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مركز أمن المعلومات

البرنامج الخبيث ACbackdoor
اكتشف الباحثون مؤخرا برنامجا ضارا يطلق عليه اسم  ACbackdoorحيث يستهدف جميع إصدارات نظم التشغيل
Windowsباإلضافة إلى نظام التشغيل  Linuxوذلك لسرقة معلومات حساسة من الجز ة املتخرققة
تأتي خطورة هذا النوع في أن المستخدم العادي ال يدرك بأن حاسبه قد تم اخرقاقه بسبب أن ملف  payloadالضار سيتم
تشغيله ضمن خلفية نظام التشغيل  Backgroundلكن بالتأكيد سيالحظ اآلثار المرقتبة على هذا االخرقاق حيث سيصيب
الحاسب بعض البقمجيات التخبيثة الخرى أو تتم سرقة بيانات الحاسب
معدل اكتشاف هذه البقمجية التخبيثة في أنظمة التشغيل  Linuxضئيل جدا مقارنة مع نظام التشغيل  Windowsفباستخدام
 70أداة مسح  anti-malware scanning toolsتم اكتشاف وجود البقمجية التخبيثة بواسطة أداة واحدة فقط في نظام
التشغيل  Linuxبينما في نظام التشغيل  Windowsتم اكتشافزا بواسطة  37أداة
الوصف Description
الملف التنفيذي للبقمجية التخبيثة يكون مرتبط ديناميكيا بملفات  (Portable Executable) PEفي نظم التشغيل Windows
بينما يكون مرتبط ستاتيكيا بملفات  (Executable and Linkable Format) ELFفي نظم التشغيل  ،Linuxبالرغم من أن
كالهما يؤديان نفس الوظيفة باإلضافة الى اتصالزم بمخدمات التحكم واإلدارة  Command and Control Serversإال أنهما
يختلفان بطرق التأثيق في الجز ة الضحية حيث في نظم التشغيل  Windowsيستخدم المزاجمون أداة استغالل Fallout
 ،Exploit Kitالتي تتضمن كود خبيث يعرض صفحة الويب للتخطر بينما في نظم التشغيل  Linuxلم تعرف الطريقة بعد
الجديد في أداة االستغالل  Falloutهو :
 استخدام رمازات برمجية نوع  powershellلتنفيذ الرماز التخبيث  payloadبدال من استخدام  VBScriptكلغة
برمجية يدعمزا متصفح  internet explorerفقط والذي أصبح قادرا على اكتشافزا بعد الهجمات السابقة
باستخدام الملف التنفيذي التخبيث iexplore.exe
 يتم إرسال ملف  payloadالمرم بتقنية  BASE64باستخدام برتوكول النقل  HTTPSكقناة اتصال إلى مخدمات
 command and control serversالتخاصة بالمزاجمين كما توضح الصورة أدناه

تاريخ ظهورأداة االستغالل “ “Fallout exploit kit
ظزرت أداة االستغالل  Fallout exploit kitلول مرة منذ أواخر عام  1028كنوع من برمجيات الفدية  Ransomwareمن خالل
القدرة على تنفيذ التعليمات البقمجية التخبيثة نوع  VBScriptعن بعد بصالحيات مدير النظام Windows Administrator
داخل متصفح الويب  Internet Explorerوصنفت الثغرة بالرم  CVE-2018-8174وبعدها ظزرت من خالل استغالل ثغرة
 CVE-2018-15982في مواقع تستخدم تطبيق  Flash Playerباإلصدارات 31.0.0.153 and earlier, and 31.0.0.108 and
 earlierوبهذا أثرت الثغرة على جميع ال ائرين لمثل هذه المواقع المصابة والمتحكم بها من قبل المزاجمين
تم حل المشكلة الموجودة في متصفح الويب بعد قيام شركة  Microsoftبتحديث نظم التشغيل  ،Windowsحيث تم تعطيل
خيار تمكين املحتوى البقمجي نوع  VBScriptبالحالة االفرقاضية كما توضح الصورة أدناه ،وهذا يوضح مدى أهمية تطبيق
تحديثات البقامج والتي غالبا تعمل على تصحيح الخطاء ونقاط الضعف ولذلك فإن خيار تشغيل إيقاف التحديث التلقائي
ليس فكرة جيدة

