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مقدمه
نام فایلCalendar.apk :
اندازه فایل4.44 MB :
36fcfd9af4bb707e736495c5d022fe1e :MD5 Hash

محیط اجرایی :سیستم عامل اندروید
بدافزار اندرویدی  Calendarکه با عنوان یک تقویم ایرانی در شبکههای اجتماعی تبلیغ میشود ،بعد از نصب
با نام «تقویم ثمین» در فهرست برنامههای نصب شده در تلفن همراه قرار میگیرد .این بدافزار هنگام نصب،
هیچ مجوزی را از کاربر درخواست نمیکند اما پس از اجرا ،درخواست مجوز دسترسی به تصاویر ،رسانه و
فایلهای روی دستگاه را دارد.
به منظور بررسی اولیه این فایل مشکوک ،به سایت  virustotalمراجعه شده و فایل مذکور در این سایت توسط
آنتیویروسهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که در شکل  1مالحظه میشود ،بسیاری از ابزارهای
ضد بدافزار ،این فایل را به عنوان یک فایل سالم و غیر مخرب شناسایی کردهاند ،اما با توجه به ماهیت تهدیدات
بومی ،نتایج حاصله از این سامانه در خصوص تعیین وضعیت فایل مذکور قابل استناد نمیباشد.
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شکل  1نتیجه بررسی فایل تقویم آلوده در سامانه
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virustotal.com

تحلیل ترافیک
به منظور انجام بررسیهای بیشتر ،تحلیل ترافیک بر روی فایل انجام گرفت .در این تحلیل مشاهده شد که
بدافزار بالفاصله پس از نصب ،به سرور پوشه با  IPزیر متصل میشود:
162.243.147.245

در شکل  2ترافیک شبکه اتصال بدافزار به سرور پوشه و در
شکل  3محتویات آن مشاهده میگردد.
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شکل  2ترافیک شبکه بدافزار

شکل  3درخواست  GETاز سوی بدافزار به سرور پوشه

تحلیل دینامیک
برای تحلیل دینامیک ابتدا بدافزار در یک تلفن همراه یا شبیهساز اجرا شده و با بررسی  logآن به تحلیل رفتار
بدافزار پرداخته شد .پس از نصب بدافزار مشاهده میشود که سرویسی به نام  Pusheراهاندازی شده و در ادامه
قصد اتصال به سروری مرتبط با این سرویس را دارد و در نهایت به عنوان یک مشترک در این سرور ثبت
میشود .در زیر بخشی از الگهای مربوطه قابل مشاهده است.
I Pushe: --------+ Started Initialization of Pushe +-------I Pushe: Trying to register to GCM
I Pushe: Trying to subscribe to channel: broadcast
I Pushe: Successfully registered to GCM
I Pushe: Trying to register to Pushe
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I Pushe: Successfully registered to pushe

با وجود اتصال بدافزار به سرور پوشه ،هیچگونه فعالیت مخربی از جانب بدافزار مشاهده نمیشود؛ لذا برای
بررسی بیشتر ،در مرحله بعد بدافزار به صورت استاتیک مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل استاتیک
در فرایند تحلیل استاتیک و مهندسی معکوس فایل بدافزار ،یک ایمیل به آدرس  ebrahim@gnu.orgمشاهده
شد که با جستجوی این ایمیل ،به صفحهای در وبسایت  githubمیرسیم .ابتدا فرض میشود که صاحب این
ایمیل ،توسعهدهندهی این برنامه است .اما با بررسی بیشتر مشخص میشود که این شخص یکی از توسعه
دهندگان یک پروژهی تقویم فارسی متن باز و رایگان است و تمامی نسخههای کد منبع این پروژه به صورت
رایگان بر روی وبسایت  githubبه آدرس زیر قرار داده شده است:
https://github.com/ebraminio/DroidPersianCalendar

