در پشتی در سرورهای exchange
مهاجمــان از یــک بدافــزار تــازه کشــف شــده بــرای در پشــتی
قــرار دادن در ســرورهای  Microsoft Exchangeمتعلــق بــه
ســازمانهای دولتــی و نظامــی از اروپــا ،خاورمیانــه ،آســیا و
آفریقــا اســتفاده کردنــد.
ایــن بدافــزار کــه اولین بــار در اوایل ســال  2022توســط محققان
امنیتــی کسپرســکی مشــاهده شــد و SessionManager
نــام گرفــت ،یــک مــاژول کــد بومــی مخــرب بــرای نرمافــزار
وبســرور Microsoft›s Internet Information Services
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اســت.
ایــن بدافــزار حداقــل از مــارس  ،2021درســت پــس از شــروع
مــوج عظیــم حمــات  ProxyLogonدر ســال گذشــته ،بــدون
شناســایی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
کسپرســکی روز پنجشــنبه فــاش کــرد« :درپشــتی
 SessionManagerبــه عوامــل تهدیــد امــکان میدهــد

تــا دسترســی مــداوم ،مقــاوم در برابــر بهروزرســانی و نسـ ً
ـبتا
پنهانــی بــه زیرســاخت فنــاوری اطالعــات یــک ســازمان هــدف
را حفــظ کننــد.
مجرمــان ســایبری پــس از ورود بــه سیســتم قربانــی،
میتواننــد بــه ایمیلهــای شــرکت دسترســی پیــدا کننــد،
دسترســیهای مخــرب بیشــتری را بــا نصــب انــواع دیگــر
بدافزارهــا بهروزرســانی کننــد یــا بهطــور مخفیانــه ســرورهای
آســیبدیده را مدیریــت کننــد ،کــه میتوانــد بــه عنــوان
زیرســاخت مخــرب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد».
برخی از قابلیتهای  SessionManagerعبارتند از:
•حــذف و مدیریــت فایلهــای دلخــواه در ســرورهای در
معــرض خطــر
•اجــرای فرمــان از راه دور در دســتگاههایی کــه در پشــتی
دارنــد
•اتصــال بــه نقــاط پایانــی در شــبکه محلــی قربانــی و
دســتکاری ترافیــک شــبکه
در اواخــر آوریــل  ،2022کسپرســکی در حالــی کــه هنــوز حمــات
را بررســی میکــرد ،فهمیــد کــه بیشــتر نمونههــای بدافــزاری

عــاوه بــر ایــن ،ماههــا پــس از کشــف اولیــه ،آنهــا هنــوز
توســط «یــک ســرویس اســکن فایــل آنالیــن محبــوب »2بــه
عنــوان مخــرب عالمتگــذاری نشــده بودنــد.
پــس از اســتقرار ،مــاژول مخــرب  IISبــه اپراتورهــای خــود
اجــازه میدهــد تــا اعتبارنامههــا را از حافظــه سیســتم
ع کــرده ،اطالعــات را از شــبکه قربانیــان و دســتگاههای
جمــ 
آلــوده جمـعآوری کننــد و پیلودهــای اضافــی را تحویــل دهنــد
(ماننــد بارگــذار بازتابــی  Mimikatzمبتنــی بــر PowerSploit،
 Mimikatz SSP، ProcDumpو ابــزار قانونــی تخلیــه حافظــه
.)Avast
پیــر دلچــر ،محقــق ارشــد امنیتــی ،اضافــه کــرد« :ســو اســتفاده
از آســیبپذیر یهای ســرور  exchangeاز ســه ماهــه
اول  2021مــورد عالقــه مجرمــان ســایبری بــوده اســت کــه
بــه دنبــال ورود بــه زیرســاختهای مــورد هــدف هســتند.

 SessionManagerکــه اخیـ ً
ـرا کشــف شــده بــه مــدت یــک

ســال بــه خوبــی تشــخیص داده نشــده و هنوز مســتقر اســت».
در مــورد ســرورهای  ،Exchangeمــا نمیتوانیــم بــه انــدازه
کافــی بــر آن تاکیــد کنیــم :آســیبپذیر یهای ســال گذشــته
آنهــا را بــه اهدافــی عالــی تبدیــل کــرده اســت ،صــرف نظــر از
اینکــه نیــت بدخواهانــه چــه باشــد .بنابرایــن ،ایــن ســرورها
حتــی اگــر قبــاً مــورد بازرســی و نظــارت قــرار نگرفتهانــد ،از
ایــن بــه بعــد بایــد بــه دقــت مــورد بازرســی و نظــارت قــرار
گیرنــد.

کــه قبــا شناســایی شــدند هنــوز در  34ســرور  24ســازمان
مســتقر هســتند (هنــوز تــا ژوئــن  2022اجــرا میشــدند).

