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 مقدمه 1

دو  یرفته را که حاوسرقتبه یهااز داده یتعداد ShadowBrokers گروه سایبری ،2117سال مارس ماه در 

  منتشر کرد. ،ندبود  FuzzBunchو  DanderSpritzچارچوب 

DanderSpritz  تشکیل شده است شدهکنترل یهادستگاه ياطالعات و بررس یرآوجمع یبرا یيهاافزونهاز .

 یکو  نتبات یادار یهابه پنل هیشب يکیگراف ندوزیرابط ویک در جاوا نوشته شده است و چارچوب  نیا

 یبرا یيهاافزونهو  هادرپشتي یدارا نیهمچن DanderSpritzکند. يرا فراهم م Metasploitرابط کنسول 

 .نیستند، است FuzzBunchت کنترل تح ي کهانیقربان

 
 DanderSprit یرابط کاربر 1شکل 

 DanderSpritzبا  یتعامل و همکار جهتخدمات مختلف  یبرا يچارچوب Fuzzbunch گر،ید یسو از

 ان،یقربان لیو تحل هیتجز یها است که براافزونهاز  يشامل انواع مختلفاین چارچوب کند. يفراهم م

 رچوبچا هایافزونه یدر مجموعه لی. سه فااندشده يطراحشده یزیربرنامه فیوظاو  هایریپذبیآس

FuzzBunch :وجود دارد 

1 .%pluginName%-version.fb 

را به آن  افزونه یکند و شناسهيم يکپ XMLهدر را از  که چارچوب است این کاربردی ، فایللیفا نیا

 .کنداضافه مي

2 .%pluginName%-version.exe 
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 کند. افتیدررا کار  نیفرمان انجام ا FuZZbuNchکه  است اجراقابل  يزمان یياجرا لیفا نیا

3 .%pluginName%-version.xml 

را وظایف آن(  حینام پارامتر، نوع آن و توض)افزونه  يو خروج یورود یپارامترها ،یکربندیپ لیفا نیا

از مشخصات  رایکند، زياستفاده در چارچوب کمک م تیبه قابل نیچنهم لیفا نیا. کنديم فیتوص

 کند.يم يبانیفرض پشتشیپ یپارامترها

 یهاو شامل افزونهشود يم دهینام "Fuzzbunch ،" ImplantConfig یهادسته نیتراز جالب يکی

است.  ءاستفادهسوپس از  یدر مرحله ،مپلنتیا قیآلوده از طر یهاکنترل دستگاه یشده برايطراح

DarkPulsar به نام  يمنفعل درپشتيکنترل  یجالب برا اریبس تیریماژول مد کی'sipauth32.tsp'  که است

 کند. را فراهم مي کنترل از راه دورامکان در این دسته قرار دارد و 

2 DarkPulsar چیست؟ 

DarkPulsar یسوءاستفادهاتصال دو ابزار  ینقطه یک در پشتي است کهFuzzBunch  و DanderSpritz 

عنوان این ابزار به خودی خود یک درپشتي نیست، بلکه تنها بخش مدیریتي آن بهمحققان دریافتند که . است

 کند. یک درپشتي عمل مي

DarkPulsar  کند که عبارتند از:دستور پشتیباني مي 7از 

 Burn- برای حذف ایمپلنت 

 RawShellcode- ه مستقل از پایگاهبرای اجرای کد دلخوا 

 EDFStagedUpload-  بارهایDanderSpritz ی قرباني گسترش را بدون تماس با درایو در حافظه

 را به قرباني ارسال کند. DanderSpritz تواند چند فرماندهد. پس از اجرای این دستور، مدیر ميمي

 DisableSecurity- پروتکل  تیکردن امنفعالریغ یبراNTLMبدافزار  ریفرمان، مد نیه از ا. با استفاد

هر  ستمیس) برای عبور از احراز هویت ندارد يقربانمعتبر و رمز عبور  یبه دانستن نام کاربر یازین

