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تاریخ گزارش  4 :تیر 1398

مقدمه
باجافزار  GandCrabنسخه  4که به تازگی مشاهده شده و مورد رصد قرار گرفته است ،در حال هدف قرار دادن کاربرانی
است که به دنبال نرمافزارهای کرک شده هستند .این مشاهده ابتدا توسط  BleepingComputerگزارش شد .شایان
ذکر است ،صفحات مخرب در حال حاضر به درون وبسایتهای مشروع تزریق میشوند ،با این هدف که کاربران را به بدافزار
 GandCrabآلوده کند.
از زمانی که باجافزار  GandCrabمورد یک بهروزرسانی بزرگی قرار گرفت ،تقریبا  2ماه میگذرد .در حالیکه نسخه اخیر از
منظر ساختار کد شامل تغییرات اساسی شده است ،اما هنوز اهداف عملیاتی بدافزار مشابه با نسخههای پیشین است .در حالیکه
برخی از ویژگیهای قبلی بدافزار حذف شده است ،اغلب ویژگیهای استاندارد آن باقی مانده است .یک مورد قابل توجه ،مثال
ویژگی تعویض عکس پسزمینه است که در نسخه قبلی به این باجافزار افزوده شده بود ،اکنون در نسخه جدید دیگر این
ویژگی پیادهسازی نشده است.
مشخصات باجافزار

در جدول زیر ،مشخصات کلی باجافزار  GandCrabبعد از تحلیل در این قسمت به صورت خالصه آورده شده است .در
ادامه ،تحلیل این بدافزار که از خانواده باجافزارها به شمار می رود ،با جزئیات دقیقتری آورده شده است.
شناسه MD5
شناسه SHA-1

F876735F6D4F076DFB148C63C4BA5A3A
56B8F637E4C1B79275DD6830CD4A8FDA3F388D4D

پلتفرم هدف

سامانهعامل ویندوز شرکت مایکروسافت

نوع بدافزار

باجافزار «»Ransomware

الگوریتم رمزنگاری

الگوریتم  RSA-2048و سایفر استریم Salsa20

اسکریپت شناسایی
رمزگشای باجافزار

گیتهاب
یارا
موجود نیست.
اسنورت
در حال حاضر ،برای نسخه  4باجافزار  GandCrabو فایلهای رمزنگاری شده توسط
این باجافزار با فرمت  .Krabرمزگشایی ارائه نشده است.
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تحلیل باجافزار GandCrab
از آنجایی که این باج افزار اخیرا شناسایی شده است و همچنین مورد تغییرات و به روزرسانی قرار گرفته است ،در این مقاله
به تحلیل و همچنین ساختاریابی این بدافزار خواهیم پرداخت .شایان ذکر است ،بزرگترین تغییر این باجافزار نسبت به نسخههای
قبلی ،تغییر الگوریتم  RSA-2048به الگوریتم  Salsa20برای رمزنگاری سریع دادهها است که قبال توسط باجافزار پتایا
« »Petyaمورد استفاده قرار گرفته بود .عالوه بر این ،اکنون این بدافزار میتواند بدون اینکه به اینترنت متصل باشد،
فایلهای کاربران را رمزنگاری کند که در گذشته این ویژگی را نداشت.
وبسایتهای آلوده به باجافزار GandCrab

با توجه به گزارشها و بررسیهایی که صورت گرفته است ،این بدافزار از طریق وبسایتهای مبتنی بر سامانه مدیریت
محتوای وردپرس « »Wordpressدر حال توزیع است که البته رویکرد جدیدی برای انتشار بدافزارها به شمار نمیرود،
چون سامانه مدیریت محتوای وردپرس همواره گزینه مناسبی برای بهرهبرداری « »Exploitationبوده است.

تصویر  :1تصویر برخی از وبسایتهای آلوده به بدافزار GandCrab

این صفحات به سرعت کاربران را به یک صفحه مجزا دیگر انتقال میدهند که شامل لینک دانلود اصلی فایل اجرایی بدافزار
 GandCrabاست .نکته جالب دیگر این است ،اگر این وبسایتهای آلوده مجددا برای بار دوم مورد ارجاع قرار بگیرند،
دیگر کاربران را به آن صفحه دانلود بدافزار انتقال نمیدهند ،مگر اینکه آدرس  IPشخص مشاهدهگر تغییر کند.

