بدافسار جدید  Mozartکه دستورات را گرفته و ترافیک را با استفاده از  DNSپنهان
میکند.

یک تذافضاس دسبِپشتی جذیذ تِ ًام  Mozartتا استفادُ اص پشٍتکل  DNSتا هْاجویي اص ساُ دٍس استثاط تشقشاس
هیکٌذ تا اص شٌاساییشذى تَسط ًشمافضاسّای اهٌیتی ٍ سیستنّای تشخیض ًفَر ،جلَگیشی کٌذ.
هؼوَالً ٍقتی یک تذافضاس تشای دسیافت دستَساتی کِ تایذ اجشا شَد تا سشٍس استثاط هیگیشد ،ایي کاس سا تا استفادُ
اص پشٍتکلّای  HTTP/Sتشای سَْلت استفادُ ٍ استثاط اًجام هیدّذ.
تا ایي ٍجَد ،استفادُ اص استثاط  HTTP/Sتشای تشقشاسی استثاط ،اشکاالتی داسد ،صیشا ًشمافضاسّای اهٌیتی هؼوَالً
تشافیک سا تشای فؼالیتّای هخشب ًظاست هیکٌٌذ .دس طَست شٌاسایی تَسط ًشمافضاس اهٌیتی ،اتظال ٍ تذافضاسی
کِ دسخَاست  HTTP/Sسا داسد ،هسذٍد هیکٌذ.
دس دسبِپشتی جذیذ  Mozartکِ تَسط  MalwareHunterTeamکشف شذُ است ،ایي تذافضاس اص  DNSتشای
دسیافت دستَسالؼول اص هْاجویي ٍ جلَگیشی اص شٌاساییشذى ،استفادُ هیکٌذ.
استفاده از رکورد  DNS TXTبرای صدور دستورات
 DNSپشٍتکلی تشای تثذیل ًام  hostهاًٌذ  www.example.comتِ آدسس IPآى ( )92.25.25.36است.
ػالٍُ تش تثذیل ًامّای هیضتاى تِ آدسس ،IPپشٍتکل  DNSتِ شوا اهکاى هیدّذ سکَسد  TXTکِ حاٍی دادُّای
هتٌی است سا ًیض جستجَ کٌیذ .ایي ٍیژگی ػوَهاً تشای تأییذ هالکیت داهٌِ تشای سشٍیسّای آًالیي ٍ
سیاستّای ایوٌی ایویل هاًٌذ  Sender Policy Frameworkیا  DMARCاستفادُ هیشَد.

دس صیش سکَسد  TXTتشای "ً " hi.bleepingcomputer.comشاى دادُ شذُ است.

هْاجواى  Mozartاص ایي سکَسد  DNS TXTاستفادُ هیکٌٌذ تا دستَساتی سا کِ تَسط ًشمافضاسّای هخشب
تاصیاتی شذُ ٍ تش سٍی سیستن آلَدُ اػوال هیشًَذ ،رخیشُ کٌٌذ.
 Mozartبا استفاده از  DNSخرابکاری میکند
اػتقاد تش ایي است کِ تذافضاس  Mozartاص طشیق ایویلّای فیشیٌگ کِ شاهل ّ PDFایی ّستٌذ کِ تِ یک
فایل  ZIPکِ دس آدسس  https://masikini[.]com/CarlitoRegular[.]zip.هَجَد است ،تَصیغ هیشَد .ایي فایل
فششدُ حاٍی یک کذ  JScriptاست کِ ٌّگام اجشا یک فایل اجشایی سهضگزاسی شذُ  base64کِ تا
ػٌَاى  %Temp%\calc.exeدس سایاًِ رخیشُ شذُ است سا استخشاج ٍ اجشا هیکٌذ.