 .(کنديم ریعنوان معتبر تفسجفت دلخواه را به

 EnableSecurity-  برعکس دستورDisableSecurity کند.عمل مي 

 UpgradeImplant- درپشتي ی جدیدبرای نصب نسخه 
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 PingPong- برای آزمودن ارتباط 

پس  Processlistاز  یانمونه ،3شکل هستند.  EnableSecurityو  DisableSecurityترین دستورات، جالب

بدون اعتبار معتبر اجرا شود و  افزونههر  تا دهدياجازه م Processlist دهد.را نشان مي DisableSecurityاز 

 .از راه دور( عمل کند یستریمنظم )خدمات رج ستمیس یعملکردها قیاز طر

  

  از  یانمونه 2شکلProcesslist  پس ازDisableSecurity 

 C&C نیب کیتراف یرمزگذار یکه برا شدندچند ثابت محققان متوجه  ،مدیرماژول  لیو تحل هیتجز حین در

 (.3)شکل  دنشوياستفاده م مپلنتیو ا
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 مپلنتیو ا C&C نیب کیتراف یرمزگذارهای ثابت 3شکل 

ای، انرژی هسته ،فعالیت این بدافزار یزمینه .ندکرد دایو مصر پ رانیا ه،یرا در روس يقربان 01حدود محققان 

 Windows از نوع شدهی آلودههادستگاه عامل اکثرسیستمو  است هوافضا و اوری اطالعاتمخابرات، فن

Server  گزارش شده است 2112و  2113ها آن یو نسخه. 

 DarkPulsar مهم يفن نکات 2-1

توابع  نی. اشودميشده اجرا آن در توابع صادر یریاست که بارگ ایپو یکتابخانه کی DarkPulsar مپلنتیا

 شوند: یبنددسته ریصورت زتوانند بهيم

 د.نشويده ماستفا ستمیدر س درپشتينصب  یبراکه تابع نامشخص  دو 

 مربوط به  ياسام دارای توابعTSPI (که اطم یدهندهسیسرو رابط )کنند يحاصل م نانیخدمات تلفن

 د.شويم یاندازطور خودکار راهو به است autorun ستیدر ل درپشتيکه 

 اتینام مربوط به عمل کیتابع با  کی SSPI خرب تابع، بار م نی. ای پشتیبان امنیتي(دهنده)رابط ارایه

 کند.يرا اجرا م اصلي
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صادر  DarkPulsarکه توسط  يتوابع بدین معني که ؛هستند يستیمالینیم TSPIو  SSPI یهارابط یسازادهیپ

مخرب  یتلفن، شامل کدها سیسرو یبه جا اما ،هستند رابطبا توابع مشابه  یهانام یدارا ،شونديم

 .باشندمي

 فراخوانيبا  درپشتي. شودمينصب  ستمیخص در سنامش یشدهتابع صادریک توسط  مپلنتیا

"Secur32.AddSecurityPackage"  باعث و اجرا خود در پارامتر یکتابخانه ریبا مس و ریمد مجوزهایبا 

تابع  يفراخوانشود. این کار سبب مي SSP/APعنوان به "LSASS.EXE" توسط DarkPulsarبارگذاری 

بکار گرفته  يدرپشت یهیاول يمقدارده برای DarkPulsarتوسط  هک "SpLsaModeInitialize" یشدهصادر

استفاده  "lsass.exe"کد به  قیتزر یبرا "AddSecurityPackage" ،روش نی. در اشودشده است، مي

 \ HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion"خود را در  ینام کتابخانه و شوديم

Telephony \ Providers" کنديم اضافه. 

 تیریمد سیدر کنار سروشود که بارگذاری ميTelephony API  (TapiSrv )در ابتدا توسط  ایمپلنت

. در شودمي اندازیراه کند،تنظیم مي« خودکار»عنوان بهرا  یاندازنوع راه که (RasManاز راه دور ) يدسترس

را  "TapiSrv، "TSPI_lineNegotiateTSPVersion ،خدمات تلفن یدهندههیارا یکتابخانه یریهنگام بارگ

 کند.يم يفراخوان "lsass.exe"به  قیتزر یاست، برا "AddSecurityPackage" يفراخوان یاوکه ح