با مقایسه این برنامه با بدافزار مذکور ،مشخص میشود که توسعهدهنده بدافزار ،از کدهای نسخه  6.0.0این
پروژه مربوط به تاریخ  28دیماه  1397استفاده کرده و با افزودن کتابخانهی پوشه و تغییراتی جزئی در آن
(تغییرات پوسته تقویم ،تغییر نام برنامه و تعبیه کدهای مرتبط با  parserپیغامهای  JSONدریافتی از سرور
پوشه) ،این تقویم را به یک بدافزار تبدیل کرده که در پسزمینه به دنبال اهداف بدخواهانه و ایجاد شبکهای
از  botها به کمک دستگاههای اندرویدی کاربران قربانی است.
با بررسی کدهای این بدافزار مشخص میشود که شیوه کار بدافزار به این صورت است که ابتدا در یک کالس
از کدهای منبع برنامه ،مقادیر  JSONدریافتی از سوی مهاجم ،در یک متغیر یا یک فایل shared preferences

ذخیره شده و سپس در کالس دیگری ،از این مقادیر دریافتی ،جهت پردازش و انجام عملیات مخرب استفاده
میشود.
در ادامه به معرفی بخشهای مختلف مخرب این بدافزارپرداخته خواهد شد.
در قطعه کد نمایش داده شده در شکل  4از یکی از کالسهای کد بدافزار ،مشاهده میشود که مقادیر JSON

ارسالی از سوی مهاجم (از طریق سرور پوشه) ،در فایل  shared preferencesدر دستگاه اندرویدی قربانی
ذخیره شده و در شکل  5در همان کالس ،مقادیر  JSONدریافتی ،در متغیرهایی در حافظه ذخیره میشود.
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شکل  4ذخیره مقادیر مربوط به  JSONدریافتی در فایل
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shared preferences

شکل  5ذخیره مقادیر  JSONدریافتی در متغیر
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در شکل  6در کالس  ،DialogServiceارسال پیامک با محتویات مقدار عبارت « »sms_textو به شماره مقدار
عبارت « »sms_numberدر  JSONدریافتی ،توسط بدافزار قابل مشاهده است .برای مشاهدهی مقادیر  u.Tو
 u.Sبه شکل  5مراجعه شود.
شکل  6ارسال پیامک به شماره  sms_numberبا محتویات

sms_text

در ادامه در کالس  ،DialogServiceفرایند دانلود و نصب بسته دیده میشود (شکل .)7

شکل  7بخش مربوط به نصب و دانلود فایل در کالس
مرکز MCI-CERT
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همانطور که مشاهده میشود در صورتی که در  JSONدریافتی ،فایل متناظر  uri_linkدر تلفن همراه قربانی
موجود باشد توسط سرویس نصب بستهی  ،PushNasbServicنصب شده (شکل  )8و در صورتی که مقدار
متناظر  uri_linkاز  JSONدریافتی ،یک لینک باشد ،فایل مطلوب توسط متد  aاز کالس  kدانلود میشود
(شکل  9و شکل .)10

شکل  :8سرویس نصب بسته  PushNasbServicکه در کالس  DialogServiceفراخوانی میشود.

شکل  9متد  aمربوط به کالس  ،kفراخوانی شده در کالس
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شکل  10متد  bمربوط به کالس  ،kفراخوانی شده توسط متد  aبه منظور دانلود فایل مطلوب

در ادامه فعالیتهای مخرب بدافزار ،در شکل  11و شکل  12مشاهده میشود که این بدافزار قابلیت حذف
بسته مشخص شده در مقدار  packagenameاز  JSONدریافتی را دارا میباشد.

شکل  11حذف بسته مشخص شده در متغیر
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شکل  12دریافت و ذخیرهسازی مقدار  packagenameاز  JSONدریافتی

در انتهای کالس  DialogServiceمشاهده میشود که بدافزار ،قابلیت عضو کردن کاربر قربانی در گروهها و
کانالهای تلگرامی مطلوب خود را دارد که این موضوع در شکل  ،13شکل  14و شکل  15نمایش داده شده
است.

شکل  13عضوکردن قربانی در گروه یا کانال تلگرامی

شکل  14مقادیر  this.sو  this.tاستفاده شده در شکل 13
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شکل  15مقادیر  )this.s( u.nو  )this.t( u.oاز  JSONدریافتی

همانطور که مالحظه میشود بدافزار قادر به عضو کردن قربانی در گروه یا کانال خصوصی یا عمومی دلخواه
خود از طریق  JSONدریافتی در مقدار فیلد  channeldomainاست.