ًظةکٌٌذُ  Jscriptدس تذافضاس Mozart
تِ گفتِ هحقق  Vitali Kremez ،SentinelLabsکِ ایي دسبِپشتی سا تجضیِ ٍ تحلیل کشدُ ٍ یافتِّای خَد سا
تا  BleepingComputerتِ اشتشاک گزاشتِ است ،ایي تذافضاس اتتذا فایل  %Temp%\mozart.txt.سا تشسسی
هیکٌذ .اگش ایي فایل ٍجَد ًذاشتِ تاشذ ،آى سا تا هحتَای  54321ایجاد هیکٌذ ٍ کاسّای آهادُساصی سا تش سٍی
سایاًِ اًجام هیدّذ .ایي آهادُساصی شاهل کپیکشدى فایل  calc.exeاص پَشِ  ٪Temp٪دس یک هسیش کِ تطَس
تظادفی ًامگزاسی شذُ ٍ قشاس دادى دس هسیش صیش
 %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ folderتِ هٌظَس ایٌکِ دس ّش تاس ٍاسدشذى
قشتاًی دس ٍیٌذٍص ،ساُاًذاصی شَد.

فایل mozart.txt
طثق گفتِی  ، Kremezتذافضاس  Mozartتا یک سشٍس  hardcoded DNSتحت کٌتشل هْاجن دس
 93.188.155.2استثاط تشقشاس خَاّذ کشد ٍ تِ دًثال دسخَاست  DNSتشای دسیافت دستَسالؼول یا دادُ
پیکشتٌذی هیشَد:
تِ ػٌَاى هثال ،دس آصهایشات  ،BleepingComputerها تِ تات شٌاسِ ' '555سا اختظاص دادُاین ،کِ تاػث شذُ
 Mozartتشای هَاسد 111.1.getid, 111.1.getupdates, and 111.1.gettasks :تِ جستجَی DNS
 TXTتپشداصد.

درخواست gettasks DNS

دس ٌّگام ًظاست تش  ، Mozartهتَجِ شذین کِ ایي تذافضاس تطَس هذاٍم سؤاالت ” “gettasksسا تِ سشٍس
 DNSهْاجن طادس هیکٌذ تا دستَساتی سا تشای اجشای آى پیذا کٌذ.
اگش پاسخ یادداشت  TXTخالی تاشذّ ،واًطَس کِ دس تاال ًشاى دادُ شذ ،تذاى هؼٌی است کِ ّیچ دستَسی تشای
اجشا ٍجَد ًذاسد ٍ تذافضاس تا صهاًی کِ یک ٍظیفِ اًجام شَد ،ایي تشسسی سا تاسّا ٍ تاسّا اداهِ هیدّذ.
دس حال حاضش هشخض ًیست چِ دستَساتی تَسط  Mozartتِ ػٌَاى تست تَسط  Kremezاجشا هیشَد ٍ
ّ Kremezیچ پاسخی تِ دسخَاستّای ً DNSذادُ است.
هوکي است تِایي دلیل تاشذ کِ ها تشای هذت طَالًی تست ًکشدین ٍ یا ایٌکِ هْاجواى دس حال ساخت تاتًت
خَد قثل اص اًتقال دستَسات تَدُاًذ.

مسدود کردن این نوع تهدیدات
تَجِ تِ ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ اص قثل تذافضاسّایی ٍجَد داشتِاًذ کِ اص  DNSتشای تشقشاسی استثاط استفادُ
هیکٌٌذ ٍ دسبِپشتی  Mozartهٌحظش تِ فشد ًیست.

دس سال  ،4152گشٍُ  Cisco Talosیک تذافضاس تِ ًام  DNSMessengerسا کشف کشد کِ تشای استثاطات
هخشب ًیض اص سکَسد  TXTاستفادُ هیکشد .تشای هسذٍد کشدى فؼالیت  ،Mozartهی تَاًین تگَیین کِ
دسخَاستّای  DNSسا تِ  93.188.155.2هسذٍد کٌیذ ،اها اًَاع جذیذ هیتَاًٌذ تِ سادگی آًقذس تِ
سشٍسّای هختلف  DNSسَئیچ کٌٌذ ٍ ایي تاصی هَش ٍ گشتِ اداهِ پیذا خَاّذ کشد.
دسػَع ،تایذ هشاقة سٍشّای جذیذ استثاطات هخشب تاشیذ ٍ اگش ًشمافضاسّای اهٌیتی ٍ سیستنّای تشخیض
ًفَر شوا هیتَاًٌذ تش سٍی ً DNS TXTظاست داشتِ تاشٌذ ،تایذ آى سا فؼال کٌیذ.

هٌثغ:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-mozart-malware-getscommands-hides-traffic-using-dns/

