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تحلیل تروجان Parallax
طجقِ ثٌذی سٌذ  Aػبدی

تبسیخ تذٍیي گضاسش Aثْوي هبُ ?@8:

مقذمه
یک تشٍجبى ثب دستشسی اص ساُ دٍس ( )RATثِ ًبم  Parallaxثِ طَس گستشدُ دس حبل تَصیغ اص طشیق کوپیيّبی
هخشة اسپن هیثبشذٌّ .گبهی کِ یک سیستن ٍیٌذٍصی ثِ ایي تشٍجبى آلَدُ شَد هْبجن هیتَاًذ کٌتشل کبهل آى
سیستن سا دس دست ثگیشد.
هْبجن اص ایي ثذافضاس ثشای دستشسی ثِ سیستن قشثبًی استفبدُ هیکٌذ تب ثِ ًبم کبسثشی ٍ سهضّبی ػجَس رخیشُ شذُ دس
سیستن دستشسی پیذا کٌذ ٍ ّوچٌیي ثتَاًذ دستَسات دلخَاُ خَد سا اجشا کٌذ سپس اص ایي اطالػبتی کِ جوغآٍسی
کشدُ است هیتَاًذ ثشای سشقت َّیت قشثبًی ،دستشسی ثِ حسبةّبی ثبًکی ٍ تَصیغ ثیشتش ایي تشٍجبى استفبدُ کٌذ.
یک هحقق اهٌیتی  MalwareHunterTeamاص دسبهجش سبل @ً 918وًَِّبیی اص تشٍجبى  Parallaxسا سدیبثی
کشدُ است.
ویژگیهای بذافسار
ایي ثذافضاس هیتَاًذ فبیلّبی هَسد ًظش خَد سا اص سیستن آلَدُ داًلَد کٌذ ٍ ّوچٌیي ًبم کبسثشی ٍ سهضّبی ػجَس رخیشُ
شذُ دس هشٍسگشّبی  Outlook ٍ Firefox, Google Chrome, Thunderbirdسا ثِ سشقت ثجشد.
یکی اص کبسّبی هخشثی کِ هْبجن ثب استفبدُ اص ایي ثذافضاس هیتَاًذ اًجبم دٌّذ ایي است کِ دستَسات هخشة سا اص ساُ
دٍس دس سیستن قشثبًی اجشا کٌذ اص جولِ خبهَش کشدى سیستن آلَدُ اص ساُ دٍس ٍ غیشفؼبل کشدى آًتیٍیشٍس ٍ سبیش
ًشمافضاسّبی اهٌیتی ًصت شذُ دس سیستن آلَدُ.
یکی دیگش اص ٍیژگیّبی ایي ثذافضاس keystroke logging ،هیثبشذ .هْبجن ثب استفبدُ اص ایي ٍیژگی هیتَاًذ ّش
کلیذی ثش سٍی صفحِ کلیذ کِ تَسط قشثبًی فششدُ هیشَد سا رخیشُ کٌذ ٍ اطالػبت هْن ٍ حسبس هبًٌذ ًبم کبسثشی
ٍ سهض ػجَس حسبةّبی هختلف قشثبًی هبًٌذ اطالػبت حسبةّبی ثبًکی سا ثِ سشقت ثجشد( .قبثلیت )keylogger
ثٌبثشایي ثب ایي تَاًبییّبیی کِ ثشای ایي ثذافضاس ًبم ثشدُ شذ هْبجن هیتَاًذ ثذافضاسّبی دیگشی سا دس سیستوی کِ ثِ
 Parallaxآلَدُ شذُ ًصت کٌذ ثِ ػجبست دیگش ّش فؼبلیتی کِ قشثبًی دس سیستن خَد اًجبم دّذ هْبجن قبدس ثِ دیذى
آى است!
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مشخصات بذافسار
دس جذٍل صیش هشخصبت کبهل ثذافضاس  Parallaxسا هشبّذُ هیکٌیذ.
جذٍل شوبسُ  A8هشخصبت ثذافضاس
نام بذافزار

Parallax remote access trojan

نوع بذافزار

Trojan, password-stealing virus, banking malware, spyware

شناسایی توسط
آنتیویروس

…Avast, BitDefender, ESET-NOD32, Kaspersky,

عالئن آلودگی

ثذافضاسّب اص ًَع  RATهی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای آلَدُ کشدى سیستن ثب اًَاع ثشًبهِ ّبی هخشة
استفبدُ شًَذ.
ایي ثذافضاس ثؼذ اص آلَدُ کشدى سیستن ّیچ ػالئوی اص خَد ًشبى ًوی دّذ.

