آن متاثر می

)Admin(بر طبق استاندارد  ۱۰از  ۱۰کند. این ضعف امنیتی دارای شدت ) میCVSSباشد.) می 

 

• CVE-2022-37976است که »ترفیع اختیاری«ترمیم شده در این ماه و از نوع » حیاتی«های : یکی دیگر از ضعف 

Active Directory Certificate Services افزاری اغلب به دنبال های باجالزم به ذکر است که گروه. دهدرا تحت تاثیر قرار می

 هستند تا کدهای مخرب خود را در سراسر شبکه قربانی توزیع کنند. Active Directoryهای نادرست در ها و پیکربندینقص

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41033
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41043
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41033
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41043
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37968
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37976
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• CVE-2022-22035 ،CVE-2022-24504 ،CVE-2022-30198 ،CVE-2022-33634 ،CVE-2022-38000، 

CVE-2022-38047 وCVE-2022-41081  اجرای کد از «بوده و از نوع » حیاتی«ضعف امنیتی دارای درجه اهمیت  ٧: تمامی این

مایکروسافت، احتمال گذارند. به نقل از تاثیر می Windows Point-to-Point Tunneling Protocolباشند و بر می» راه دور

ها شناسایی و گزارش نشده است. مهاجم جهت پذیریجویی از این آسیبسوءاستفاده از آنها کم بوده و تا این لحظه هیچ گونه بهره

بفرستد. از طرفی مهاجم  PPTPب ایجاد نموده و آن را به یک سرور مخر PPTPهای امنیتی باید یک بسته جویی از این ضعفبهره

 بنابراین پیچیدگی اجرای حمله باالست. باشد؛) قادر به اجرای کد از راه دور میRace Condition( شرایط رقابتیتنها با برنده شدن در 

 

وجه مهاجمان قرار های اصالح شده این ماه و به ویژه به مواردی که ممکن است بیشتر مورد تپذیریدر ادامه به بررسی جزئیات دیگر آسیب

 .پردازیمگیرند، می

 

• CVE-2022-38048 ،CVE-2022-38049  وCVE-2022-41031 ضعف امنیتی با شناسه :CVE-2022-38048  دارای درجه

ها منجر به پذیریباشند. سوءاستفاده موفق از این آسیبمی» مهم«و دو ضعف امنیتی دیگر دارای درجه اهمیت » حیاتی«اهمیت 

ها، دارای بردار حمله محلی است پذیریاین آسیبشایان ذکر است که هر سه شود. می Microsoft Officeاجرای کد از راه دور در 

 کند. تواند با ایجاد و طراحی یک فایل دستکاری شده، دستگاه قربانی را آلوده باشند. برای مثال مهاجم میو به تعامل کاربر نیازمند می

 

• CVE-2022-37987  وCVE-2022-37989باشند ومی» مهم«های امنیتی دارای درجه اهمیت : هر دوی این ضعف 

Windows Client Server Run-time Subsystem –  به اختصارCSRSS – دهند. مایکروسافت احتمال را تحت تاثیر قرار می

جویی موفق از آنها مهاجم را قادر به کسب امتیازات در اعالم نموده است. بهره» زیاد«ها را پذیریجویی از هر دوی این آسیببهره

 سافت گزارش نشده است.نماید. تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر افشای عمومی یا سوءاستفاده از آنها به مایکرومی SYSTEMسطح 

 

• 38022-2022-CVE : را در » ترفیع اختیاری«جویی موفق از آن امکان باشد و بهرهمی» مهم«این ضعف امنیتی دارای درجه اهمیت

Windows Kernel کند. فراهم می 

 

• CVE-2022-38028 باشد و می» مهم«درجه اهمیت : این ضعف امنیتی دارایWindows Print Spooler پذیرد و از آن تاثیر می

 نماید. مهاجم را قادر به کسب امتیازات سیستمی می
 

  :مایکروسافت در گزارش زیر قابل مطالعه است ۲۰۲۲های اکتبر اصالحیههای ترمیم شده توسط مجموعهپذیریفهرست کامل آسیب

 

https://newsroom.shabakeh.net/25703 

 