DarkPulsar  هابا استفاده از نصب قالببار خود را (hooks) یبرا "SpAcceptLsaModeContext" ( تابع

 "lsass.exe" ندیدر فرا ستمیس تیهو دییتأ یبسته نیدر چند یيهاقیتزر نیکند. چنياجرا م (اعتبار دییتأ

 :دهندرا مي ریز یهااساس پروتکل رب تیاحراز هو ندیاکنترل فری اجازه  Darkpulsarبه و  شوندميساخته 

 Msv1_0.dll - پروتکل  یبراNTLM 

 Kerberos.dll - پروتکل  یبراKerberos 

 Schannel.dll - یل هاپروتک یبرا TLS / SSL 

 Wdigest.dll - پروتکل  یبراDigest  

 Lsasrv.dll - پروتکل  یبراNegotiate. 

 . آورددست ميبه ستمیس یهاپروتکل دررا  مخرب کیترافجاسازی  یيتوانا Darkpulsar سپس
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 DarkPulsar مپلنتیبه ا زیآمتیشبکه در طول اتصال موفق کیتراف 4شکل 

و رمز عبور معتبر  یکردن نام کاربراز وارد یریجلوگ یيتوانا ت،یاحراز هو یندهایاکنترل فر تیمز نیدوم

است که  SMB قیاز طر ستمیسفایل  و از راه دور یستریرج ندها،یفرا ستیمانند ل يائیبه اش يدسترس یبرا

در  يپشتدر یها، قالبDarkPulsarدر   "DisableSecurity"فرمانارسال . پس از دارند تیبه احراز هو ازین

دارای اعتبارات معتبر است،  که "SpAcceptLsaModeContext" صورت تابعبه شهیهم يقربان سمت

را  یبه مشتر شدهء محافظتایبه اش يدسترس ،ستمیس ،تابع نیدست آوردن اهب پس از .شوندبازگردانده مي

 کند.يفراهم م
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 DarkPulsarبا  کار 2-2

"Darkpulsar-1.1.0.exe"  کند. يکار م «یاندازراه کی -فرمان  کی»است که تحت اصل  مدیریتيرابط یک

با عنوان استدالل خط فرمان به ایو  "Darkpulsar-1.1.0.9.xml" یکربندیپ لیدر فا دیبایا  یيفرمان اجرا

 :مشخص شودزیر  اتیحداقل جزئ

 کند؟يماستفاده  يتیب 64 ای يتیب 32 ستمیس کیدستگاه هدف از  ایآ 

 پروتکل (SMB ،NBT ،SSLیها، پروتکل RDP يم يبانیپشت)پورت یدستور و شماره یهیارا شوند 

 چیست؟

 يخصوص دیکل RSA دیکل یيرمزگشا یبرا AES چیست؟ نشست 

"Darkpulsar-1.1.0"  نینشده است. ا يآلوده طراح یهانیماش تیریمد یمستقل برا یبرنامه کیبه عنوان 

مختلف را  یو اجزا تیریتواند پارامترها را مدياست که م Fuzzbunchاز چارچوب  نهافزو کی ،ابزار

 هماهنگ کند. 

3 DanderSpritz 

DanderSpritz آلوده است که متفاوت از  یهاکنترل دستگاه یبرا يچارچوبFuzzbunch نیا رایاست؛ ز 

 "DisableSecurity"خاص مانند  یدهارا با عملکر یبردارپس از بهره یمرحله یابزار محدود برا کی ،ابزار

 کند.يفراهم م DarkPulsar یبرا "EnableSecurity"و 

در  "PeedleCheap"کند، از ها کار يپشتدراز  یترعیوس یمحدوده بتواند در DanderSpritz اینکه یبرا

یک افزونه  "PeddleCheap". دکنها استفاده ميافزونه یاندازراه یکردن اپراتورهافعال یبرا يقرباندستگاه 

شود. گرفته  بکارآلوده  یهانیها و اتصال به ماشمپلنتیا یکربندیپ یتواند براياست که م DanderSpritz از