تکنیکهای استفاده شده توسط بدافزار
این بدافزار برای انجام عملیات مخرب خود از سامانهی ارسال اعالن ،سوءاستفاده کرده و با ارسال فایل JSON

با فرمت دلخواه و مطلوب به کاربران قربانی ،در صورت فعال بودن اعالن برای بدافزار ،قادر به انجام عملیات
بدخواهانه است.

روش پیشگیری و پاکسازی
برای پیشگیری از آلودگی تلفن همراه یا تبلت از چنین بدافزارهایی ضروری است که کاربران ،برنامههای
اندرویدی مورد نیاز را تنها از منابع معتبری مانند ( Google play storeکه برنامهها با در نظر گرفتن برخی
مالحظات امنیتی در آنها قرار میگیرد) دانلود کرده و هرگز از شبکههای اجتماعی یا سایتهای نامعتبر ،فایلی
را بر روی تلفن همراه بارگذاری نکنند .همچنین در صورت نصب برنامههایی که مشکوک به نظر میرسند،
میبایست تنظیمات مسدودسازی اعالن انجام شود.
برای پاکسازی این بدافزار از تلفن همراه نیز میتوان به راحتی برنامه نصب شده با نام «تقویم ثمین» را که در
فهرست برنامههای نصب شده در تلفن همراه قرار دارد uninstall ،کرد.
در ضمن میتوان با اتصال تلفن همراه به سیستمعاملی که برنامه  adbروی آن نصب شده است با استفاده از
دستور  adb shellدر ترمینال لینوکس یا  cmdویندوز ،وارد  shellشده و برای پاک کردن بسته اندرویدی
بدافزار ،دستور زیر را وارد کرد:
pm uninstall calendar.persian.advanced

 calendar.persian.advancedنام بسته اندرویدی بدافزار است.
الزم به ذکر است که سایت سرویسدهنده خدمات پوشه ،ارائه خدمات به توسعهدهندگانی که با هدف
بدخواهانه از این ابزار استفاده میکنند را متوقف کرده است و لذا در حال حاضر احتماال توسعهدهنده بدافزار
در عمل قادر به ارسال  notificationنبوده و تا زمان عدم دسترسی توسعهدهندهی این بدافزار به پنل کاربری
مرکز MCI-CERT
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خود در سرویس پوشه ،امکان انجام عملیات مخرب توسط این بدافزار وجود ندارد .در ضمن در صورت
غیرفعالسازی دریافت اعالن مربوط به این بدافزار ،خطری متوجه فرد نیست.

نتیجهگیری
این بدافزار برای رسیدن به اهداف بدخواهانه خود از سامانهی ارائه دهنده خدمات ارسال اعالن پوشه به عنوان
مرکز کنترل و فرمان خود استفاده کرده و با ارسال  JSONمطلوب به کاربران در قالب اعالن ،در عمل از آنها
به عنوان  botبهرهبرداری میکند .از نگاهی دیگر ،این بدافزار در عمل ،یک دانلودر بوده که میتواند بدافزار
(های) دیگری را دانلود و در دستگاه اندرویدی قربانی نصب کرده و به انجام عملیات بدخواهانه دیگری بپردازد.
از جمله قابلیتهای این بدافزار ،که در کد دیده میشود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:





امکان دانلود و نصب یک برنامه در تلفن همراه قربانی
امکان ارسال پیامک
امکان حذف برنامه مشخص نصب شده در دستگاه اندرویدی قربانی
امکان عضویت قربانی در یک گروه یا کانال تلگرامی مشخص

الزم به ذکر است که با وجود تعبیه کد مربوط به ارسال پیامک در فایل برنامه ،به دلیل عدم ثبت مجوز مربوطه
در فایل  manifestبدافزار ،امکان ارسال پیامک در این نسخه وجود ندارد؛ هر چند ممکن است در
بهروزرسانیهای بعدی ،این مجوز به برنامه افزوده شود.
در نهایت ،عدم دریافت برنامه از منابع نامعتبر و همچنین عدم نصب برنامههای مشکوک به عنوان راهکاری
برای حفظ امنیت تلفن همراه پیشنهاد میگردد و در صورتی که مشخص گردد برنامه اندرویدی نصب شده
عملکرد مشکوکی دارد ،الزم است بالفاصله قابلیت دریافت اعالن در آن غیر فعال گردد.
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