 سـیسـکو
های امنیتی برای برخی از محصوالت خود کرد. این رسانی) در مهر ماه در چندین نوبت اقدام به عرضه بروزCisco Systems( شرکت سیسکو

مورد  ۲۲) و High» (باال«مورد از آنها از نوع  ٢١کنند. درجه اهمیت این شرکت ترمیم میپذیری را در محصوالت مختلف آسیب ٤٣ها، رسانیبروز

، »اجرای کد از راه دور«، »ترفیع اختیارات«، »از کاراندازی سرویس«هایی همچون پذیریآسیبگزارش شده است.  )Medium» (متوسط«از نوع 

) از جمله مهمترین Command Injection» (تزریق فرمان«) و Cross-Site Scripting» (تزریق کد از طریق سایت«، »افشای اطالعات«

پذیر ها برای کنترل سیستم آسیبپذیریتواند از بعضی از این آسیبمهاجم میهای جدید هستند. اشکاالت مرتفع شده توسط بروزرسانی

 باشد:استفاده کند. اطالعات بیشتر در نشانی زیر قابل دسترس میسوء

 

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

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-22035
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-24504
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30198
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-33634
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38000
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38047
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41081
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41081
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_condition
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38048
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38049
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41031
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38048
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37987
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37989
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38022
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-38028
https://www.cisco.com/
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
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 تـرلـیـکـس
 ضعفی با شناسه DLP Endpoint for Windowsافزار نرم 11.6.600برای نسخه  Hotfix 2) با انتشار Trellix( شرکت ترلیکس

CVE-2022-2330  افزار این ضعف را در نسل جدید این نرم 11.9.100تر نیز با عرضه نسخه را ترمیم کرد. این شرکت پیش» متوسط«و شدت

 ) برطرف کرده بود. جزييات بیشتر در لینک زیر قابل دریافت است:x.11.9(نسخ 

 

https://kcm.trellix.com/corporate/index?page=content&id=SB10386 

 

 سـوفـوس
 به اختصار - Remote Code Execution از نوع CVE-2022-3236 پذیری به شناسهیک آسیب) Sophos( شرکت سوفوس، ۱۴۰۱اول مهر 

 RCE - های سوفوس سریبه آن پرداخته شد. این ضعف امنیتی در فایروال این خبرتر در را شناسایی و ترمیم نمود که پیش XG  امکان اجرای

 .کندبرای مهاجم فراهم می )Webadmin (و کنسول مدیریتی )User Portal (رتال کاربرکد از راه دور را در پو

 

 :های زیر مراجعه نمائیدتوانید به نشانیجهت اطمینان از ترمیم و اعمال این اصالحیه فوری بر روی فایروال، می

 

https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000044539?language=en_US 

https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/19.0/Help/en-

us/webhelp/onlinehelp/AdministratorHelp/Administration/DeviceAccess/index.html 

 

را  SG UTMچند باگ و اشکال نسخ قبلی  SG UTM 9.712-13به آن پرداخته شد سوفوس با انتشار نسخه  اینجاطور که در همچنین همان

 :در نشانی زیر قابل مطالعه است SG UTM 9.712-13 اطالعیه سوفوس و جزييات بیشتر در خصوصترمیم و اصالح کرده است. 

 

https://community.sophos.com/utm-firewall/b/blog/posts/utm-up2date-9-712-released-1300703171 

 

 دیـفـنـدربـیـت
 :مهر ماه اقدام به انتشار نسخ جدید زیر کرددر ) Bitdefender( دیفندرشرکت بیت

 

• Bitdefender GravityZone Control Center 6.29.3-1 

• Bitdefender Endpoint Security Tools for Linux 7.0.3.2085 

• Bitdefender Endpoint Security for Mac 7.10.18.200041 

 

 :اطالعات کامل در خصوص تغییرات لحاظ شده در نسخ مذکور در نشانی زیر قابل مطالعه است

 

https://www.bitdefender.com/business/support/en/77212-48453-release-notes.html 

 

 

