آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ دردﺳﺮﺳﺎز

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮم ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
واژهﭘﺮداز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای از راه دور ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Dridexو Latentboot
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  FireEyeﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﺧﺘﻔﺎی ﮐﺎﻣﻞ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز
ﺻﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در واژهﭘﺮداز ورد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق وﺟﻮد دارد ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره CVE-2017-0199
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  FireEyeﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  FinSpyﺷﺪ .ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰاری ﮐﻪ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد در واژهﭘﺮداز ورد آﻓﯿﺲ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﻮﻟﺘﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮب  HTMLرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ  HTMLرا در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺖ  RTFﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار  FinSpyﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  FinFisherﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰار  Latentbotﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدن دادهﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪLatentbot .
دارای ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﻗﺎدر اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ،آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮده ،ﺗﻮاﺑﻊ راه دور را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و دادهﻫﺎی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎت ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و
ﺑﺪاﻓﺰار دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Terdotرا روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪاﻓﺰار ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آنﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﻨﻮن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد
از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰاری از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮور ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  FireEyeﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار  FinSpyﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺷﺪهای از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ واژهﭘﺮداز ورد ﺑﺮای آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و آنرا در ازای ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﻋﺼﺮ روز
دوﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ProofPointﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ارﺳﺎل ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روزﺻﻔﺮ واژهﭘﺮداز ورد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮوﺟﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ  Dridexرا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ  FireEyeاﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻓﺰار  Dridexﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏآﻓﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اراﺋﻪ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﻓﻮق را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده آنرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﺎ
درﺟﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ وﺻﻠﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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