از جنجال خبری تا واقعیت:
 Narilamبدافزار سال 2010

چند روز پیش کمپانی سیمانتک گزارش پرحاشیهای مبنی بر کشف یک بدافزار جدید با نام Narilamرا منتشر کرر
و اعالم اشت این بدافزار جهت حمله به سرورهای ایرانی طراحی شده است .اما بررسیهرای کسپرسریی نگراه کرامال
متفاوتی به این بدافزار ار .
پس از انتشار این خبر کسپرسیی اعالم کر که نگارشهای اول این بدافزار ر سالهای  0202و  0200توسط ایرن
شرکت کشف و پاکسازی شده است و از آنجا که ر چند ماه اخیر ر جهان تنها شش مور از بدافزار نامبر ه گرزارش
شده ،میتوان گفت که یگر عمر خطر آن به سر رسیده باشد.
همچنین با بررسیهای انجام شده معلوم شد که هدف ناریالم آسیب رساندن به برخی از پایگاه هرای ا ه محصروت
شرکت "طراح سیستم" است .ست آخر هم اینیه هنوز هیچ مدرکی ال بر ارتباط این بدافزار با بدافزارهای سرریایی
 Stuxnet ،Wiperو  Flameیگر بدافزارهای شناخته شده مشابه یافت نشرده اسرت و برا توجره بره روش برنامره
نویسی فعال تمام شواهد نشان از تفاو کلی و زیربنایی آنها ار .
اما همین سوابق حمال سایبری و ایتهاب امنیتی فضای سایبری ایران به هرچه اغ تر شدن خبر منتشر شده توسط
سیمانتک امن ز تا آنجا که مرکز مدیریت امدا (ماهر) را وا ار بره انتشرار اطالعیره ای رسرمی کرر  .ر مرتن ایرن
اطالعیه ،ماهر به وضوح به کاربران اطمینان خاطر ا که ر خصوص این بدافزار به نوعی "سوء تفاهم" پیش آمرده و
موضوع مربوط به سال  0202است و چند سال پیش کشف و پاکسازی آن انجام گرفته است.
اطالعیه مرکز ماهر مهر تاییدی بو بر گزارش کسپرسکی مبنی بر اینیه اویین ویررایشهرای ایرن بردافزار ر سرال
 0222تررا  0202منتشررر شررده اسررت و کسپرسرریی چنرردین نسررنه آن را بررا نررامهررای گونرراگونی ماننررد
 Trojan.Win32.Scar.cvcwر سال  ،0202یا  Trojan.Win32.Scar.dlvcر سال  0200کشف کر ه و نیز
برخرری از ویرررایشهررای جدیررد ایررن برردافزار توسررط سیسررتم هوشررمند کشررف برردافزار کسپرسکککی بررا نررام
 HEUR:Trojan.Win32.Genericکشف میشوند.

روی هم رفته تا کنون چندین ویرایش از این بدافزار توسط کسپرسکی کشف شده است که همه آنها سایزی حردو
 1.5MBرا ارند و همگی بر روی سیستم عامل  Windowsاجرا میشوند .اگر چنانچه بره  Headerکامپرایلر آن
که  Borlan C++است اعتما کنیم ،مشهو است که تراری سراخت و انتشرار آن بره سرالهرای  0222ترا 0202
بازمیگر :

بررسی شباهت با  Duqu ،Stuxnet ،Wiperیا Flame
پس از گزارش سیمانتک ،اویین نیتهای که به ذهن همگران خطرور کرر  ،ارتبراط  Narilamبرا بردافزارهایی ماننرد
 Stuxnetو  Flameو یگر بدافزارهایی بو که ر این و سال اخیر ر ایران منتشر شردند .براسراب بررسریهرا و
آناییز شرکت کسپرسیی ،هیچ مردر

قابرل اسرتنا ی ال برر ارتبراط  Narilamبرا ،Wiper ،Duqu ،Stuxnet

 Flameو  Gaussیافت نشد .چراکه بدافزارهای ذکر شده همگی با نسرنه هرایی از  Visul Cکامپایرل شردهانرد ر
حایی که  Narilamبا Borland C++ Builder 6کامپایل شده که ابزار برنامه نویسی کامال متفاوتی است.