1-IIS

2-virusTotal
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کسپرســکی بدافــزار  SessionManagerرا کشــف کــرد

دو ســال بعــد ،در ســال  VenusTech ،2018نمونههــای

در حالــی کــه بــه جســتجوی درهــای پشــتی  IISمشــابه

بدافــزار مرتبــط بــا  Operation TooHashو یــک گــروه APT

 ،Owowaیــک مــاژول مخــرب  IISدیگــر کــه توســط مهاجمان

ناشــناخته را معرفــی کــرد کــه بعـ ً
ـدا توســط شــرکت امنیــت

بــر روی ســرورهای Microsoft Exchange Outlook Web

اینترنتــی اســلواکی  ESETبهعنــوان نســخههای اولیــه بدافــزار

 Accessاز اواخــر ســال  2020بــرای ســرقت اطالعــات کاربــری

 Gelsemiumبرچســبگذاری شــد.

 Exchangeمســتقر شــده بــود ،ادامــه مــیداد.

 ESETهمچنیــن ســال گذشــته فــاش کــرد کــه محققــان آن

پیوندهای گروه Gelsemium APT

 Gelsemiumرا بــه  ،Operation NightScoutیــک حملــه

بــر اســاس قربانی شناســی مشــابه و اســتفاده از یک نوع ســرور
درپشــتی  HTTPبــه نــام  ،OwlProxyکارشناســان امنیتــی
کسپرســکی معتقدنــد کــه درب پشــتی SessionManager
 IISدر ایــن حمــات توســط عامــل تهدیــد  Gelsemiumبــه
عنــوان بخشــی از یــک عملیــات جاسوســی در سراســر جهــان
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
ایــن گــروه هکــر حداقــل از ســال  2014فعــال بــوده اســت،
زمانــی کــه برخــی از ابزارهــای مخــرب آن توســط آزمایشــگاه
امنیتــی  G DATAدر حیــن بررســی کمپین جاسوســی ســایبری
«عملیــات  »TooHashمشــاهده شــد .در ســال IoC ،2016
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جدیــد  Gelsemiumدر ارائــه سیســتمهای  Verintدر طــول
کنفرانــس  HITCONظاهــر شــد.

-1نشانگر نفوذ
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زنجیــره تامیــن کــه سیســتم بهروزرســانی شبیهســاز اندرویــد
 NoxPlayerبــرای وینــدوز و ( macOSبــا بیــش از 150
میلیــون کاربــر) را هــدف قــرار میدهــد ،پیونــد دادهانــد تــا
بیــن ســپتامبر  2020تــا ژانویــه  2021سیســتمهای گیمرهــا را
آلــوده کنــد.

بــه غیــر از آن ،گــروه  Gelsemium APTعمدتـ ً
ـا بــرای هــدف
قــرار دادن دولتهــا ،تولیدکننــدگان لــوازم الکترونیکــی و
دانشــگاهها از شــرق آســیا و خاورمیانــه شــناخته شــده اســت

ً
عمدتــا زیــر رادار پــرواز میکنــد.
و

صدها وبسایت و برنامه
تحت تأثیر حمله روی NPM
یک حمله زنجیره تأمین  NPMکه مربوط به دسامبر  2021است،

زانکی افزود« :در حالی که تعدادی از بستههای نامبرده از NPM

از دهها ماژول  NPMمخرب حاوی کد جاوا اسکریپت مبهمسازی

حذف شدهاند ،اکثر آنها هنوز در زمان انتشار این گزارش برای

شده برای به خطر انداختن صدها برنامه و وبسایت دسکتاپ

دانلود در دسترس هستند».

استفاده کرد.

از آنجایی که تعداد بسیار کمی از سازمانهای توسعهدهنده

همانطور که محققان در شرکت امنیتی زنجیره تأمین

توانایی شناسایی کدهای مخرب در کتابخانهها و ماژولهای

 ReversingLabsکشف کردند ،عوامل تهدید در پشت این

 open sourceرا دارند ،این حمالت ماهها قبل از اینکه مورد

کمپین 1از  2typosquattingبرای آلوده کردن توسعهدهندگانی

توجه ما قرار بگیرند ادامه یافت».

استفاده کردند که به دنبال بستههای بسیار محبوب مانند

اگرچه محققان میتوانند فهرستی از بستههای مخرب مورد

 umbrellajsو ماژولهای  ionic.io NPMهستند.

استفاده در حمله زنجیره تأمین  IconBurstتهیه کنند ،اما تأثیر

اگر این توسعهدهندگان با نامگذاری ماژول که بسیار مشابه

آن هنوز مشخص نشده است ،زیرا هیچ راهی برای دانستن اینکه

اصلی است فریب بخورند ،عوامل تهدید بستههای مخربی را

چه مقدار داده و اعتبارنامه از طریق برنامهها و صفحات وب آلوده

که برای سرقت دادهها از فرمهای تعبیهشده (از جمله آنهایی

از دسامبر  2021به سرقت رفته است وجود ندارد.

