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هَج تبصُای اص فیطیٌگ ،بکذٍس جذیذی سبختِ ضذُ تَسط تَسؼِدٌّذگبى بذافضاس  TrickBotسا پخص
هیکٌذ؛ ایي بکذٍس بشای ًفَر ٍ دستشسی کبهل بِ ضبکِی سبصهبى قشببًی استفبدُ هیضَد.
دس حوالت پیطیي هشبَط بِ ضبکِ هثل بذافضاسّبیی کِ یک سبصهبى خبظ سا ّذف قشاس هیدٌّذ ٍ یب
حوالت  ،exfiltrationتحت کٌتشل گشفتي ضبکِی سبصهبى بِ صَست پٌْبًی یک گبم ضشٍسی بَد؛ اهب دس
حوالت فیطیٌگ هطبّذُ ضذُ دس چٌذ ٍقت اخیش یک بذافضاس جذیذ بِ ًبم «ً »BazarBackdoorصب ضذُ ٍ
بشای هْبجوبى بِ ػٌَاى ابضاسی بشای تحت کٌتشل گشفتي ضبکِ ػول هیکٌذ.
بب تَجِ بِ کشیپتشّبی قببل اجشا دس ایي بذافضاس جذیذ ٍ ضببّت سبختبس ٍ کذ آى بب تشٍجبى هطَْس ،TrickBot
بذافضاس  BazarBackdoorبِ تَسؼِ دٌّذگبى ً TrickBotسبت دادُ هیضَد .دس اداهِ بِ ضشح حوالت
فیطیٌگ کِ بِ ًصب بذافضاس  BazarBackdoorهٌجش هیضَد ،هیپشداصین.
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شزيع حملٍ با یک ایمیل فیشیىگ

حولِ بب ایویلّبی فیطیٌگ دس قبلبّب ٍ هَضَػبت هختلف هبًٌذ ضکبیت هطتشیٍ ،یشٍس کشًٍب یب اخشاج
کبسهٌذ آغبص هیضَد .ایي ایویلّب حبٍی لیٌکّبیی بِ هستٌذات هَجَد دس ّ Google Docsستٌذ .یک ًوًَِ
ایي ایویلّب دس ضکل ضوبسُ  1هطبّذُ هیضَد.

شکل شمارٌ  :1ومًوٍ ای اس ایمیلَای فیشیىگ
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ّوبى طَس کِ دس ضکل صیش هطبّذُ هیضَد ،هْبجوبى اص پلتفشم ببصاسیببی  Sendgridبشای اسسبل ایویلّبی
فیطیٌگ هزکَس استفبدُ هیکٌٌذ.

شکل شمارٌ 2

بشخالف اغلب کوپیيّبی فیطیٌگ ،هْبجوبى پطت پشدُی ایي کوپیي فیطیٌگ صهبى صیبدی صشف سبختي
قبلبّبیی کشدًذ کِ قشببًی سا فشیب دادُ ٍ بِ ببصدیذ اص هستٌذ تشغیب کٌذ .بِ ػٌَاى هثبل ضکل ضوبسُ 3
صفحِای دس قبلب «ضکبیت هطتشی تَسط یک ٍکیل» است کِ قشببًی بؼذ اص کلیک بش سٍی لیٌک هَجَد
ایویل فیطیٌگ هطبّذُ خَاّذ کشد ٍ ضکل ضوبسُ  4هستٌذی دس قبلب «گضاسش صَست پشداخت کٍَیذ »11
سا ًطبى هیدّذ.

شکل شمارٌ 3

کلیٍ حقًق مادی ي معىًی ایه سىد متعلق بٍ «کارفزمای پزيصٌ» است.

