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Conti končí

Skupině Conti jsme se věnovali už v minulém dílu. Připo-
meneme tedy jen, že ransomwarový gang s deklarovanou 
loajalitou a velmi pravděpodobným napojením na Ruskou 
federaci zaznamenal v prvním kvartálu tohoto roku celou 
řadu nepříjemností. Šlo např. o zveřejnění zdrojových kódů 
ke „conti_v3“, které de facto vložilo tuto zbraň do rukou 
oponentů. Ti pochopitelně nelenili a ve velmi krátké době 
dali tohle „zkažené ovoce“ ochutnat ruským firmám.

Ke konci dubna pak skupina ještě úspěšně zaútočila 
na kostarickou vládu, po níž následně požadovala výkup-
né ve výši 10 mil. USD (což je zhruba čtvrtina odhado-
vaného průměrného zisku denního vývozu této středo-
americké země). Vedení pětimiliónové Kostariky odmítlo 
výkupné zaplatit. [1] 

Zdá se, že v tomto případě se jednalo o jednu z po-
sledních velkých operací skupiny Conti. Jedním z hlav-
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Letošní třetí vydání Virové stránky pojednává o rozpadu skupiny stojící za malwarem Conti, představí spyware cílící na zařízení 
s masOS a nabídne tři nové, potenciálně velmi škodlivé programy pro linuxové distribuce. Rozloučíme se také s jedním bankovním 
trojanem, ale jenom proto, abychom vzápětí přivítali jeho vylepšeného následníka.

ních důvodů může být fakt, že celá řada jejích dalších 
obětí zohlednila při rozhodování o tom, zda výkupné 
zaplatit, i to, že by tím mohla podporovat agresora 
v probíhajícím konfliktu na Ukrajině. Skupina se tedy 
začala ke konci května pomalu rozpadat na menší 
celky (viz např. skupiny Karakurt, Blackbasta či Blac-
kByte). I když bychom měli spíše než o rozpadu mluvit 
o rebrandingu. [2,3]

Sbohem Flu, vítej Mali

Začátkem června byla oznámena operace 11 zemí pro-
ti malwaru cílícímu na mobilní telefony – FluBot. [4] 
Malware byl distribuován pomocí SMS zprávy s textem 
vybízejícím k otevření odkazu, za nímž se skrývaly insta-
lační soubory. Primárním cílem bylo získání údajů z mo-
bilních bankovních aplikací či údajů ke kryptoměnovým 
účtům. FluBot dělal čest svému jménu a šířil se jako 
chřipka, neboť rozesílal podvodné SMS zprávy kontak-
tům získaným z napadeného stroje.

Díky mezinárodní spolupráci zemí EU, Austrálie a USA se 
podařilo šíření FluBotu úspěšně zastavit, ovšem radost 
netrvala dlouho. Analytici společnosti F5 přišli v polovině 
června se zprávou, že o pár týdnů později se objevil nový 
trojan cílený na mobilní zařízení s operačním systémem 
Android. [5]

MaliBot, jak byl malware nazván, má celou řadu funk-
cí. Jeho autorům zjevně přišlo málo zaměřit se pouze 
na krádeže identit a přihlašovacích údajů, takže mu při-
dali do vínku schopnost obejít vícefaktorové autentiza-
ce (MFA) nebo zneužít Accessibility Service k sledování 
obrazovky oběti. Po padlém FluBotu pak zdědil vlast-
nosti smishingové kampaně s distribucí přes získané 
kontakty.

Dle analýzy expertů z F5 se autoři viru MaliBot významně 
inspirovali v malwarech Sality [6] a SOVA [7]. Zjevné je to 
např. z toho, že command and control servery jsou opět 
v Rusku, a navíc se zdají být dokonale identické.
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Linuxové mal(w)éry

I když linuxové distribuce zatím stále nehrají v oblasti 
serverů prim (o oblasti desktopů nemluvě), autoři malwaru 
se jim samozřejmě nevyhýbají. Naopak se rok od roku stá-
le více aktérů vydává právě touto cestou, takže ve druhém 
kvartálu tohoto roku se na scéně objevili hned tři noví a za-
jímaví hráči.

Malwaru BPFdoor si výzkumníci všimli až nyní, zdá se však, 
že nás v tichosti doprovází už několik let. [8] BPF je zkrat-
ka Berkley Packet Filters a právě packet filtrům se tento 
tichý slídil věnuje. [9] Využívá totiž jejich sniffery k analýze 
síťového provozu a nalezení zranitelností. Jeho nejvýraz-
nější zbraní je velmi obtížná detekovatelnost kombinovaná 
s možností propustit na cílovou stanici libovolný provoz, 
tedy i škodlivý kód.

