هتخػػاى کسپشسکی ضٌاسایی کشدًذ " رد پای شعله و گاس در بدافزار " MiniFlame
تٌاتش اعالم کاسضٌاساى ،یکی اص سِ تذافضاسی کِ طی کاٍش سشٍسّای کٌتشل ٍ فشهاًذّی ٍیشٍس ضعلِ ضٌاسایی ضذ ،تِ عٌَاى اتضاس هشاقثتی ثاًَیِ
علیِ تشخی اّذاف خاظ هَسد استفادُ قشاس هیگشفت.
تِ گضاسش سٍاتط عوَهی ضشکت پاد ،دس اتتذا گواى هیضذ تذافضاس  MiniFlameکِ تِ ّ SPEن ضٌاختِ هیضَد یکی اص هاطٍلّای ٍیشٍس ضعلِ
است ،اها هتخػػاى هشکض تحقیقاتی کسپشسکیلة دسیافتٌذ کِ  MiniFlameیک تذافضاس هستقل است ٍ دس قالة  plug-inدٍ ٍیشٍس ضعلِ ٍ
گاس ( )Gaussعول هیکٌذ.
تش اساس ایي گضاسش گاس یکی دیگش اص حوالت خشاتکاساًِای است کِ اص حوایت هالی دٍلتی تشخَسداس است ٍ ّذف آى سشقت اطالعات تاًکی
آًالیي است.
الکساًذس گَستف ،هتخػع اهٌیت اسضذ کسپشسکی هی گَیذ« :ضعلِ تعذ اص جوعآٍسی ٍ هشٍس دادُّا قشتاًی هَسد ًظشش سا تعشیف ٍ ضٌاسایی
هیکٌذ ٍ سپس  MiniFlameتشای ًظاست تیطتش سٍی ّذف ٍ اجشای عولیات خشاتکاسی سایثشی ًػة ٍ اجشا هیضَد».
تِ گفتِ گَستف ،تین تحقیقاتی اٍ هَفق تِ ضٌاسایی ًحَُ عولکشد ٍ استثاط هیاى تذافضاسّای استاکس ًت ،ضعلِ ،گاس ٍ  Duquضذُ است.
«ضعلِ کَچک» حذٍد  01تا  01حولِ سایثشی هَفق داضتِ است .ایي دسحالیست کِ ضعلِ حذٍد  077تاس ٍ گاس حذٍد ّ 0ضاس ٍ  011تاس
کاهپیَتشّا ٍ ضثکِ ّای گًَاگَى سا ّذف قشاس دادُ است .گفتٌی است  MiniFlameدس هقایسِ تا دٍ تذافضاس دیگش هحذٍدُ جغشافیایی هتفاٍتی سا
ّذف اغلی خَد قشاس دادُ است .تاکٌَى ً 6سخِ اص  MiniFlameضٌاسایی ضذُ کِ تیطتشیي قشتاًیاى ایي ٍیشٍس تِ لثٌاى تش هیگشدد .ایي
دسحالیست کِ ایشاى ،سَداى ٍ سَسیِ اّذاف اغلی ضعلِ هحسَب هیضذًذ.
کسپشسکی ّوچٌیي دس تیاًیِای دس ٍتالگ خَد اعالم کشدً« :تایج تحقیقات ًطاى هیدّذ  MiniFlameاتضاسی تشای حولِ تِ ّذفّای خاظ ٍ
دسجِ یک است ٍ تاکٌَى علیِ اّذافی تِ کاس تشدُ ضذُ کِ تیطتشیي اّویت ٍ حساسیت سا ًضد هْاجواى داسا تَدُاًذ».
تِ گفتِ هتخػػاى کسپشسکیّ ،کشّا اص طشیق  MiniFlameهیتَاًٌذ تِ توام فایلّای سیستنّای کاهپیَتشی آلَدُ دستشسی پیذا کٌٌذ ٍ یا
ٌّگام اجشای هشٍسگش ایٌتشًتی ،تشًاهِّای آفیس ،آدٍتی سیذس ،هسٌجش یا کالیٌت  FTPسٍی کاهپیَتشّای قشتاًی ،اص غفحات ٍ پَضِّای هختلف
اسکشیي ضات تگیشًذ .ایي تذافضاس سپس اطالعات هسشٍقِ سا تِ یکی اص سشٍسّای کٌتشل ٍ فشهاًذّی اختػاغی خَد یا یکی اص سشٍسّای ضعلِ
اسسال هیکٌذّ MiniFlame .وچٌیي قادس است اص طشیق هاطٍل دیگشی کِ دسایَّای  USBسا ّذف قشاس هیدّذ تِ سیستنّای کاهپیَتشی ًفَر
کشدُ ٍ اطالعات سیستن آفالیي سا تِ سشقت تثشد.