که برای ورود به سیستم استفاده میشوند) طراحی شدهاند ،به

تنها معیارهای موجود در آن زمان تعداد دفعاتی است که هر

برنامهها یا وبسایتهای آنها اضافه میکنند.

ماژول  NPMمخرب نصب شده است و آمار ReversingLabs

به عنوان مثال ،یکی از بستههای مخرب  NPMمورد استفاده

کامالً شگفتآور است.

در این کمپین (بسته آیکون) بیش از  17000بار دانلود دارد و به

زانکی گفت :در حالی که گستره کامل این حمله هنوز مشخص

گونهای طراحی شده است که دادههای فرم را به چندین دامنه

نیست ،بستههای مخربی که ما کشف کردیم احتماال ً توسط

تحت کنترل مهاجم منتقل کند.

صدها ،یا حتی هزاران اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ و همچنین

کارلو زانکی ،مهندس معکوس در  ،ReversingLabsمیگوید

وبسایتها استفاده میشود.

« IconBurstمتکی بر  typo-squattingاست ،تکنیکی که در

«کدهای مخرب همراه با ماژولهای  NPMدر تعداد ناشناختهای

آن مهاجمان بستههایی را از طریق مخز نهایی 3با نامهایی که

از برنامههای کاربردی موبایل و دسکتاپ و صفحات وب اجرا

شبیه بستههای قانونی یا دارای غلط امالیی رایج هستند ،ارائه

میشوند و مقادیر بیشماری از دادههای کاربر را جمعآوری

میدهند».

میکنند».

عالوه بر این ،شباهتهای بین دامنههای مورد استفاده برای

ً
مجموعا بیش
«ماژولهای  NPMکه تیم ما شناسایی کرده است،

استخراج دادهها نشان میدهد که ماژولهای مختلف در این

از  27000بار دانلود شدهاند».

کمپین تحت کنترل یک عامل واحد هستند.
برخی از ماژولهای مخرب هنوز برای دانلود در دسترس هستند.
اگرچه که تیم  ReversingLabsدر  1ژوئیه  2022با تیم امنیتی
 NPMتماس گرفت تا یافتههای خود را گزارش کند ،برخی از
بستههای مخرب  IconBurstهنوز در رجیستری  NPMدر
دسترس هستند.
-1معروف به IconBurst

-2حمله مبتنی بر شباهت امالیی

3-repositories
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بازگرداندنفایلهای

آلوده شده به باجافزار
شاید این سوال مطرح شود که ریکاوری کردن هارد دیسک،

در مسیرها و انواع مختلف بخشبندی میکند و به همین دلیل

دستگاهی که مورد حمله باجافزاری قرار گرفته است چه کارایی

میتوانید به راحتی موقعیت فایل را متوجه شده و آن را از مسیر

ممکن است داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت خوشبختانه تعداد

اصلی یا نوع آن مانند فایل صوتی ،تصویری ،ایمیل یا اسناد

زیادی از باجافزارها بدین صورت عمل میکنند که هریک از

بازیابی کنید .برای این کار شاید نیازی به اسکن صدها یا هزاران

فایلهای شما را رمزنگاری کرده و سپس فایل اصلی را حذف

سند نداشته باشید چرا که امکان جستجو در این نرمافزار وجود

میکنند .بنابراین اگر ظرفیت دیسک شما به حدی باشد که

دارد و همچنین درون آن فیلترهایی مانند حجم فایل و همچنین

اطالعات حذف شده رونویسی نشده باشند به راحتی میتوان با

تاریخ ایجاد آن نیز به چشم میخورد.

ریکاوری هارد دیسک بخشی از اطالعات را بازگرداند.

اگر نتوانستید یک فایل حذف شده را پیدا کنید ،درون فولدرهایی

در ادامه برخی از بهترین ابزارهای ریکاوری معرفی خواهند شد.

با عنوان « »RAW Filesیا « »Label RAW Filesرا جستجو

ابزار EaseUS Data Recovery Wizard

کنید .در این فولدرها فایلهایی که نام یا مسیر اصلی خود را گم

این برنامه از رابط کاربری خالقانه و سادهای بهره میبرد .در
صفحه اصلی هرآنچه برای بازیابی اطالعات هارد و کارت حافظه
نیاز داشته باشید ،در اختیارتان قرار میگیرد .نرم افزار Wizard
 Recovery Data EaseUSکار خود را در سه مرحله اسکن،
پیش نمایش و ریکاوری انجام میدهد .این نرم افزار اطالعات را

10

بازگرداندن فایلهای آلوده شده به باجافزار

کردهاند ،ذخیره میشوند .از این برنامه عالوه بر کامپیوتر و کارت
حافظه ،میتوانید برای ریکاوری اطالعات از دستگاههای صوتی
مانند آیپاد نیز استفاده کنید .در نسخه پولی به تمام قابلیتهای
آن دست پیدا میکنید و امکان نسخه کامل نرمافزار EaseUS
 Data Recovery Wizardدر سایتهای داخلی وجود دارد.

