اﻟﮕﻮی ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪ زﺋﻮس دارﻧﺪ

ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﺎل ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی از
زﺋﻮس دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از
ﺗﮑﻨﯿﮏ وﯾﮋه اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ) ACHﺳﺮﻧﺎم  (Automated Cleaning Hourseاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  SecurityScorecardﻣﺘﺨﺼﺺ در ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  4700ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪSecurityScorecard .
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی آﻟﻮده ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﮑﻞ داده ﺑﻪﻧﺎم ﺑﺎتﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻟﮑﺲ ﻫﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ  ،SecurityScorecardدرﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ،
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﻓﺮمﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ «.از دﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﻮرد
اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 11952 ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در  4703ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  SecurityScorecardو ﺑﻘﯿﻪ از ﺷﺮﮐﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ  SecurityScorecardﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ را ﺑﺮای ﻃﺮفﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺟﺪﯾﺪ از
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  Dridex ،Beblohو  TinyBankerدر ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Dridexاز ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺮب  XMLﯾﺎ اﺳﻨﺎد آﻓﯿﺲ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺰان آﻟﻮدهﺳﺎزی  Dridexدر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

درﺻﺪ آﻟﻮدهﺳﺎزی Dridex

 Beblohﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
آﻟﻮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد TinyBanker .ﺗﻨﻬﺎ  20ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ردﭘﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪراﺣﺘﯽ از
دام ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺸﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
) FUDﺳﺮﻧﺎم  (Fully Undetectableﮐﻨﻨﺪ ) FUDﮔﻮﻧﻪای از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دادهﻫﺎ اﺳﺖ و از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ
دادهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه رﻣﺰﻧﮕﺎری روی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ( .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ
 Cryptersﯾﺎ  Packersﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻓﺸﺮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ SecurityScorecard ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪاﻓﺰار  Dyreرا ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮔﻮﻧﻪ
دﯾﮕﺮی از ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺨﺮب زﺋﻮس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺑﺎتﻧﺖ  Gameover Zeusﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .آنﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ و
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻫﻤﺮاه آن ﺗﺎﮐﻨﻮن  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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