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 .1مقدمه :
باجافزار Megacortexبرای اولین بار در اوایل ماه مه سال  2019میالدی مشاهده گردید .این باجافزار در همان
ابتدای فعالیت خود به سبب حمالت گسترده به شبکههای سازمانها و کسب و کارها در کشورهای آمریکا،
کانادا و بخش غربی قاره اروپا ،توجه محققان سایبری را به خود جلب کرد .براساس مشاهدات صورت گرفته،
اولین نسخه این باجافزار تا  600بیتکوین هم درخواست باج میدهد که مبلغ قابل توجهی میباشد .این
باجافزار از الگوریتم  AESو  RSAجهت رمزگذاری فایلهای سیستم قربانی استفاده میکند و پسوند
 .megac0rtxرا به انتهای فایلهای رمزگذاری شده اضافه مینماید .تحلیل پیش رو مربوط به نسخه دوم این
باجافزار میباشد .این نسخه در تاریخ  23ژوئیه سال جاری میالدی منتشر گردیده است.

 .2مشخصات فایل اجرایی :
نام فایل RAND_NAME
winnit.exe
1ef7bfccbd7b044de5680b7e06d2d2a3 MD5
8374a845cbb9c13091fb741a119215dc6a5913fb SHA-1
SHA-256

ea68d92fe813198bf2542ead1b63b943b629fd17f7a625e0a2483ce63121d0fd

نوع فایل Win32 EXE
اندازه فایل  944.5کیلوبایت

فایل اجرایی این باجافزار دارای  5بخش است :
نام بخش

آنتروپی

آدرس مجازی

اندازه مجازی

اندازه خام

.text

6.63

139525

4096

139776

.rdata

7.93

808046

147456

808448

.data

3.1

7504

958464

4096

.rsrc

3.72

1272

966656

1536

.reloc

6.48

8820

970752

9216
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 .3شجرهنامه
نسخه  1 - 1.0می 2019

نسخه 23 – 2.0ژوئیه 2019
2019

 .4میزان تهدید فایل باجافزار
درحال حاضرر تعداد  40مورد از  65ضردبدافزار سرامانه  ،VirusTotalقادر به شرناسرایی ،توقف و یا حذف این
باجافزار میباشند.

 .5تحلیل پویا
 5-1آناتومی حمله
طبق بررسیهای صورت گرفته ،باجافزار  MegaCortexبه محض شروع فعالیت در سیستم قربانی تمام
دایرکتوریها را اسکن نموده و سپس شروع به رمزگذاری فایلها مینماید .فرآیند رمزنگاری بسته به منابع
سیستم قربانی ،بین  5الی  10دقیقه طول میکشد.
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باجافزار با بهرهگیری از منابع سیستم قربانی ( Disk ،CPUو  )I/Oفرآیند رمزنگاری را تکمیل میکند .همانطور
که مشاهده میکنید حافظه  RAMدر یک مقدار ثابت باقی مانده است .بنابراین هرچه توان پردازشی پردازنده
سیستم قربانی باالتر بوده و سرعت خواندن/نوشتن دیسک نیز بیشتر باشد ،رمزگذاری نیز سریعتر اتفاق میافتد.

در طول فرآیند رمزنگاری ،فایلی با ترکیب  xxxxxxxxxx.logنیز در مسیر ریشه درایو اصلی سیستمعامل قربانی
ایجاد میگردد که حاوی لیست فایلهایی است که باجافزار موفق به رمزگذاری آنها نشده است .محتوای
این فایل همزمان با فرآیند رمزنگاری ،تکمیل شده و در پایان ،تعداد نهایی فایلهای باقیمانده قابل مشاهده
است.
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پس از اتمام فرآیند رمزنگاری ،پسوند  .megac0rtxبه انتهای فایلهای رمزگذاری شده اضافه میشود که در
تصرویر زیر نشران داده شرده اسرت .باجافزار  MegaCortexفایلهای با پسروند  .exeرا به دلیل اینکه در لیسرت
سفید باجافزار قرار دارد ،رمزگذاری نمیکند .فایل  DualBoot.txtنیز همانطور که در تصویر میبینید به دلیل
حجم پایین ( )1KBرمزگذاری نشده است.