ابزار Stellar Data Recovery
یکی دیگر از بهترین و قویترین نرمافزارهای بازیابی اطالعات هارد

فایلهای ویدیویی با فرمت  MP4باشد یا اینکه تنها تصاویر با

و کارت حافظه Stellar Data Recovery ،نام دارد که درون آن

فرمت  PNGرا جستجو کند .چنین کاری ساده است ،هرچند باید

شخصیسازی اسکن نوع اطالعات برای شما ممکن است .برای

در منوی تنظیمات آن را شخصیسازی کنید .این ابزار برای سیستم

مثال اگر به دنبال یک فایل ویدیویی باشید ،میتوانید تنها گزینه

عامل ویندوز و مک او اس موجود است و همانطور که میتوان

ویدیوها را فعال کرده و سایر گزینهها را غیرفعال کنید تا سریعتر

انتظار داشت ،بهترین ویژگیهای آن در نسخه پولی به چشم

به فایل موردنظر خود دسترسی پیدا کنید.

میخورد که هزینهای برابر  79دالر در هر سال از کاربران درخواست

اگر تنها انتخاب فایلهای ویدیویی برای شما مناسب نیست و به

میکند .در نسخه رایگان میتوانید تا  1گیگابایت اطالعات را

دنبال جستجوی بهتر و دقیقتری هستید ،میتواند فرمت دقیق

بازیابی کنید که برای فایلهای سبک مانند اسناد مناسب است.

فایل موردنظرتان را نیز انتخاب کنید .برای مثال میتوانید به نرم

الزم به ذکر است که امکان دانلود کرک نرمافزار Stellar Data

افزار  Stellar Data Recoveryدستور دهید که تنها به دنبال

 Recoveryدر سایتهای داخلی وجود دارد.

ابزار Disk Drill
نرمافزار  Disk Drillیک ابزار فوقالعاده برای بازیابی اطالعات

اسکن سریع :این روش سریع و مناسب اطالعاتی است که اخیرا

محسوب میشود که کارایی بیش از بازیابی اطالعات هارد و کارت

حذف شدهاند و بیشتر برای فایلهایی که به تازگی از سطل زباله

حافظه دارد .این ابزار دارای بخشهایی برای ریکاوری فایلهای

حذف کردهاید ،مناسب است .کارایی این روش بستگی به مدت

حذف شده در سیستم عامل  iOSو اندروید است .این نرمافزار از

زمان حذف فایلها دارد ،برای مثال اگر به دنبال ریکاوری یک

چندین روش بازیابی برای ریکاوری اطالعات حذف شده استفاده

فایل دو ساعت پس از حذف باشید ،شانس این کار بسیار باالتر

میکند که در ادامه نگاه دقیقتری به آنها خواهیم داشت .درون

از فایلی است که  48ساعت از حذف آن میگذرد.

نرمافزار  Disk Drillبا سه روش برای بازیابی اطالعات روبه رو
هستیم:
بازگرداندن فایلهای آلوده شده به باجافزار
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تخصیص اطالعات موجود :در صورتی که نمیتوانید یک فایل را

اسکن دیسک شما با توجه به اطالعات موجود در آن ،چندین

درون اکسپلورر کامپیوتر ویندوزی خود یا فایندر مک او اس پیدا

دقیقه طول میکشد ،اما پیش از اتمام اسکن نرم افزار Disk Drill

کنید ،به سراغ این روش بازیابی بروید.

امکان بررسی موارد پیدا شده را برای شما فراهم میکند.

تمام روشهای ریکاوری :در این روش شاهد استفاده از ترکیبی از
دو شیوه باال هستیم تا موقعیت فایلهای حذف شده را پیدا کرده
و آنها را بازیابی کند.
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 AstraLocker 2.0کاربران را مستقیم ًا
از پیوستهای  Wordآلوده میکند!

ً
مستقیما از پیوستهای  Wordآلوده میکند!
 AstraLocker 2.0کاربران را
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 Skimmerکارت اعتباری WooCommerce
از ربات تلگرام برای استخراج اطالعات
سرقت شده استفاده میکند

 Skimmerکارت اعتباری  WooCommerceاز ربات تلگرام برای استخراج اطالعات سرقت شده استفاده میکند

17

18

 Skimmerکارت اعتباری  WooCommerceاز ربات تلگرام برای استخراج اطالعات سرقت شده استفاده میکند