 

https://www.trellix.com/en-us/index.html
https://kcm.trellix.com/corporate/index?page=content&id=SB10386
https://www.sophos.com/en-us
https://www.sophos.com/en-us
https://newsroom.shabakeh.net/25525/
https://newsroom.shabakeh.net/25525/
https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000044539?language=en_US
https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/19.0/Help/en-us/webhelp/onlinehelp/AdministratorHelp/Administration/DeviceAccess/index.html
https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/19.0/Help/en-us/webhelp/onlinehelp/AdministratorHelp/Administration/DeviceAccess/index.html
https://newsroom.shabakeh.net/25644/
https://newsroom.shabakeh.net/25644/
https://community.sophos.com/utm-firewall/b/blog/posts/utm-up2date-9-712-released-1300703171
https://www.bitdefender.com/
https://www.bitdefender.com/
https://www.bitdefender.com/
https://www.bitdefender.com/business/support/en/77212-48453-release-notes.html
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ـِتای  س
بکار رفته  Apache HTTP Proxyرا که از  ESET PROTECTهای پذیریآسیب 9.1.18.4) با انتشار نسخه ESET( ِستشرکت ایدر مهر ماه 

 شد برطرف کرد. توضیحات این شرکت در خصوص نسخه جدید در لینک زیر ارائه شده است:در آن ناشی می

 

https://support.eset.com/en/news8326-eset-protect-hotfix-version-91183-has-been-released 

 

 وراموی
 هایهای امنیتی با شناسهامنیتی نسبت به ترمیم ضعف هاینامهدر ماهی که گذشت با انتشار توصیه )VMware (ورامشرکت وی

31680-2022-CVE ،31681-2022-CVE  2022-31682و-CVE  :در محصوالت زیر اقدام کرد 

 

• VMware ESXi 

• VMware Cloud Foundation 

• VMware vRealize Operations 

• VMware vCenter Server (vCenter Server) 

 

 شود: ارائه شده اعمال گردد تا از هرگونه سوءاستفاده پیشگیری هایهای زیر در اسرع وقت بروزرسانیشود با مراجعه به نشانیتوصیه اکید می

 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0025.html 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0026.html 

 

 مـوزیـال
افزار مدیریت ایمیل نرمو  Firefox پذیری امنیتی را در مرورگربا ارائه بروزرسانی، چند آسیب (Mozilla) شرکت موزیالدر ماه گذشته، 

Thunderbird  آنها مورد از پنج حساسیت درجه کنند. پذیری را در محصوالت مذکور ترمیم میآسیب ١٠ها، در مجموع اصالحیهبرطرف کرد. این

های مذکور، مهاجم را قادر به در اختیار سوءاستفاده از برخی از ضعف .شده است گزارش) Low» (کم«و یک مورد  »متوسط«چهار مورد  ،»باال«

 توضیحات بیشتر در لینک زیر قابل مطالعه است:کند. پذیر میگرفتن کنترل دستگاه آسیب

 

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

 

 گـوگـل
کرد. فهرست   Chromeهای امنیتی مرورگرپذیریاقدام به ترمیم آسیب  ۱۱۹.٥٢٤٩.٠.١٠٦مهر ماه با انتشار نسخه  ۱۹در  (Google) شرکت گوگل

  :زیر قابل دریافت و مشاهده است اشکاالت مرتفع شده در لینک

 

https://chromereleases.googleblog.com/2022/10/stable-channel-update-for-desktop_11.html 

  

https://www.eset.com/
https://support.eset.com/en/news8326-eset-protect-hotfix-version-91183-has-been-released
https://www.vmware.com/
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0025.html
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0026.html
https://www.mozilla.org/en-US/
https://www.mozilla.org/en-US/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
https://www.google.com/
https://chromereleases.googleblog.com/2022/10/stable-channel-update-for-desktop_11.html
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 ادوبـی
پذیری را در آسیب ٢٩های مذکور، در مجموع های امنیتی ماه اکتبر را منتشر کرد. اصالحیهمجموعه اصالحیه (Adobe) شرکت ادوبیدر مهرماه 

 کنند:محصول زیر ترمیم می ٥

 