Výzkumníci společnosti Intezer zveřejnili analýzu nového 
malwaru, který nazvali Lightning Framework. [10] Hned 
v úvodu upozorňují, že jej lze díky jeho modularitě po-
važovat za pomyslný švýcarský nůž mezi linuxovým mal-
warem. Skládá se z downloaderu a jádra s širokou škálou 
pluginů. Ty mají zajistit snadnější přidávání případných 
nových vlastností či vylepšení, neboť update konkrétní-
ho pluginu nezasáhne přímo do jádra či jiného pluginu. 
Názvy některých z nich jsou všeříkající, např. SsHijacker, 
iptraf nebo iftop. Zajímavý je i plugin Sshd, který vytváří 
sekundární backdoor.

RapperBot je malware, který je dle pracovníků společ-
nosti Fortinet silně inspirován malwarem Mirai. [11,12] 
Ten byl znám od druhé poloviny roku 2016, kdy jej útoč-
níci poprvé použili a krátce poté zpřístupnili jeho kód 
široké veřejnosti. Mirai vytvářel botnet, s nímž hackeři 

následně prováděli poměrně úspěšné DDoS útoky. (Pro 
zajímavost byl autorem malwaru Mirai univerzitní student 
Paras Jha, který zároveň spoluvlastnil společnost ProTraf 
Solutions. Ta firmám dodnes nabízí ochranu právě před 
DDoS hrozbou. [13])

RapperBot je tedy postaven na solidních základech, 
avšak s pozměněným cílem. Tento malware vyhledává vý-
lučně SSH servery se zapnutou možností přihlášení hes-
lem, proti němuž následně použije brute force techniku. 
Cílem tedy evidentně není působit krátkodobé výpadky, 
ale využít botnet pro získání vstupních vrat k provedení 
rozsáhlejšího útoku. 

Cloudmensis spyware

Výzkumníci ze společnosti ESET objevili spyware zaměřu-
jící se na macOS zařízení – Cloudmensis. [14] Jeho přesná 
distribuce zatím není známa, ze stupně rozšíření je však 
pravděpodobné, že je využíván spíše v rámci cílených 
útoků. Jakmile spyware infikuje zařízení běžící na Intel či 
Apple procesorech, začne s kopírováním dokumentů, úho-

zů na klávesnici či printscreenů do cloudu. Využívá k tomu 
služby pCloud, Yandex a Dropbox. 

K první kompromitaci došlo nejspíše 4. února 2022. O tom, 
že autoři nového spywaru zřejmě nebudou příliš zkušení 
s vývojem podobných programů pro macOS zařízení, svědčí 
podle odborníků mimo jiné i struktura kódu a absence jeho 
obfuskace. 

Společnost Apple představila během letošního léta plán 
na boj proti spywaru, kterému jejich produkty dosud pod-
léhají. Jednou z možných obran je Lockdown mód, který 
provede hardening koncového zařízení, a uživateli tak znač-
ně omezí některé funkcionality. Např. znemožní zaslání jiné 
než obrázkové přílohy prostřednictvím zpráv nebo zamezí 
prohlížení stránek využívajících některé komplexní webové 
technologie. [15]

Jakub Rubáš  
Security Specialist, AEC a.s.

jakub.rubas@aec.cz

[ 1 ] https://www.securityweek.com/cyberattack-causes-chaos-costa-rica-government-systems
[ 2 ] https://www.malwarebytes.com/blog/news/2022/06/conti-ransomware-disappears-did-it-fake-its-own-death 
[ 3 ] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/conti-ransomware-shuts-down-operation-rebrands-into-smaller-units/
[ 4 ] https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/takedown-of-sms-based-flubot-spyware-infecting-android-phones
[ 5 ] https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/f5-labs-investigates-malibot 
[ 6 ] https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.sality
[ 7 ] https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/apk.sova
[ 8 ] https://www.sandflysecurity.com/blog/bpfdoor-an-evasive-linux-backdoor-technical-analysis/ 
[ 9 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Packet_Filter 
[ 10 ] https://www.intezer.com/blog/research/lightning-framework-new-linux-threat/
[ 11 ] https://www.fortinet.com/blog/threat-research/rapperbot-malware-discovery 
[ 12 ] https://www.cloudflare.com/en-gb/learning/ddos/glossary/mirai-botnet/
[ 13 ] https://krebsonsecurity.com/2018/10/mirai-co-author-gets-6-months-confinement-8-6m-in-fines-for-rutgers-attacks/
[ 14 ] https://www.welivesecurity.com/2022/07/19/i-see-what-you-did-there-look-cloudmensis-macos-spyware/ 
[ 15 ] https://www.apple.com/newsroom/2022/07/apple-expands-commitment-to-protect-users-from-mercenary-spyware/ 

P O U Ž I T É  Z D R O J E