به راستی عمر  Narilamچقدر است؟
مانند همیشه ،نشانه زمانی کامپایلر میتواند روغین و ستیاری شده باشد .امرا هشردارهای سرالهرای گششرته کره
مربوط به همین بدافزار است ،سندی است بر صحت این موضوع که چند سال از کشف بدافزار  Narilamمریگرشر .
به عنوان مثال ر سند زیر که ر تاری  (82/6/0202( 0822/2/02توسط ارگان  IRTCیا "آپرا" (آگراهی رسرانی،
پشتیبانی و امدا

ر زمینه اختالت امنیتی فضای رایانهای) با شماره ارجاع VU-2000059منتشر شرده نراریالم را

 32/Trojan Agent.allنامیده است .این سند ییلی است بر صحت تاری کشف ناریالم:

این تروجان خو را با یک هشدار خطای سیستمی بر روی صفحه اعالم میکند که مرورگر سیستم به وسیله ایرن تروجران ربرو ه شرده
است وتزم است که یک ضدتروجان برروی سیستم نصب شو وگرنه سیستم چار مشیل خواهد شرد .این بکدافزار تغییراتکی را در
جداول بانکهای اطالعاتی سیستمهای جامع  Amin, Maliran, Shahdو ....ایجاد میکند.

عالوه بر این همانطور که باتتر گفته شد ،روز شنبه چهارم آذرماه ( )20/2/4سازمان "ماهر" (مرکز مردیریت امردا و
هماهنگی عملیا رخدا های رایانهای) برا انتشرار اعالمیرهای بره شرماره  IRCNE2012111683ر سرایت خو بره
کاربران رسما اعالم میکند کره  W32.Narilamر سرال  )0202( 89شناسرایی و گرزارش شرده ،آن را بردافزاری
آماتور خطاب کر ه و موضوع را بیشتر یک سوء تفاهم می اند.

بدافزاری با هدف مشخص
همانطور که سیمانتک ر گزارش خو گفته ،این بدافزار یتابیسهای خیلی خاصی با نامهرای  shahd ،maliranو
 aminرا هدف قرار می هد و از برخی جدولهای آنهرا ماننرد  A_Sellersو  Kollو  Moeinبره صرور تصرا فی
اطالعاتی را پا

میکند:

که میتوان گفت این رفتار منحصرا برروی اطالعا یک کمپانی و نرم افزار خیلی خاص و مشرن

مریتوانرد عمرل

کند.
شنیده شده است که اخیرا شرکتی به نام "طراح سیسرتم" هشرداری را ر براره بردافزاری منتشرر کرر کره بردافزار
 W32.Narilamبرخی از نرم افزارهای این شرکت را هدف قرار ا ه است .جایب اینیره نررمافزارهرای  Maliranو
 Aminکه ر بات به آنها اشاره شد ،از محصوت این شرکت هستند.

روی هم رفته می توان گفرت کره  Narilamکره پیشرینه کشرف آن بره سرال
 0202باز میگر  ،تنها این سه محصول شرکت "طراح سیستم" را هدف قررار
می ا ه است و انتظار بیشتری از آن نمیرو .

"خالصکه"
 با استنا به نشانه زمانی کامپایلر  ،Narilamمی توان گفت که این بدافزار بین سرالهرای  0222ترا اواسرط
 0202نوشته شده است.
 هدف آن تنریب ا ههای برخی جداول از پایگراه ا ههرای نررم افزارهرای  Amin ،Maliranو  Shahdاز
محصوت شرکت طراح سیستم بو ه است.
 مرکز ماهر رسما این موضوع را یک سوء تفاهم خوانده و تاری کشفNarilamرا سال  )2010( 0822اعالم
کر ه است.
 طبق آمارهای شبیه امنیتی کسپرسیی ( ،)Kaspersky Security Networkتقریباً  %62از ایرن بردافزار
ر ایران و حدو  %42آن ر افغانستان یافت شده است.
 تا به حال سند موثقی ال بر ارتباط این بدافزار برا بردافزارهای سرریایی  Flame ،Shamoon ،Wiperو...
بدست نیامده است.


ر حال حاضر نه تنها زمان کشف نسنه های منتلف این بدافزار تمرام شرده ،بلیره مرد زیرا ی از مرحلره
پاکسازی جهانی آن هم میگشر  ،و ر چند ماه گششته تنها شش مور از این بدافزار ر نیا مشاهده و کشف
شده است.

نویسنده :فرزاد غفوریان  -مدیر واحد امنیت شرکت پاد