نحوه انتشار

ضویوِ آلَدُ ایویل ،تجلیغبت ّبی هخشةً ،شم افضاسّبی  ٍ crackهٌْذسی اجتوبػی

هیزان تخریب

سشقت سهضّبی ػجَس ٍ اطالػبت ثبًکی ٍ اضبفِ کشدى سیستن ثِ botnet

Payload

شکل صیش ًتیجِ اسکي فبیل آلَدُ ثِ ثذافضاس  Parallaxسا تَسط ً VirusTotalشبى هیدّذ کِ  ;1آًتیٍیشٍس آى
سا تشخیص دادُ است.

شکل  A8اسکي فبیل آلَدُ تَسط VirusTotal
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ایي ثذافضاس اص دسبهجش @ 918دس فشٍمّبی ّکشّب ثِ فشٍش هیسسذ ٍ سبیش هْبجوبى هیتَاًٌذ  licenseآى سا ثشای
هذت یک هبِّ ثِ قیوت <= دالس ٍ ثشای هذت سِ هبِّ ثِ قیوت <> 8دالس خشیذاسی کٌٌذ .ثب خشیذ  licenseایي
ثذافضاس ٍیژگیّبی صیش سا خَاّذ داشتA
 سشقت اطالػبت login

 ثشقشاسی استجبط ثب سیستن قشثبًی اص طشیق Remote Desktop






آپلَد ٍ داًلَد فبیل
اجشای دستَسات اص ساُ دٍس دس سیستن آلَدُ
استجبط سهضًگبسی شذُ ثب سیستن آلَدُ
پشتیجبًی اص ٍیٌذٍص  XPاص طشیق ٍیٌذٍص 81

ثِ ػٌَاى هثبل دس شکل صیش هشبّذُ هیکٌیذ کِ هْبجن ثب استفبدُ اص ثذافضاس  Parallaxتَاًستِ است استجبط
 Remote Desktopسا ثب سیستن قشثبًی ثشقشاس کٌذ.

شکل  A9استجبط Remote Desktop
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نحوه آلودگی سیستم توسط بذافسار
ایي ثذافضاس ثیشتش اص طشیق هَاسد صیش ثبػث آلَدُ شذى سیستنّب هیشَدA
 ایویلّبی spam
 تشٍجبى
 کبًبلّبی غیش قبثل اػتوبد داًلَد ًشمافضاس
 ثِ سٍص سسبًیّبی جؼلی ًشمافضاسّب
 اثضاسّبی ً crackشمافضاس
هْبجوبى اغلت ثشای اًتشبس ایي ثذافضاس ٍ آلَدُ کشدى سیستنّب ایویلّبیی سا کِ حبٍی یک فبیل ضویوِ آلَدُ ثِ
 Parallaxاست ثشای قشثبًیبى اسسبل هیکٌٌذ .ایي فبیلّبی آلَدُ شبهل اسٌبد هخشة  ،officeفبیلّبی Java
 ،Scriptفبیلّبی  ،PDFفبیلّبی اجشایی هبًٌذ  ٍ .exeفبیلّبی فششدُ ثب پسًَذ . .rar ٍ .zip
شکل صیش یک ًوًَِ اص ایویلی سا ًشبى هیدّذ کِ حبٍی فبیل آلَدُ ثِ ثذافضاس  Parallaxاست.