• Adobe Acrobat and Reader  

• Adobe Commerce 

• Adobe ColdFusion 

• Adobe Dimension 

•  IllustratorAdobe  

 

های مورد از ضعف ۲اهمیت مورد بوده است.  ٦برابر با  Adobe Acrobat and Readerپذیری ترمیم شده این ماه ادوبی برای سیبتعداد آ

 »اجرای کد«توانند منجر به مذکور می» حیاتی«های پذیریآسیب .اعالم شده است »مهم«مورد  ٤و » حیاتی« امنیتی مذکور

)Arbitrary code executionپذیر اجرا کنند. در حالی که سوءاستفاده از های آسیبسازند دستوراتی را در رایانهمهاجم را قادر می ) شوند و

از کاراندازی «) و Memory Leak» (نشت حافظه«توانند منجر به می Adobe Acrobat and Readerترمیم شده در » مهم«های امنیتی ضعف

 شوند.) Application Denial-of-Service» (سرویس

 

های ، نگارش٢٢٫٠٠٣٫٢٠٢٥٨به  Acrobat Reader DC و Acrobat DC افزارهایهای جاری نرمروزرسانی ماه اکتبر، نسخه نگارشبا نصب به

 .تغییر خواهد کرد ۲۰٫۰۰۵٫۳۰۴۰۷به  ۲۰۲۰

 

 :های ماه اکتبر ادوبی در لینک زیر قابل مطالعه استاطالعات بیشتر در خصوص مجموعه اصالحیه

 

https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html 

 

 اپــل
ترمیم و اصالح کرد. سوءاستفاده از ضعف مذکور،  iOSبا انتشار بروزرسانی، یک ضعف امنیتی را در محصول  (Apple) شرکت اپلدر مهر ماه، 

تر مربوطه هر چه سریع شود با مراجعه به نشانی زیر، بروزرسانیتوصیه میکند. پذیر میمهاجم را قادر به در اختیار گرفتن کنترل سامانه آسیب

 اعمال شود:

 

https://support.apple.com/en-us/HT201222 

 

 دروپـال
با درجه  CVE-2022-39261امنیتی با شناسه  های امنیتی، یک ضعفبا عرضه بروزرسانی (Drupal Community) جامعه دروپال، ۱۴۰۱مهر  ۶

 کند. مهاجم را قادر به در اختیار گرفتن کنترل سامانه می پذیری،ترمیم نمود. سوءاستفاده از این آسیب ٩٫٣و  ٩٫٤های را در نسخهاهمیت حیاتی 

 

توضیحات کامل در خصوص  .تغییر خواهند کرد ۹٫۳٫۲۲به ٩٫٣ و نگارش ۹٫۴٫۷به  ٩٫٤نگارش  Drupalافزار ، نسخه نرمبا نصب این بروزرسانی

 باشد:های زیر در دسترس مینشانی در ،Drupal Coreشده پروژه   منتشر هاینامهتوصیهها و این بروزرسانی

 

https://www.drupal.org/security 

https://www.drupal.org/sa-core-2022-016 

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb22-46.html
https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb22-48.html
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb22-44.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dimension/apsb22-57.html
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-56.html
https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
https://www.apple.com/
https://www.apple.com/
https://support.apple.com/en-us/HT201222
https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/security
https://www.drupal.org/sa-core-2022-016
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 اوراکـل
  به های موسومبروزرسانیماهه خود، با انتشار مجموعه مطابق با برنامه زمانبندی شده سه (Oracle) شرکت اوراکل، ۱۴۰۱مهر  ٢٧

Critical Patch Update  ها محصول ساخت این شرکت کرد. سوءاستفاده از برخی از پذیری امنیتی در دهآسیب ۳۷۰اقدام به ترمیم

 . کندپذیر میقادر به در اختیار گرفتن کنترل دستگاه آسیبهای مذکور مهاجم را پذیریآسیب

 

جدید کنند. جزييات کامل در خصوص های شود که راهبران هر یک از محصوالت اوراکل با مطالعه لینک زیر اقدام به نصب اصالحیهتوصیه می

