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Resumo executivo
As ferramentas de acesso remoto (RATs) podem ser o equivalente às rodinhas de segurança da
bicicleta para um hacker, como se costuma dizer nos círculos de segurança de TI. Mas ignorar esse tipo
comum de malware pode ser um erro muito caro. Apesar de sua reputação como um brinquedo de
software para “script kiddies”, as RATs permanecem sendo uma parte integrante de muitos ataques
cibernéticos sofisticados.
Exigindo pouco conhecimento técnico para seu uso, as RATs oferecem acesso irrestrito às máquinas
comprometidas. Elas são enganosamente simples: os atacantes podem apontar e clicar para
abrir um caminho pela rede visada a fim de roubar dados e propriedade intelectual. Mas elas são
frequentemente distribuídas como um componente principal de ataques coordenados que usam
falhas de software previamente desconhecidas (dia-zero) e uma engenharia social inteligente.
Apesar do desprezo dos profissionais de segurança pela ameaça, a presença de uma RAT pode indicar,
por si só, um ataque direcionado conhecido como ameaça persistente avançada (APT). Diferente do
malware focado em crimes cibernéticos de oportunidade (normalmente conduzidos por redes de bots
formadas por máquinas comprometidas), as RATs requerem uma pessoa do outro lado do ataque.
Este relatório destaca a Poison Ivy (PIVY), uma RAT que permanece popular e efetiva oito anos
após seu lançamento, apesar de sua idade e da familiaridade nos círculos de segurança de TI.
Com o estudo, a FireEye® está lançando o Calamine, um conjunto de ferramentas gratuitas para
ajudar as empresas a detectar e examinar as infecções da Poison Ivy em seus sistemas.
A Poison Ivy foi usada em várias campanhas famosas de malware, sendo a mais notória
o comprometimento de dados da RSA SecurID em 2011. No mesmo ano, a Poison Ivy equipou um
ataque coordenado chamado Nitro contra fabricantes de produtos químicos, agências do governo,
empresas de defesa e grupos de direitos humanos.
Várias campanhas contínuas de ataques cibernéticos usam a Poison Ivy, incluindo:
• admin@338: ativa desde 2008, essa campanha visa principalmente o setor de serviços financeiros,
embora também tenhamos observado atividades nos setores de telecomunicações, de defesa
e do governo.
• th3bug: detectada pela primeira vez em 2009, essa campanha visa vários setores, principalmente
os de educação superior e de assistência médica.
• menuPass: também lançada em 2009, essa campanha parece ter se originado na China,
visando fornecedores de defesa dos EUA e de outros países.
É fácil compreender porque a Poison Ivy continua sendo uma das RATs mais usadas. Controlada por
uma interface familiar do Windows, ela oferece muitos recursos úteis: gravação de pressionamentos de
teclas, captura de telas, captura de vídeo, transferências de arquivos, roubo de senhas, administração
do sistema, encaminhamento de tráfego e muito mais.
A Poison Ivy é tão amplamente usada que os profissionais de segurança têm mais dificuldades para
rastrear os ataques que usam essa RAT até um atacante específico.
Esperamos eliminar um pouco desse anonimato com o pacote FireEye Calamine. O pacote, que
permite que as empresas monitorem facilmente o comportamento e as comunicações da Poison Ivy,
inclui os seguintes componentes:
• Ferramenta de decodificação de comunicação de retorno da PIVY (módulo ChopShop).
• Ferramenta de decodificação da memória da PIVY (script PyCommand do Immunity Debugger).
O ChopShop1 é uma nova estrutura de trabalho desenvolvida pela MITRE Corporation para
decodificadores de protocolo com base em rede, que permite aos profissionais de segurança
entenderem os comandos reais emitidos pelos operadores humanos controlando os terminais.
O módulo FireEye PIVY para o ChopShop descriptografa o tráfego de rede da Poison Ivy.
1