دس قسوتی اص تیاًیِ کسپشسکی آهذُ است« :اگش ضعلِ ٍ گاس سا عولیات جاسَسی تضسگی تذاًین کِ سیستن ّضاساى سا ًفش سا آلَدُ کشدُ است ،ضعلِ
کَچک تِ اتضاس تْاجوی ظشیف ٍ دقیقی ضثاّت داسد».
ساختاس  MiniFlameهطاتِ ضعلِ است .ایي تذافضاس عالٍُ تش سشقت اطالعات ،دستشسی هستقین تِ سیستن ّای آلَدُ سا تشای هْاجواى فشاّن
هیکٌذ .هحققاى تش ایي تاٍسًذ کِ تَسعِ  SPEسال  0112آغاص ضذ ٍ تا اهسال اداهِ داضتِ است .کسپشسکی تاکٌَى هَفق ضذُ است چٌذ داهٌِ
کٌتشل فشهاى تذافضاسّای ضعلِ ٍ  MiniFlameسا ضٌاسایی کٌذ .تش ایي اساس اص هاُ هِ تا پایاى سپتاهثش گزضتِ هتخػػاى اهٌیت کسپشسکی

ًضدیک تِ ّ 01ضاس اتػال اص  01آدسس  IPهختلف سا تِ ایي داهٌِّا سدیاتی کشدًذ کِ عوذتا تِ سشٍسّایی دس لثٌاى ختن هیضذ ،دسحالی کِ سد
پای  MiniFlameدس ایشاى ،فشاًسِ ٍ آهشیکا ّن دیذُ ضذُ است.
هتخػػاى  01فشهاى قاتل فْن تشای ایي تذافضاس سا ضٌاسایی کشدُاًذ کِ ثثت ٍ اسسال فایل ّا اص تذافضاس تِ سشٍس کٌتشل ٍ فشهاى ٍ تالعکس ،تْیِ
اسکشیي ضات اص هشاحل ًفَر پیص فشؼ ٍ غیش فعال ضذى تشای دٍسُّای هطخع ٍ اص پیص تشًاهِسیضی ضذُ اص جولِ آًْاست.
کاٍش اٍلیِ هشکض کٌتشل ٍ فشهاى ٍیشٍس ضعلِ کِ تِ ضٌاسایی  MiniFlameهٌجش ضذ تِ سپتاهثش گزضتِ تش هیگشدد .هحققاى کسپشسکی،
سیواًتک ٍ CERT-Bund/BSI ،اتحادیِ جْاًی هخاتشات عالٍُ تش ضٌاسایی ضعلِ ،دس کٌاس ّن  3تذافضاس جذیذ ٍ  1پشٍتکل استثاطی یعٌی
 RedProtocol ٍ SignupProtocol ،OldProtocolE ،OldProtocolسا ضٌاسایی کشدًذ MiniFlame .اص طشیق ایي پشٍتکلّا تِ هشکض
کٌتشل ٍ فشهاًذّی هتػل هیضذُ است.
کطف ٍیشٍس  SPEدسحالیست کِ دٍ تذافضاس دیگش تا عٌَاى ٌَّ IP ٍ SPص ًاضٌاختِ هاًذُ است .کاسضٌاساى احتوال هیدٌّذ کِ  SPتِ احتوال
فشاٍاى یک ًسخِ قذیوی اص  MiniFlameاست ،اها َّیت تذافضاس ٌَّ IPص ًاهطخع است .تیي سِ تذافضاس ًاهثشدُ  IPاص ّوِ جذیذتش است.
اسصیاتی سشٍسّای کٌتشل ٍ فشهاًذّی دس هاُ سپتاهثش ًطاى داد کِ دست کن چْاس تشًاهِ ًَیس تا سطَح هْاستی گًَاگَى پطت حوالت ایي
تذافضاسّا تَدُاًذّ .وچٌیي هطخع ضذ کِ دس اسسال اطالعات کاهپیَتشّای آلَدُ تِ سشٍسّا ضیَُّای پیطشفتِ ٍ پیچیذُای تشای سهض ًگاسی
دادُّا تِ کاس سفتِ است.
دس گضاسش کسپشسکی اص ضعلِ کَچک آهذُ است« :تا ضٌاسایی ضعلِ ،گاس ٍ  MiniFlameاحتواال فقط اص سطح یک عولیات جاسَسی-سایثشی
تضسگ دس خاٍسهیاًِ پشدُ تشداضتِاین .اّذاف اغلی ایي حوالت ّوچٌاى ًاهعلَم است ٍ اص َّیت قشتاًیاى ٍ هْاجواى اطالعاتی دس دست ًیست».