پیغام باجخواهی باجافزار  MegaCortexنیز با نام !!!_ READ-ME_!!!.txtبر روی دسکتاپ قرار میگیرد که
محتوای آن در تصویر زیر قابل مشاهده است.
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همانطور که در پیغام باجخواهی این باجافزار مشخص است ،ابتدا به قربانی اطالع داده شده که تمام فایلهای
موجود در سیستم وی با الگوریتمهای رمزنگاری  AES-256و  RSA-4096رمزگذاری شده است و تنها راه
بازیابی آنها ،انجام دستورالعملهای ارایه شده در پیغام باجخواهی میباشد .سپس عنوان شده است که جهت
اعتماد و تضمین رمزگشایی فایلها ،قربانی میتواند تعداد  3فایل غیر فشرده و کماهمیت با حجم کمتر از 5
مگابایت را از طریق ایمیلهای اشاره شده در متن پیغام برای مهاجم ارسال نموده و نسخه رمزگشایی شده
آنها را دریافت نماید .مهاجم در این پیغام رقم متغیر  2-3بیتکوین الی  600بیتکوین را برای مبلغ باج در
نظر گرفته است.
 5-2روش انتشار:
همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد بنا به گزارش وبسایت  Bleepingcomputerو به نقل از آزمایشگاه
 ،Sophosدر همان ابتدا حمالتی از این باجافزار در کشورهای آمریکا ،ایتالیا ،کانادا ،فرانسه ،هلند و ایرلند
مشاهده شده گردید .محققان این آزمایشگاهها ،تروجانهای  Emotetو  Qbotرا نیز در شبکههای آلوده شده
به این باجافزار مشاهده کردهاند اما ارتباط مستقیم این باجافزار و انتشار آن توسط این تروجانها را تأیید
نکردهاند .طبق گزارش قربانیان این باجافزار ،حمالت اصلی بر روی )Domain Controller( DCهای دارای
آسیبپذیری و در معرض خطر انجام شده است.
بر اساس گزارشات بدست آمده ،مکانیزم حمله به این صورت است که نرمافزاری به نام  Cobolt Strikeدر
سرور  DCبارگذاری و اجرا میشود تا یک  Reverse Shellایجاد کند که این  Shellبه سیستم مهاجم
بازگرداننده میشود .سپس مهاجم از طریق این  Shellو از راه دور به سرور  DCدسترسی پیدا کرده و آن را
به گونهای پیکربندی میکند که یک کپی از ابزار  ،PsExecفایل اصلی قابل اجرای باجافزار و یک فایل دستهای
( )batch fileایجاد و در شبکه توزیع نماید .پس از طی این مراحل ،فایل اصلی باجافزار توسط فایل دستهای
مذکور اجرا میشود .طبق اظهارنظر  Andrew Brandtمحقق آزمایشگاه  ،Sophosفایل اجرایی باجافزار پس
از اجرا یک فایل  DLLبا نام تصادفی درون سیستم قربانی ایجاد میکند و سپس این فایل توسط فرآیند
 rundll32.exeاجرا میشود .در واقع ،بخش اصلی در رمزگذاری فایلهای سیستم قربانی همین فایل DLL

میباشد.
 5-3روش جلوگیری:
با توجه به روشهای نفوذ و انتشرار این باجافزار ،اکیداٌ توصریه میکنیم که سریسرتمعاملهای خود ،مخصروصراٌ
نسخههای نصب بر روی سرورها را با وصلههای امنیتی ارایه شده ،به روز رسانی کنید.
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همچنین توصیه میشود اقدامات مربوط به امنسازی سرویسهای مایکروسافتی از جمله Active Directory

و پروتکل  RDPرا به طور کامل بر روی سریستمهای خود انجام دهید و نرمافزارهای امنیتی نصب شده درون
سیستم عامل خود نظیر آنتی ویروس را ،به طور مداوم به روز رسانی کنید.

 .6تحلیل ایستا
 6-1تحلیل کد
پس از بررسی کد فایل اجرایی باجافزار نتایج زیر حاصل گردید .آنتروپی باالی ( )7.84نمونه فایل تحلیل
شده در آزمایشگاه نشان میدهد که در کدنویسی این باجافزار به شدت از تکنیکهای مبهمسازی
( )Obfuscationاستفاده شده است.

طبق بررسیهای صورت گرفته ،فایل تحلیلشده در آزمایشگاه ،توسط گواهی ( )CAیک شرکت بریتانیایی به
نام  ABADAN PIZZA LTDامضا ( )Signشده است .از این تکنیک معموالً برای دور زدن سیستمعامل یا
آنتیویروسها استفاده میشود.

فایل اجرایی از تابع  DllEntryPointشروع میشود.
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با استفاده از تابع  OpenSCManagerامکان دسترسی به پایگاه داده سرویسهای ویندوزی برای باجافزار
فراهم میشود.