النشر Dissemination
 Fallout exploit kitتهاجم مواقع الويب ويتم اختيارها بحيث تكون الكرق شعبية وذلك لضمان إصابة عدد كبيق من الضحايا
بهذه البقمجية التخبيثة هذه المواقع تعاني عادة من ثغرات محددة مثل ثغرة  XSSفي إحدى صفحاتها ،يتم استغالل هذه الثغرة
بحيث يتم حقن رمازات خبيثة بمجرد دخول المستخدم لصفحة الويب المصابة بالبقمجية التخبيثة عندها يتم تلقائيا تحميل
برنامج خبيث في متصفح ال ائر وتشغيل ملف  payloadفي خلفية نظام التشغيل  Backgroundداخل جزاز الضحية بدون إذن
أو علم من قبل مستخدم النظام ،هذا البقنامج التخبيث هو برنامج قابل للتنفيذ باستخدام موجه الوامر  PowerShellالذي
سيقوم بتنفيذ أوامر مرم ة برقميز BASE64
اإلقالع وبدء العمل Starting Up
 يبدأ البقنامج التخبيث  ACBackdoorعمله على النظمة المصابة بإجراء عدد من االختبارات للتأكد من أن النظام
الحالي ليس بيئة اختبارية  Sandboxثم يعمل على تمويه نفسه لتجنب كشفه من قبل التطبيقات المضادة
للبقمجيات التخبيثة  Antimalware Scan Interface AMSIمن خالل إجرائية عاملة باسم  MsMpEng.exeفي نظم
التشغيل Windowsبينما في نظم  Linuxفإن اسم اإلجرائية هو ][kworker/u8:7-ev
 يتم تأسيس اتصال عكس ي من خالل فتح باب خلفي في النظام ( )backdoorلالتصال مع مخدمات command and
 control serversالتخاصة بالمزاجمين وبهذا يمكنه أن يستقبل ،يشغل ،ينفذ وأيضا ويحدث البقمجيات التخبيثة التي
سيتم استقبالزا من هذه املتخدمات بشكل تلقائي في كل عملية اقالع لنظام التشغيل المصاب
 مزمة ملف  payloadهي جمع معلومات مزمة عن الضحية ( ،مثل بيانات تسجيل الدخول ،العنوان الفيزيائي للجزاز
 ،MAC Addressملفات االرتباط  ) web cookiesوإرسالزا إلى المزاجمين حيث يتم جمع المعلومات باستخدام
أدوات خاصة ،كتوابع ( Application Programming Interface )APIفي نظم التشغيل  ،Windowsوفي نظم التشغيل
 Linuxباستخدام أمر ] uname [OPTIONإلظزار معلومات عن النظام

 إذا كان تقييم المزاجمين لجزاز الضحية مناسبا عندها يتم تنفيذ ملف  payloadالنهائي باستخدام موجه الوامر
 PowerShellالذي سيقود الضحية إلى موقع آخر مستضاف في مخدمات اإلدارة والتحكم التخاصة بالمزاجمين ويتم
تشفيق جزاز الضحية بهدف الحصول على فدية مالية باستخدام العملة الرقمية bitcoin
على الرغم من أن أدوات االستغالل ليست جديدة إال أن المزاجمين يقومون باستخدام أدوات استغالل أكرق تطورا تجمع
بين تقنيات مختلفة حتى البقمجية التخبيثة  payloadيتم ترقيتها باستمرار
أعراض اإلصابة األكثرشيوعا:
 بطء في عمل جزاز الكمبيوتر
 تعطل البقامج المنصبة على النظام على الفور
 يتصل الحاسب باإلنرقنت ويقوم بتحميل برمجيات بدون إذن المستخدم
 عدم إمكانية إزالة البقمجيات التخبيثة التي تم تحميلزا ،وذلك بالطرق االعتيادية
التوصيات والحماية Recommendations and Mitigations
 يتعين على المستخدمين أن يبقوا حذرين عند تصفحزم لمواقع الويب لن مثل هذه البقمجيات التخبيثة منتشرة
بشكل واسع على شبكة اإلنرقنت
 تحميل وتطبيق تحديثات أنظمة التشغيل بشكل مستمر
 التحديث المستمر للبقامج المتأثرة ومراقبة حركة مرور الشبكة إن أمكن
 تنصيب تطبيقات مكافحة البقمجيات التخبيثة والتأكد من تحديثها بشكل مستمر وتلقائيا
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