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 .1مقدمه :
دس اٍاخش هاُ جَالی  2019هیالدی Lukas Stefanko ،پژٍّطگش اهٌیتی ضشوت  ESETخثش اص وطف
تاجافضاس اًذسٍیذی جذیذی داد وِ اص طشیك پیاهه ،لیٌىی حاٍی فایل اصلی تاجافضاس سا تِ توام هخاطثیي
لشتاًی اسسال هیًوَد .ایي تاجافضاس تسیاس خطشًان وِ تَسط ضشوت

ESET

تا وذ سهض

)ً Android/Filecoder.C (FileCoderاهگزاسی گشدیذُ است ،لادس است اطالػات واستشاى داسای تلفي
ّوشاُ تا سیستنػاهل اًذسٍیذ  5.1تِ تاال سا سهضگزاسی ًوایذ .دس اداهِ تحلیل تاجافضاس هزوَس سا هطالؼِ
هیوٌیذ.

 .2مشخصات فایل اجزایی :
ًام فایل FakeCallSms.apk
sexSimulator.apk
08db342173095cf69f97b28817f9b54a MD5
923dc54d56f80d542c24ae47c805737f8e0377cd SHA-1
SHA-256

b295a290294774669f28a617894fd1cec89974149286b1af1077f45b48279cc0

ًَع فایل Android
اًذاصُ فایل  3.64هگاتایت

 .3میزان تهدید فایل باجافزار
دسحال حاضش تؼذاد  26هَسد اص  61ضذتذافضاس ساهاًِ  ،VirusTotalلادس تِ ضٌاسایی ،تَلف ٍ یا حزف ایي
تاجافضاس اًذسٍیذی هیتاضٌذ.
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 .4تحلیل پویا
 4-1آناتومی حمله
ًسخِ تحلیل ضذُ تش سٍی اًذسٍیذ  8.1اجشا گشدیذُ است .ایي تشًاهِ وِ تا ًاام ً Sevenاهگازاسی گشدیاذُ
است ،آیىٌی تِ ضىل صیش داسد:

دس اتتذا واستش ٌّگام ًصة فایل هخشب ،تا پیغاهی هثٌی تش هسذٍدساصی تشًاهِ هزوَس تَسط سیساتن اهٌیتای
 Play Protectوِ تِ صَست پیصفشض دس سیستنػاهل اًذسٍیذ تؼثیِ گشدیذُ است سٍتشٍ هیگشدد.