در دسترس  DangerSpritz یسوءاستفادهپس از  یهايژگید، تمام ووشمياتصال برقرار  کیکه  يهنگام

 .دنریگيقرار م

 مپلنتیا کیبا  کردن قربانيآلودهقادر به  "EDFStaged Upload"در حالت  DarkPulsar بدین ترتیب

دستگاه در  "PeddleCheap" مپلنتی( از اFuzzbunch یافزونه) "PCDllLauncher" .کارآمدتر است

کند. يکاربر فراهم م یرا برا سوءاستفادهپس از  یرابط کاربر کی DanderSpritzکند و ياستفاده م انیقربان

 است. "PCDllLauncher  ،" PeddleCheap DLL Launcherام کامل رو، ن نیاز ا
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و  DarkPulsar یافزونهبا  FuZZbuNch قیاز طر "PeddleCheap" یافزونهبا  DanderSpritzکامل  طرح

PCDllLauncher :شامل چهار مرحله است 

 قیطر از FuZZbuNch ، فرمان اجرای"EDFStagedUpload" اندازیبرای راه DarkPulsar . 

 در DanderSpritz ، فرمان اجرای"pc_prep" (Preparing PeedelCheapبرای آماده ) سازی بار و

 .مپلنتیکتابخانه در ا اندازیراه

 در DanderSpritz ، دستور اجرای"pc_old" نام مستعار دستور( "pc_listen -reuse -nolisten -key 

Default" )است. 

 یاندازراه "Pcdlllauncher"  قیطراز FuZZbuNch  به بار که با فرمان  ریمسکردن مشخصو

"pc_prep"  در پارامتر"ImplantFilename" .آماده شده است 

 

 DanderSpritz 0شکل 
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 ی فایل سیستمافزونه 6شکل 

 مخرب یشبکه یهاتیفعال صیتشخ 3-1

 شود؛مي ياتصال دائم باعث برقراری شوديآلوده اجرا م نیماش کیر د "EDFStagedUpload"که  يهنگام

 شود:يظاهر م "lsass.exe"در  ،سوکت محدود کی و 440پورت  قیاز طر کیتراف ،لیدل نیبه هم

 

، گیردبکار مي "PcDllLauncher" یافزونه قیرا از طر "PeddleCheap"، بار  DanderSpritzکه  يهنگام

 :ابدیيم شیافزا یریور چشمگطشبکه به تیفعال
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متصل  چیدو سوئ آثارو تنها  شوديشبکه متوقف م تیفعال ابد،یيم انیکه اتصال به دستگاه آلوده پا يهنگام

 ماند:يم يباق "lsass.exe"در 

 

 

 یریگجهینت 4

با  یو سازگارو گسترش عملکرد  یریپذانعطاف برای DanderSpritzو  FuzzBunch هایچارچوب

مختلف  فیوظا یکه برا هستند افزونهاز  یاها شامل مجموعهاز آن کی. هر اندطراحي شده گرید یرهاابزا

 ، در حالي کههستند يقربان کیو حمله به  یيمسئول شناسا FuzzBunch یهاافزونه .اندشده يطراح

 .اندطراحي شدهشده آلوده انیقربان تیریمد یبرا DanderSpritzدر چارچوب  هاافزونه

 يها بخشچگونه آن نکهیو اها ، به شناخت بهتر آندو چارچوباین  نیب يعنوان پلبه DarkPulsar درپشتي

 یهایيتوانا دارای DarkPulsar کند؛ چراکهکمک مي ،هستندمصارف دراز مدت  یفرم حمله براپلت کیاز 

در  نآ کیها، مانند تجمع ترافتیابلق نیا یسازادهی. پپایداری در سیستم قرباني استتداوم و  یبرا شرفتهیپ

 است. یاحرفه اریبس ت،یعبور از احراز هو یبرا اتاز واردکردن اعتبار یریو جلوگ يقانون یهاپروتکل
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 های سازششاخص

 96f10cfa6ba24c9ecd08aa6d37993fe4ایمپلنت: 

 SystemRoot%\System32\sipauth32.tsp%مسیر فایل: 

 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Providersرجیستری: 