 :آنها در نشانی زیر قابل دریافت است

 

https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html  

https://www.oracle.com/index.html
https://www.oracle.com/index.html
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html
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 ماکرو؛ یمسدودساز 

 هاها و فرصتچالش

 

 
 

 

است که  یاکنون مدت شوند،یم افتیدر نترنتیکه از ا ییهالیماکرو در فا یدر مسدودساز  (Microsoft) کروسافتیشرکت ما میتصم یدر پ

 .کنندیخود استفاده م یانتشار بدافزارها یبرا نیگزیجا یهامهاجمان از روش

 

آنها  یبه بررس یدر گزارش (Sophos) ها به همراه دارد. شرکت سوفوسسازمان یرا برا ییهاحال فرصت نیها و در عچالش ر،ییتغ نیا

 .استپرداخته

 

 ماکرو

 

 ه اختصارب - Visual Basic for Applications با عنوان یبخش ،Office یافزار از جمله مجموعه نرم کرسافت،یمحصوالت شرکت ما یبرخ

VBA -  دارند ماکرومعروف به. 

 

استفاده کنند.  Excel و Word همچون ییهالیاز ماکروها در درون فا توانندیم ستمیس رانیو مد عیهمچون حسابداران، مهندسان صنا یکاربران

ماکروها  تیاز کارکنان تنها خاص یار یبه کار بس دنیتکرارشونده دارند. اما سرعت بخش یکه روال شوندیم یبه امور  دنیماکروها سبب سرعت بخش

ها بهره کاربران و رخنه به سازمان یهاستمیآلوده کردن س یاز ماکروها برا زیبدافزار ن سندگانیاز نفوذگران و نو اریبس ریدو دهه اخ یو ط بودهن

 .بوده است یبر یمهاجمان سا یهاکیتکن نیانتشار بدافزار از پرطرفدارتر یماکرو برا یر یکه بکارگ ینحواند. بهبرده

 

 دکنندهیها و ناامسازمان تیراهبران امن یخوش برا یخبر  نترنت،یاز ا یافتیدر Office یهالیماکرو در فا یبر مسدودساز  یمبن کروسافتیما اعالم

 .مهاجمان بود یبرا

 

https://newsroom.shabakeh.net/19265/securing-office-macros.html
https://newsroom.shabakeh.net/19265/securing-office-macros.html
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حمالت با استفاده  شیشاهد افزا ر،یاخ یهاطور که در ماه. همانابندییم نیگزیجا یراه ینیچن نیا یر ییواکنش به هر تغهمواره در مهاجمان  اما

 ، VHD ،LZH،ACEد تر ماننمبهم یهافرمت نیو همچن -) RARو  ZIP( از جمله مظنونان معمول - Image و (Archive) یگانیبا یهالیاز فا

ARJ  و XZ محبوب یهاحمالت با فرمت همراه با کاهش Office میابوده. 

 

است که  یعنوان برچسب MOTW د.را دور بزنن - MOTW ه اختصارب - Mark of the Web تا دهندیاجازه م دیبه عوامل تهد یگانیبا یهالیفا

درون  یهالیفا یو در مواقع شودیالصاق م یگانیبا لیبه فا MOTW که نجاستی. نکته اکندیدرج م نترنتیبا منشاء ا یهالیدر فا کروسافتیما

 .پس از استخراج فاقد آن خواهند بود یگانیبا

 

 یکه در موارد کنندیاجر م وهایرا هنگام استفاده از آرش یتر دهیچیحمله پ یهارهیاوقات زنج یگاه دیهم وجود دارد. عوامل تهد ینکات مثبت اما

از  یگانیبا لیفا ،XLS و DOC رینظ Office محبوب یهالیبا فا سهیکند. در مقا یم لیمخرب آنها را تسه یهاتیفعال یو مسدودساز  ییشناسا

 .با آنها برخورد کنند یشتر یب تیدرنگ کرده و با حساس یکاربران مشکوک بوده و ممکن است باعث شود که قبل از باز کردن آنها اندک ینگاه برخ

 