شکل ً A:وًَِای اص ایویل حبٍی فبیل آلَدُ ثِ Parallax

ٌّگبهی کِ قشثبًی ایي ایویل سا دسیبفت کشد ثب تَجِ ثِ هحتَای آى تشغیت هیشَد تب فبیل ضویوِ سا ثبص کٌذ .ثب ثبص
کشدى فبیل ٍ یب کلیک ثش سٍی لیٌک آى فبیل ٍ یب ًشمافضاسی کِ اص طشیق ایي لیٌک ًصت کشدُ است ثِ ثذافضاس
 Parallaxآلَدُ هیشَد .ثذافضاس  Parallaxایي قبثلیت سا داسد تب هْبجن ثب استفبدُ اص آى سبیش ثذافضاسّبی هَسد ًیبص
خَد سا ًیض دس سیستن آلَدُ ًصت کٌذ ٍ ّوچٌیي ثتَاًذ اص آسیتپزیشیّبی هَجَد دس سیستن ثْشُثشداسی کٌذ.
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شکل صیش یک ًوًَِ اص فبیل  Excelآلَدُ سا ًشبى هیدّذ.

شکل ;ً Aوًَِای اص فبیل آلَدُ Excel

ػالٍُ ثش سٍش آلَدُ شذى سیستن اص طشیق ایویل ،یک هحقق ،ثذافضاس  Parallaxسا ثِ فشآیٌذ  svchost.exeتسریق
کرده است تا از این طریق سیستم را آلوده کند .شکل زیر فرآیند  svchost.exeآلوده به بدافسار را نشان میدهد.

شکل < Aتضسیق ثذافضاس  Parallaxثِ فشآیٌذ svchost.exe
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ٌّگبهی کِ ایي ثذافضاس دس سیستن ًصت شذ یک  shortcutاز  launcherایي ثذافضاس دس پَشِ ٍ startupیٌذٍص
(هطبثق شکل صیش) قشاس هیگیشد تب ثب ّش ثبس ساُ اًذاصی سیستن تَسط قشثبًی ثِ صَست خَدکبس ششٍع ثِ کبس کٌذّ .ویي
اهش هَجت هی شَد تب دستشسی هْبجن ثِ سیستن قشثبًی پبیذاس ثوبًذ ٍ ثتَاًذ سیستن سا اص ساُ دٍس کٌتشل کٌذ.

شکل =ٍ Aجَد فبیل ثذافضاس دس پَشِ ٍ startupیٌذٍص
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راهکارهای جلوگیری از آلوده شذن سیستم به بذافسار
ثشای جلَگیشی اص آلَدُ شذى سیستن ثِ ایي ثذافضاس ثبیذ هَاسد اهٌیتی صیش سػبیت شَدA








ضویوِ ایویلّبی ًبشٌبس سا ثبص ًکٌیذ.
اگش ایویلی اص طشف فشدی آشٌب ثشای شوب اسسبل شذُ اثتذا ثب آى فشد توبس ثگیشد تب اص صحت اسسبل ایویل اص
سوت اٍ هطوئي شَیذ.
اگش ایویل حبٍی لیٌک ثَد قجل اص کلیک ثش سٍی آى اثتذا آى لیٌک سا دس سبیت  VirusTotalاسکي کٌیذ.
ًشمافضاسّبی هَسد ًیبص خَد سا فقط اص سبیتّبی هؼتجش داًلَد کٌیذ.
سیستنػبهل ٍ ًشمافضاسّبی سیستن خَد سا ثِ سٍص ًگِ داسیذ ٍ فبیلّبی ثِ سٍص سسبًی سا اص سبیت هؼتجش آى
ًشمافضاس داًلَد کٌیذ.
ًشمافضاسّبی  anti-Malware ٍ anti-Virusسا دس سیستن خَد ًصت کٌیذ ٍ ّویشِ آىّب سا ثِ سٍص سسبًی
کٌیذ.
اص فبیلّبی هْن خَد  backupثگیشیذ ٍ دس جبیی غیش اص سیستن خَد رخیشُ کٌیذ.

منابع
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/parallax-rat-common-malwarepayload-after-hacker-forums-promotion/
https://www.pcrisk.com/removal-guides/17041-parallax-rat
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