پس اص غیشفؼالساصی سیستن فَق ،فشآیٌذ ًصة آغاص هیگشددّ .واًطَس وِ دس تصَیش صیش هطاّذُ هیوٌیذ،
هجَصّای الصم تشای ًصة ًشمافضاس اص لشتاًی اخز هیگشدد وِ هطَْدتشیي آىّا هجَص اسسال پیاهه
هیتاضذ وِ تاجافضاس تِ ایي سٍش خَد سا هٌتطش هیوٌذ.
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پس اص ًصة هَفمیت آهیض ٍ اجشای تشًاهِ ،لشتاًی دس اداهِ تا صفحاتی هَاجِ هیگشدد وِ حاٍی تصاٍیش
پَسى ٍ صًٌذُ است ٍ تِ ًَػی لشتاًی سا پس اص طی هشاحل وَتاّی تطَیك تِ اجشای ػولی ضثیِساصی ضذُ
تش سٍی تلفي ّوشاُ تا ّویي هضوَى هیًوایذ .اها آىچِ وِ دس پس صهیٌِ اجشای تشًاهِ اتفاق هیافتذ دس
ٍالغ سهضگزاسی اطالػات هَجَد تش سٍی تلفي ّوشاُ لشتاًی هیتاضذ .پس اص هذت صهاى وَتاّی ،فایلّای
هَجَد تش سٍی تلفي ّوشاُ لشتاًی سهضگزاسی ضذُ ٍ پسًَذ  .sevenتِ اًتْای فایلّای سهضگزاسی ضذُ
اضافِ هیگشدد .سپس لشتاًی خَد سا تا پیغاهی تِ ضىل تصَیش صیش هَاجِ هیتیٌذ وِ دس ٍالغ پیغام
تاجخَاّی تاجافضاس هَسد اضاسُ هیتاضذ.
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ّواًطَس وِ دس تصَیش فَق هطاّذُ هیوٌیذ هثلغ تااج تاشای سهضگطاایی فایالّاای لشتااًی0.01762913 ،
تیتوَیي ٍ هْلت پشداخت تاج ًیض  72ساػت دس ًظش گشفتِ ضذُ است .ضوٌاً تؼذاد فایالّاای سهضگازاسی
ضذُ لشتاًی ًیض تِ ٍی ًوایص دادُ هیضَد .لشتاًی تاشای سهضگطاایی فایالّاای خاَد هایتایسات پاس اص
پشداخت هثلغ اضاسُ ضذُ تِ ویف پَل تیتوَیي  16KQjht4ePZxxGPr3es24VQyMYgR9UekFyتِ آدسس
 http://www[.]wevx[.]xyz/decrypt[.]phpهشاجؼِ ًوَدُ ٍ تا ٍاسد وشدى ضٌاسِ واستشی هٌحصش تِ فاشد
خَد ،ولیذ سهضگطایی سا دسیافت ًوایذ .دس حال حاضش داهٌِ فَق اص دستشس خاسج ضذُ است.
طثك تشسسیّای صَست گشفتِ ،ویف پَل هزوَس وِ هتؼلك تِ دٍ اسص  BCH ٍ BTCهایتاضاذ ،تااوٌَى ّای
تشاوٌطی ًذاضتِ است.
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 4-2روش انتشار:
تشاساس اخثاس هٌتطش ضذُ ،فایل هخشب ایي تاجافضاس دس اًجويّای  XDA Developers ٍ Redditواِ داسای
هحتَای پَسًَگشافی هیتاضٌذ هطاّذُ گشدیذُ است وِ تَسط گشٍُّای هختلف تا اغَای واستشاى ٍ استفادُ
اص تىٌیهّای هٌْذسی اجتواػی دس تیي واستشاى ًاآگاُ هٌتطش هیگشددً .ام ایي تشًاهِ (ً )Sex Simulatorیاض
خَد ًطاى اص فشیثٌذُ تَدى آى داسد .اها ّواًطَس وِ دس اتتذا گفتِ ضذ ،تاجافضاس هازوَس پاس اص آلاَدُسااصی
تلفي ّوشاُ لشتاًی ٍ سهضگزاسی اطالػات هَجَد تش سٍی آى ،لیٌىی واِ تاِ داًلاَد فایال تااجافاضاس هٌتْای
هیگشدد سا اص طشیك پیاهه تِ توام هخاطثیي لشتاًی اسسال ًوَدُ ٍ اص ایي طشیك اًتطاس هییاتذ.
 4-3روش جلوگیزی:
تا تَجِ تِ سٍشّای ًفَر ٍ اًتطاس ایي تاجافضاس ،تَصیِ هیگشدد وِ اص تاصدیاذ ٍبساایتّاای غیشاخاللای
خَدداسی ًوَدُ ٍ اص داًلَد ٍ ًصة ّشگًَِ فایل خصَصاً اص هٌااتغ ًااهؼتثش پشّیاض ًوایٌاذ .لثال اص ًصاة
ًشم افضاس تش سٍی تلفي ّوشاُ حتواً اص آلَدُ ًثَدى آى اطویٌاى حاصل ًوَدُ ٍ ٌّگام ًصة ًیض تِ پیغاامّاای
ّطذاس ًوایص دادُ ضذُ تش سٍی صفحِ تَجِ وافی داضتِ تاضٌذ.