طبقٍبىدی :عادی
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شکل شمارٌ 4

ّش کذام اص ایي صفحبت قشببًی سا بِ کلیک بش سٍی لیٌک « »click hereبشای داًلَد ٍ ًوبیص کبهل هستٌذ
ٍسد ،فبیل اکسل یب  pdfدػَت هیکٌذ .بب کلیک بش سٍی لیٌک ،بِ جبی داًلَد هستٌذ یک فبیل اجشایی بب
آیکَى ٍ ًبم هشبَط بِ ًَع هستٌذ (ٍسد ،اکسل ٍ  )pdfداًلَد هیضَد .بشای هثبل بِ جبی گضاسش « صَست
پشداخت کٍَیذ  »11هطببق ضکل صیش فبیل  ٍ PreviewReport.DOC.exeبِ جبی گضاسش «ضکبیت هطتشی
تَسط یک ٍکیل» فبیل  Preview.PDF.exeداًلَد هیضَد .اهب اص آًجبیی کِ ٍیٌذٍص بِ صَست پیص فشض
پسًَذ فبیلّب سا ًوبیص ًویدّذ کبسبش ،فبیلّب سا بصَست  Preview.PDF ٍ PreviewReport.DOCهیبیٌذ.

شکل شمارٌ 5

بِ گفتِ هحققبى ایي فبیلّبی اجشایی هسئَل ببسگزاسی بکذٍس ّ BazarBackdoorستٌذ ٍ بب اجشای آًْب،
بکذٍس بِ صَست پٌْبًی بش سٍی سیستن ًصب هیضَد.

طبقٍبىدی :عادی

گشارش بدافشار

2

4

بارگذاری پىُاوی بکدير

بب بِ اجشا دسآهذى فبیل داًلَد ضذُ تَسط قشببًی ،پس اص هذت کَتبّی  loaderبشای داًلَد  payloadبکذٍس بب
سشٍسّبی  C&Cاستببط بشقشاس هیکٌذ BazarLoader .بشای دسیبفت آدسس سشٍسّبی  C&Cاص سشٍیس
تحلیل ًبهتوشکض  Emercoin DNSبشای سیضالَ کشدى ّhostnameبی هختلف بب داهٌِی « »bazarاستفبدُ
هیکٌذ .ایٌکِ داهٌِ  bazarفقط هیتَاًذ بِ صَست ًبهتوشکض دس سشٍسّبی  Emercoin DNSهَسد استفبدُ
قشاس گیشد ،کبس تَقیف داهٌِ ٍ  hostnameسا بشای هشاجغ قبًًَی سخت هیکٌذّhostname .بی استفبدُ ضذُ
بشای سشٍسّبی  C&Cبِ ضشح صیش است:
forgame.bazar
bestgame.bazar
thegame.bazar
newgame.bazar
portgame.bazar

صهبًیکِ آدسس  IPسشٍس  C&Cسیضالَ ضذ loader ،بِ سشٍس هتصل هیضَدّ .وبى طَس کِ دس ضکل صیش
هطبّذُ هیضَد دس آصهبیطبت اًجبم ضذُ ،دسخَاست اٍل بِ سشٍس ،کذ خطبی  404بشهیگشداًذ.

شکل شمارٌ  :6ارتباطات سزير C&C

بب دسخَاست دٍم بِ سشٍس  C&Cیک  payloadسهضًگبسی ضذُ داًلَد هیضَد کِ ّوبى بذافضاس
 BazarBackdoorاست payload .سهضًگبسی ضذُ دس ضکل صیش ًطبى دادُ ضذُ است.

کلیٍ حقًق مادی ي معىًی ایه سىد متعلق بٍ «کارفزمای پزيصٌ» است.
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شکل شمارٌ  payload :7رمشوگاری شدٌ

پس اص آًکِ  payloadداًلَد ضذ ،بذٍى ًیبص بِ ّیچ فبیلی بِ فشآیٌذ C:\Windows\system32\svchost.ex

تضسیق هیضَد .بِ گفتِ هحقق اهٌیتی  ،Vitali Kremezایي تضسیق بذٍى فبیل ،بب بکبسگیشی تکٌیکّبی
 Process Doppelgänging ٍ Process Hollowingاًجبم هیضَد .بکذٍس تضسیق ضذُ بِ فشآیٌذ svchost.exe

دس ضکل ضوبسُ ً 8طبى دادُ ضذُ است.