Mark-of-the-Web 
 

MOTW  مرورگر یژگیو کیدر اصل Internet Explorer که از  یتیسا یتیتا در همان منطقه امن کردیرا ملزم م شدهرهیبود که صفحات وب ذخ

مشاهده شوند، مانند  یصورت محلکه قرار بود به HTML به اسناد یصورت دستآن را به توانیم نیهمچن. ( شده بودند اجرا شوند رهیآن ذخ

 د.)راهنما اضافه کر یاهنماهامحصول و ر یماکتابچه راهن

 

MOTW شده است. در  ینداشته باشند، طراح یدسترس لیفا ستمیبه کل س یرمحلیصفحات وب غ نکهیاز ا نانیمحافظت از کاربران و اطم یبرا

 .شوندیکه صفحه به آن تعلق داشت اجرا م یعوض، آن صفحات وب در منطقه ا

 

دانلودشده در مرورگر و  یهالیاز جمله فا رند،یگیسرچشمه م نترنتیکه از ا ییهالیفا یبر رورا گسترش داد تا  MOTW بعداً  کروسافتیما

 ه نامب - ADS ه اختصارب - Alternate Data Stream کی، HTML برچسب یاعمال شود. بجا Windows و عمالً سرتاسر ل،یمیا یهاوستیپ

Zone.Identifier لیاضافه شد که منطقه فا هالیبه فا (ZoneId) دادیم شیرا نما. 

 

 :است ریشرح زبه ZoneId ریمقاد

 

• ۰: Local machine 

• ۱: Intranet 

• ۲: Trusted sites 

• ۳: Internet 

• ۴: Untrusted sites 
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 شده است: افتیدر یخارج تیساوب کیکه از  دهدیساده را نشان م ییماکرو یحاو Wordسند  کیمشخصات  ریز ریمثال، تصو یبرا

 

 

 

 قابل استخراج خواهد بود: ADS یژگیو PowerShellدر  ریفرمان ز یبا اجرا

 

Get-Content .\remote_file.doc -Stream Zone.Identifier 

 

 :میرسیم ریز یاز آن به خروج که

 

 

 

مشخص است.  لیمبدا دانلود فا . بر اساس آنهامیرا دار HostUrlو  ReferrerUrl) و دو مقدار نترنت ی(منطقه ا ۳از  ZoneId کیما  نیبنابرا

 هستند. یتیمحققان امن یبرا یاطالعات باارزش نهایا
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 ریاخ داتیتهد

 یهالیماکرو در فا یمسدودساز ) Wordو  Access ،Excel ،PowerPoint ،Visioشامل (   Officeپنج برنامه فرضشی، رفتار پ۲۲۰۳نسخه  از

 :کنندیرا مشاهده م ریاعالن ز ها،لیفا نیکه کاربران هنگام باز کردن ا یمعن نیاست؛ به ا نترنتیبا منشا ا

 

 

 

 :ریز یآن هم طبق روندنما

 

 

 

از عوامل  یار یاحتماالً بس فرضشیرفتار به صورت پ نیا لیکنند؛ اما تبد یکربندیپ یطور متفاوتخود را به یهااستیس توانندیها مالبته، سازمان

 .کندیم دیهستند، ناام یمتک هیاول یناقل آلودگ کیعنوان به Office یرا که به ماکروها دیتهد

 .میاشاهد آن بوده راً یباشد که اخ ویآرش یهااستفاده مهاجمان از فرمت شیافزا یبرا یلیدل تواندیم نیا

 ADSو  هایژگی. ودیکنیدانلود م نترنتیشده از ا جادیاzip-7 را که با استفاده از ”XZ“  یگانیبا کی دی. فرض کندیتوجه کن گرید یبه مثال حاال

 است: ریز ریآن مطابق با تصاو MOTW یحاو
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 رانهیگسخت یهامشمول کنترل گریکند سند درون آن، د یگانیمتقاعد به باز کردن با یاجتماع یرا با مهندس یمهاجم، قربان کیاگر  ن،یبنابرا

 .ماکرو نخواهد بود یدر مسدودساز  کروسافتیما

 Windows عامل ستمیدر س Extract all تیقابل نیو همچن WinZip و WinRAR جمله از -محبوب  یگانیاز محصوالت با یار یحال بس نیع در