سپس ،با استفاده ازتابع  EnumServicesStatusExAلیستی از این سرویسها تهیه میشود.
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این فرآیند در ابتدای فعالیت فایل باجافزار درون سیستمعامل قربانی صورت میگیرد .علت استفاده از این
فرآیند و دسترسی به سرویسهای درون سیستمعامل در واقع غیرفعال نمودن تعدادی از سرویسها میباشد
که درون کد باجافزار تعبیه شدهاند.
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تصویر باال ،بخشی از سرویسهایی را نشان میدهد که درون کد باجافزار تعبیه شدهاند .این لیست شامل 222
سرویس میباشد که در صورت وجود باید متوقف و غیرفعال شوند و در بین آنها سرویسهای مربوط به
برخی از آنتیویروسهای معروف نیز یافت میشود .لیست مشخص شده دوبار درون کد فراخوانی شده است
که ابتدا با اجرای ابزار  net.exeدر محیط خط فرمان ویندوز و به کمک دستور زیر تمام سرویسهای فعال
موجود در این لیست ،متوقف میشوند.
net stop "Serveice_Name" /y

سپس ،با اجرای دستور " start= disabledنام سرویس"  sc configدر محیط خط فرمان فرآیند ویندوزی
 sc.exeغیرفعال میشود.
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در ادامه فرآیندهای جاری سیستمعامل نیز ،همانند سرویسها لیست میشوند.

همچنین ،تمام ماژولهایی که مربوط به فرآیندهای اشاره شده نیز لیست میگردند.

12

از لیست فرآیندهای جاری سیستمعامل آن دسته که در لیست تعریف شده در کد باجافزار قرار دارند ،باید
متوقف گردند.

تصویر باال مربوط به بخشی از فرآیندهای تعریف شده در کد باجافزار میباشد .لیست کامل تعریف شده
شامل  1117فرآیند میباشد که همچون سرویسها ،فرآیندهایی مربوط به تعدادی از آنتیویروسهای
سرشناس در این لیست قرار دارد .تمامی این فرآیندها با اجرای دستور زیر متوقف میشوند.
 taskkill /IM /نام فایل اجرایی
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با توقف و غیرفعال نمودن این موارد ،باجافزار دیگر مانعی جهت ادامهی فعالیت در سیستم قربانی ندارد.
همانطور که در تحلیل پویا اشاره شد ،این باجافزار از ابتدای شروع فعالیت خود و همزمان با اجرای مراحل
ذکر شده فایلی با ترکیب  xxxxxxxxxx.logرا نیز ،در مسیر درایو  Cایجاد میکند .قطعه کد زیر مربوط به تولید
این فایل میباشد.
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در ادامه چهار مجوز سیستمی نیز توسط باجافزار غیرفعال میشوند.

این مجوزها شامل مجوز عیبیابی ،پشتیبانگیری ،بازیابی و مالکیت سیستمعامل میشوند.
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با اجرای دستور زیر از طریق فرآیند  vssadmin.exeفضای  VSSسیستمعامل نیز پاک میشود تا بازگردانی
اطالعات از دست رفته با مشکل روبرو گردد.

پس از طی این مراحل ،اطالعاتی از سیستم قربانی جمعآوری میشود.

پارامترهای استفاده شده در توابع باال نشان میدهد که تمامی اطالعات دریافت شده مربوط به  CPUسیستم
قربانی است .این اطالعات شامل نوع  ،CPUتعداد پردازندهها و  ...میشود.
سپس ،روند جست وجو و پس از آن رمزگذاری فایلها در سیستم قربانی آغاز میشود.
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فایلهای زیر در لیست سفید باجافزار قرار دارند و رمزگذاری نمیشوند.
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این باجافزار ،از هر دو الگوریتم  AESو  RSAدر فرآیند رمزنگاری خود بهره میبرد که در پیغام باجخواهی آن
نیز اشاره شده است و در بخش قبلی گزارش به محتوای این پیغام اشاره شد .پیغامهای اخطاری که در صورت
اخالل در فرآیند رمزگذاری درون کد قرار گرفته است نیز ،صحت این موضوع را نشان میدهد.

در عملیات تخریب فایلها از فرآیند ویندوزی  cipher.exeنیز ،استفاده شده است.
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این فرآیند ،در واقع یک ابزار خط فرمان میباشد که در محیط  cmdاجرا میشود .دستور مشخص شده در
تصویر زیر با بازنویسی فایلهای حذف شده اقدام به تخریب آنها میکند .این عمل با اشغال تمام فضای
دیسک توسط فایلهای بازنویسی شده ،بازیابی فایلها را غیر ممکن میسازد.

بخشی از متن پیغام باجخواهی و همچنین پسوند اضافه شده به انتهای فایلها پس از رمزگذاری ،در تصویر
زیر قابل مشاهده است.
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براساس مشاهدات بدست آمده از مقایسه نمونه چند نمونه فایل رمز شده با نمونه سالم آنها مشاهده گردید
که این باجافزار تمام محتوای فایلها را تغییر داده و مقدار  700بایت در انتهای هر فایل مینویسد.

 6-2تحلیل ترافیک شبکه:
با بررسریهای صرورت گرفته بر روی ترافیک ضربط شرده در حین فعالیت باجافزار  MegaCortexهیچگونه
ترافیک مرتبط با آن مشاهده نگردید.

 6-3رمزگشایی:
تاکنون ،هیچگونه ابزاری جهت رمزگشایی این باجافزار ارایه نشده است.
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