شکل شمارٌ  :8بکدير تشریق شدٌ بٍ فزآیىد svchost.exe

اص آًجبیی کِ کبسبشاى ٍیٌذٍص بِ دیذى فشآیٌذّبی  svchost.exeدس  Task Managerسیستنػبهل خَد ػبدت
کشدُاًذ ،اص ٍجَد ایي بکذٍس کِ ببػث اضبفِ ضذى یک فشآیٌذ  svchostدیگش ضذُ ،آگبُ ًویضًَذ.
طبقٍبىدی :عادی
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ّوبى طَس کِ دس ضکل صیش هطبّذُ هیضَد یک تسک بشًبهِسیضی ضذُ بشای اجشای  loaderبب ٍسٍد کبسبش بِ
ٍیٌذٍص تٌظین ضذُ است؛ ایي بشًبهِ بِ داًلَد هشتب ًسخِّبی جذیذتش بکذٍس ٍ تضسیق آى بِ فشآیٌذ
 svchost.exeکوک هیکٌذ.

شکل شمارٌ  :9تسک بزوامٍریشی شدٌ

بِ گفتِ هحققبى اهٌیتی ،بکذٍس  BazarBackdoorابضاس تست ًفَر  Cobalt Strikeسا ًیض داًلَد ٍ بش سٍی
سیستن قشببًی ًصب هیکٌذ Cobalt Strike .یک ابضاس قبًًَی تست ًفَر ٍ پلتفشهی بشای ضبیِسبصی هْبجن
است کِ ًسخِ دستکبسی ضذُ آى هؼوَال تَسط هْبجوبى دس تَصیغ دس ضبکِ ٍ سشقت اػتببسًبهِّب استفبدُ
هیضَد .بب تَجِ بِ استفبدُی  BazarBackdoorاص ایي ابضاس ،اهکبى سشقت اطالػبت ،فشٍش دستشسی ضبکِ
بِ دیگش هْبجوبى ٍ ظَْس ببجافضاس ٍجَد داسد.

3

ارتباط قًی با تًسعٍدَىدگان تزيجان TrickBot

بِ گفتِ هحققبى بب تَجِ بِ ػولکشد ایي بذافضاس ٍ تحلیل تطببق کذ آى BazarBackdoor ،پشٍطُی جبلب تَجِ
دیگشی اص تَسؼِدٌّذگبى تشٍجبى  TrickBotاستّ .ش دٍی  BazarBackdoor ٍ TrickBotاص کشیپتَس ٍ
صًجیشُی ایویل یکسبى استفبدُ هیکٌٌذ .الصم بِ رکش است کِ تشٍجبى ّ TrickBotن دس استببطبت خَد بب
سشٍس  C&Cاص سشٍیس  Emercoin DNSاستفبدُ هیکٌذّ .وچٌیي دس گَاّیٌبهِّبی استفبدُ ضذُ دس
استببطبت  TLSسشٍسّبی  C&Cبذافضاس  ،BazarBackdoorسدپبّبیی اص تشٍجبى  TrickBotهطبّذُ ضذُ
است.
کلیٍ حقًق مادی ي معىًی ایه سىد متعلق بٍ «کارفزمای پزيصٌ» است.

طبقٍبىدی :عادی
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بب تَجِ بِ تؼذاد فضایٌذُی ایویلّبی فیطیٌگی کِ حبٍی ایي بکذٍس ّستٌذ BazarBackdoor ،تْذیذ جذی
بشای سبصهبىّب تلقی هیضَد .دس ساستبی جلَگیشی اص آلَدگی بِ ایي بذافضاس ،سبصهبىّب ببیذ بِ کبسکٌبى خَد
دس سابطِ بب ایویلّبیی کِ اص  sendgrid.netدسیبفت هیکٌٌذ ٍ حبٍی لیٌکّبیی بشای داًلَد فبیل است،
ّطذاس دٌّذ.
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[1] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bazarbackdoor-trickbot-gang-s-new-stealthynetwork-hacking-malware/
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