خاص  لیفا یپسوندها یممکن است فقط برا نی. اگرچه بسته به محصول، اکنندیم یبانیپشت یگانیداخل با یهالیبه فا MOTW عیاز توز -

صورت فراهم شده است. اگر چه به MOTW از یبانیپشت ۲۲٫۰۰از نسخه  زینzip-7 ر باشد. د) ۴ ایو/ ۳معموالً (  ZoneId ریمقاد یبرخ ای

 :افزار مراجعه کردنرم نیدر ا ریز ریبه مس دیآن با یفعالساز  یو برا ستیفعال ن فرضشیپ

 

Tools > Options > 7-Zip > Propagate Zone.Id 

 

 مقابله

 یشده بر رومحصوالت نصب حیصح یکربندیقدرتمند در کنار پ یتیامن یاز راهکارها یر یگو آموزش کاربران، بهره یسطح دسترس یمحدودساز 

به دستگاه کاربران و در ادامه شبکه سازمان راه  لیمیا وستیاست که از راه پ یداتیدر مقابله با آن دسته از تهد یدیاز جمله نکات کل یانینقاط پا

 .کنندیم دایپ

 شتریب اطالعات

قابل  نجایادر  زین نترنتیبا مبدا ا یماکروها یدر خصوص مسدودساز  کروسافتیما هیاست. اطالع افتیقابل در نجایاگزارش سوفوس در  مشروح

 .مطالعه است

  

https://news.sophos.com/en-us/2022/10/12/are-threat-actors-turning-to-archives-and-disk-images-as-macro-usage-dwindles/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/helping-users-stay-safe-blocking-internet-macros-by-default-in/ba-p/3071805
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 كه است ایرانی شركت اولین و گردید تأسیس ۱۳۷۰ سال در گستر شبكه مهندسی شركت

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

 انگلیسی شركت و گستر شبكه مهندسی شركت بین مشتركی همكاری ابتدا،

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

 S & S انحصاری و رسمی نماینده عنوان ر بهگست شبكه فعالیت با كوتاهی،

International  در ایران، به تدریج ضدویروسDr Solomon’s Toolkit ترین به محبوب

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

McAfee  شرکت شبکه گستر نیز مانند دیگر نمایندگان بین المللی فعالیت ۱۳۷۷در سال  ،

ادامه داد. اکنون نیز شبکه گستر به  McAfeeخود را بر روی نرم افزارهای ضدویروس 

قه خاورمیانه، به ارائه محصوالت ) در منطAuthorized Resellerفروشنده مجاز (عنوان 

شرکت مهندسی شبکه گستر موفق به  ۱۳۸۴نماید. در سال و خدمات در ایران اقدام می

، سازنده محصوالت مدیریت یکپارچه Astaroکسب نمایندگی رسمی شرکت آلمانی 

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

انگلیس، اقدام  Sophosشرکت  ۱۳۹۰، در سال Astaroجهانی محصوالت امنیتی شرکت 

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

محصوالت  ، فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و اکنونSophosبا همکاری شرکت 

Astaro  سابق را تحت نامSophos شرکت  ۱۳۹۱نماید. از سال در ایران عرضه می

را به عنوان نماینده  Bitdefenderمهندسی شبکه گستر عرضه محصوالت ضدویروس 

 Bitdefendr) رسمی در ایران آغاز کرد. عرضه محصوالت ضدویروس Distributorتوزیع (

پاسخی به شرایط و نیازهای متفاوت کاربران و  ،McAfeeدر کنار محصوالت امنیتی 

تر و محصولی مقرون به تر، مدیرت آسانمدیران شبکه بوده است. ضدویروس چابک

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

Bitdefender کت مهندسی ، شبکه گستر به نیازهای این بخش از بازار پاسخ داد. شر

های نصب و راه اندازی و طوالنی شبکه گستر افتخار دارد که مجری برخی از بزرگترین پروژه

ترین قراردادهای نگهداری و پشتیبانی محصوالت امنیت شبکه در کشور بوده است. مدت
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