تصویر  :2صفحات دانلود بدافزار GandCrab
تجزیه و تحلیل ما از این بدافزار نشان میدهد که فایل اجرایی بدافزار  GandCrabو همچنین لینکهای دانلود این بدافزار
به صورت منظم بهروزرسانی میشوند .به عنوان مثال ،لینکهای زیر برخی از مواردی هستند که ما در طول مدت تحلیل خود
مشاهده کردیم .شایان ذکر است ،این لینکها فرمت مشخصی را دنبال میکنند که در جدول زیر نمایش داده شده است.
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جدول  :1نام وبسایتهای آلوده و فایلهای بدافزار
همانطور که انتظار میرفت ،فایل اجرایی این بدافزار بسیار سرراست و بدون هیچ مکانیزم ضدتحلیلی مانند تکنیکهای
مبهمسازی « »Obfuscationسخت بود .همچنین شایان ذکر است ،پیامهای سنتی تعبیه شده درون بدافزارها برای
پژوهشگران بدافزار هنوز ترکیب در کد هستند ،که نشاندهنده این است که توسعهدهندگان نسخه فعلی بدافزار GandCrab
با نسخههای قبلی فرقی نکردهاند.

تصویر  :3پیامهای درون بدافزار GandCrab
همانند نسخههای قبلی ،اگر مشخص شود که سامانه هدف این بدافزار در کشوری است که زبان اول آنجا روسی است ،این
بدافزار به فعالیت خود ادامه دیگر نخواهد داد .عالوه بر بررسی زبان روسی ،نسخه آخر این بدافزار زبان رابط کاربر هم برای
کشورهای زیر مورد بررسی قرار میدهد.
Country
Russian
Ukrainian
Belarusian
Tajik
Armenian
Azerbaijani
Georgian
Kazakh
Kyrgyz
Turkmen
Uzbek

Code
0x419
0x422
0x423
0x428
0x42B
0x42C/0x82C
0x437
0x43F
0x440
0x442
0x843

Tatar
Romanian
Moldova

0x444
0x818
0x819

فایل هشت کاراکتری با فرمت  lock.به عنوان مثال  2078FBF8.lockدر مسیر  c:\ProgramDataهمچنین موجب
می شود ،این بدافزار بدون اینکه سامانه هدف را آلوده کند ،متوقف شود .شایان ذکر است ،این نام هشت کاراکتری فایل مبتنی
بر شماره سریال  Volumeدرایو ریشه « »Rootبعد شیفت شدن تولید میشود.

تصویر  :4قسمتی که وجود این فایل را بررسی میکند
رمزنگاری اشتراک شبکهای و الگوریتم Salsa 201

فایلهای رمزنگاری شده اکنون در این نسخه از باجافزار دارای فایل فرمت  KRAB.هستند .همچنین نام فایلی که حاوی
پیام این باجافزار است ،همچنین به نام  KRAB-DECRYPT.txtتغییر کرده است.

تصویر  :5فایلهای رمزنگاری شده باجافزار با فرمت KRAB

Salsa20 and Network Share Encryption

1

تمامی درایوها شامل درایورهای مپ شده « »Mapped Driveدر سامانه توسط این بدافزار رمزنگاری میشوند .اکنون
حتی برای اینکه بدافزار بتواند دامنه خرابکاری خودش را بیش از قبل گسترش بدهد ،عالوه بر داریوهای مپ شده سامانه،
اشتراکهای شبکهای درون ماشین هدف را هم رمزنگاری میکند.

تصویر  :6روتین رمزنگاری درایوهای اشتراکهای شبکهای
در تصویر  7هم ساختار دیزاسمبل شده تابع  encryptSharesنمایش داده شده است که چطور دیرکتوری را پویش میکند
و عملیات رمزنگاری فایلهای درون دیرکتوری اشتراک « »Share Directoryرا رمزنگاری میکند.