 .5تحلیل ایستا
 5-1تحلیل کد
تشسسی وذ ایي تاجافضاس اًذسٍیذی دس آصهایطگاُ ًطاى هیدّذ وِ لشتاًی تا ولیه تش سٍی لیٌه حاٍی فایل
تاجافضاسوِ دسٍى یه پیاهه تثلیغاتی جؼلی لشاس گشفتِ است ،تلفي ّوشاُ ٍی ضشٍع تِ تاسگیشی ایي فایل
وشدُ ٍ سپس اطالػات دسٍى آى سهض گزاسی هیضَد.
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هتي ایي پیاهه تِ  42صتاى هختلف دسٍى وذ ایي تاجافضاس گٌجاًذُ ضذُ است وِ صتاى فاسسی سا ًیض ضاهل
هیگشدد.
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طثیؼتاٌ ،استفادُ اص یه هتي تا ایي تؼذاد صتاىً ،طاى دٌّذُ ایي است وِ هْاجن یا هْاجویي لصذ داضتِاًذ تا
دسیافت صتاى تلفي ّوشاُ لشتاًی ،پیاهه سا تِ صتاًی تشای اٍ اسسال وٌٌذ وِ تشایص لاتل فْن تاضذ.
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تا تشسسی فایل  Manifestتشًاهِ ،هجَصّای اخز ضذُ اص واستش ٌّگام ًصة تشًاهِ هطاخ

گشدیاذ واِ دس

تصَیش صیش ًوایص دادُ ضذُ است.

ّواًطَس وِ دس تصَیش تاال هطخ

است ،ایي تاجافضاس ػالٍُ تش تٌظین صفحِ ًوایص تلفي ّوشاُ ٍ خَاًذى

ٍ ًَضتي دسٍى حافظِ آى ،هجَص دسیافت لیست هخاطثاى تلفي ّوشاُ لشتاًی ،اسسال پیاهه ٍ دستشسی تِ
ضثىِ ایٌتشًت سا ًیض داسد .ایي هَضَع ،تِ سٍضٌی تیاى هیوٌذ وِ دس ٍالغ ،لثل اص اجشای تاجافضاس دس تلفي
ّوشاُ لشتاًی ،پیاهه حاٍی لیٌه تاسگیشی تاجافضاس تشای تواهی هخاطثیي آى اسسال هیضَد .تِ ایي تشتیة،
تلفي ّوشاُ لشتاًی خَد اتضاسی تشای هٌتطش وشدى پیاهه حاٍی لیٌه تاسگیشی فایل تاجافضاس هیضَد.
پس اص اتوام ایي فشآیٌذ ،فایل تاجافضاس تِ صَست خَدواس دس تلفي ّوشاُ لشتاًی اجشا هیضَد .لیست
فایلّای هطخ

ضذُ جْت سهضگزاسی دس تصَیش صیش لاتل هطاّذُ است:

فایل ّای تا پسًَذ  rar ٍ zipتا حجن تیص اص  50هگاتایت ٍ ّویٌطَس فایل ّای تا پسًَذ png ٍ jpg، jpeg

تا حجن ووتش اص  150ویلَتایت ،دس لیست سفیذ تاجافضاس لشاس گشفتِ ٍ سهضگزاسی ًویضًَذ.
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 5-2فزآیند رمزگذاری
ایي تاج افضاس دس فشآیٌذ سهضگزاسی خَد ،اص الگَسیتن هتماسى  AESدس حالت  ٍ ECBالگَسیتن ًاهتماسى  RSAتِ
صَست تشویثی استفادُ وشدُ است.

فشآیٌذ سهضگزاسی تِ ایي صَست است وِ ،اتتذا فایلّا تِ ٍسیلِ ولیذ تَلیذ ضذُ تَسط الگَسیتن  AESدس
حالت  ،ECBسهضگزاسی هیضًَذ .سپس ،تَسط الگَسیتن  ،RSAیه جفت ولیذ ػوَهی  /خصَصی 1024
تیتی تَلیذ هیضَد وِ ولیذ سهضگزاسی فایلّا ،تَسط ولیذ ػوَهی سهضگزاسی هیضَد ٍ ولیذ خصَصی وِ
تشای سهضگطایی فایلّا ًیاص است تِ سشٍس ( C&Cفشهاى ٍ وٌتشل) تاجافضاس ،اسسال هیضَد.
تشای تاصیاتی آدسس سشٍس ّ ٍ C&Cویٌطَس دیگش آدسسّای استفادُ ضذُ ًظیش آدسس سهضگطایی فایلّا،
داًلَد فایل تاجافضاس ٍ آدسس ویفپَل تیتوَیي هْاجن اص سشٍیس سایگاى ٍبسایت pastebin.com

استفادُ ضذُ است.
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