تصویر  :7ساختار تابع EncryptShare

همانطور که پیش از این ذکر شد ،نسخه جدید این باجافزار اکنون از سایفر استریم Salsa20 Stream « Salsa20
 »Cipherبرای رمزنگاری فایلها به جای  RSA-2048استفاده میکند که اکنون برای هدف کامال متفاوتی استفاده
میشود.
همچنین قابل ذکر است که نسخههای قبلی این بدافزار نیاز داشتند به سرورهای کنترل و فرماندهی قبل رمزنگاری فایلها
متصل شوند .در نسخه جدید ،بدافزار نیاز به برقراری ارتباط با سرورهای کنترل و فرماندهی را ندارد .این یعنی ،بدافزار اکنون
میتواند فایلها را رمزنگاری کند ،حتی اگر به اینترنت متصل نباشد .به هر صورت ،رمزنگاری کلید خصوصی RSA-2048
و پارامترهای  Salsaبه شکل زیر انجام میشوند:
 .1ایجاد کلیدهای خصوصی و عمومی الگوریتم RSA-2048
 .2ایجاد مقادیر تصادفی  32بایتی و  8بایتی به عنوان کلید و نانس «Salsa20 »Nonce
 .3رمزنگاری کلید خصوصی  RSA-2048با استفاده از Salsa20
 .4کلید و نانس  Salsa20همچنین با کلید عمومی  RSA-2048تولید شده در مراحل قبل رمزنگاری میشوند.
کلیدهای رمزنگاری در قالب یک بالک باینری در موقعیت  HKCU\Software\keys_data\data\privateو
همچنین کلید عمومی  RSAدر موقعیت  HKCU\Software\keys_data\data\publicرجیستری ذخیره
میشود.

تصویر  :8ایجاد کلید توسط باجافزار در رجیستری

تصویر  :9کلیدهای رمزنگاری شده درون رجیستری
شایان ذکر است ،یک روتین مشابه در طول رمزنگاری فایل رخ میدهد .یک جفت مقادیر  8بایتی و  32بایتی تولید میشود
که به عنوان پارامترهای کلید و نانس توسط  Salsa20مورد استفاده قرار میگیرد .این برای هر فایل که باید رمزنگاری
شود ،رخ میدهد و همانطور که انتظار میرود ،این کلیدها به سرعت توسط کلید عمومی  RSA-2048رمزنگاری میشود
که به انتهای محتوای فایل رمزنگاری شده افزوده میشود.

تصویر  :10ساختار یک فایل رمزنگاری شده

یادداشت باجخواهی و صفحه پرداخت

عالوه بر یک رویه جدید رمزنگاری ،یادداشت باجخواهی شامل چندین تغییر شده است .متن باجخواهی اطالعرسانی و
دستورالعمل برای قربانیان بدافزار ارائه میکند ،همچنین اکنون شامل کلیدهای رمزنگاری شده مورد بحث و اطالعات قربانی
میشود که با الگوریتم  RC4و کلید  jopochlenرمزنگاری شده است.

تصویر  :11یادداشت باجافزار شامل کلیدهای رمزگشایی و اطالعات قربانی
صفحه پرداخت باجافزار  GandCrabتغییرات جدی نداشته است .به منظور اینکه اطمینان حاصل کنید ،آنها هنوز یک
فایل شما را به صورت رایگان رمزگشایی میکنند تا اطمینان حاصل کنید که بعد از پرداخت کلید را به دست خواهید آورد و
در نتیجه میتوانید تمامی فایلهای خودتان را بازیابی کنید .عالوه بر این ،هنوز پیشنهاد میشود ،باج خواسته شده توسط
کاربران پرداخت نشود.

تصویر  :12صفحه پرداخت باج

نتیجهگیری
اگرچه تغییرات بسیار زیادی درون این بدافزار طول این دو ماه رخ داده است ،اما هنوز از همان شیوه قدیمی رمزنگاری فعال
استفاده میکند که میتواند خسارت قابل توجهای به سامانههای آلوده شده توسط این باجافزار وارد کند .به هر صورت ،به
کاربران پیشنهاد میشود ،توجه جدی به فایلهایی کنند که از روی اینترنت دانلود میکنند ،الخصوص برنامههایی که کرک
شدهاند زیرا استفاده از نرم افزارهای کرک شده مبدا بسیاری از تهدیدات سایبری هستند.
در حال حاضر ،این بدافزار از طریق وبسایتهای آلوده در حال انتشار است و انتظار داریم در ادامه فعالیت خود ،رویکرد انتشار
این بدافزار تغییر کند .اگرچه در این مقاله به بررسی نسخه  4این بدافزار پرداختیم ،اما اکنون نسخه  5این باجافزار هم عملیاتی
شده است که مبتنی بر تحلیل ما ،شامل ویژگیهای دیگر مانند تعامالت مبتنی بر شبکه میشود که به این نسخه از بدافزار
در مقاالت بعدی خواهیم پرداخت.
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