O ChopShop está disponível para download em https://github.com/MITRECND/chopshop.
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PyCommands, por outro lado, são scripts em Python que automatizam tarefas do Immunity Debugger,
uma ferramenta popular de engenharia reversa de binários de malware.2 O script PyCommand
da FireEye exibe informações de configuração de um processo da PIVY em execução no terminal
infectado, as quais podem oferecer dados adicionais sobre o elemento de ameaça por trás do ataque.
A FireEye está compartilhando as ferramentas Calamine com toda a comunidade de segurança sob
a licença BSD de duas cláusulas3 para uso comercial e não comercial no mundo inteiro. As ferramentas
estão disponíveis para download nos seguintes locais:
• https://github.com/fireeye/pycommands
• https://github.com/fireeye/chopshop
Rastreando a atividade do servidor PIVY, os profissionais de segurança podem encontrar esses
indicadores característicos:
• Os domínios e IPs usados para comando e controle (CnC)
• A exclusão mútua (mutex) do processo PIVY do atacante
• A senha do atacante na PIVY
• O código do lançador usado nos instaladores de malware
• Uma linha do tempo da atividade do malware
Este relatório explica como o Calamine pode conectar essas e outras facetas do ataque.
Essa evidência é especialmente útil quando correlacionada a múltiplos ataques que exibem
as mesmas características de identificação. Combinar os detalhes técnicos com uma inteligência
mais completa pode ajudar a formar perfis de ameaças de atacantes e aprimorar as defesas de TI.
O Calamine pode não deter atacantes determinados que usem a Poison Ivy, mas ele pode tornar seus
esforços criminosos muito mais difíceis.

Introdução
A Poison Ivy é uma ferramenta de acesso remoto disponível gratuitamente para download em seu site
oficial, www.poisonivy-rat.com. Lançada pela primeira vez em 2005, a ferramenta não teve alterações
desde 2008, com a versão 2.3.2. A Poison Ivy inclui recursos comuns à maioria das RATs baseadas
no Windows, incluindo gravação de pressionamentos de teclas, captura de telas, captura de vídeo,
transferências de arquivos, administração do sistema, roubo de senhas e encaminhamento de tráfego.
A ampla disponibilidade da Poison Ivy e a facilidade de uso dos recursos tornaram-na uma opção
popular para todos os tipos de criminosos. Mas ela é provavelmente mais famosa por seu papel
em muitos ataques notórios e direcionados de APTs.
Essas APTs buscam alvos específicos, usando as RATs para manter uma presença persistente na rede
da vítima. Elas se movem lateralmente e escalam privilégios do sistema para extrair informações
confidenciais, sempre que o atacante deseja fazer isso.4,5 Como algumas RATs usadas em ataques
direcionados estão amplamente disponíveis, pode ser difícil determinar se um ataque faz parte
de uma campanha de APT mais abrangente. Igualmente difícil é identificar o tráfego malicioso
para determinar as atividades do atacante após o comprometimento e avaliar os danos gerais:
essas RATs muitas vezes criptografam suas comunicações de rede logo após o ataque inicial.

2

O Immunity Debugger está disponível em http://debugger.immunityinc.com/.

3	Para mais informações sobre a licença BSD de duas cláusulas, veja o modelo da Open Source Initiative em
http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause.
4

Joe Stewart. “The Sin Digoo Affair”, fevereiro de 2012.

5

Nart Villeneuve. “Trends in Targeted Attacks”, outubro de 2011.
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Em 2011, três anos depois do lançamento da versão mais recente da PIVY, criminosos usaram a RAT para
comprometer a empresa de segurança RSA e roubar dados sobre seu sistema de autenticação SecureID.
Mais tarde, esses dados foram usados em outros ataques.6 O ataque à RSA foi ligado a elementos de
ameaça chineses e descrito na época como extremamente sofisticado. Ao explorar uma vulnerabilidade
de dia-zero, o ataque distribuiu a PIVY como carga maliciosa.7,8 Esse não foi um incidente isolado.
A campanha parece ter começado em 2010 e muitas outras empresas foram comprometidas.9
A PIVY também teve um papel principal na campanha de 2011 conhecida como Nitro, que visava
fabricantes de produtos químicos, agências governamentais, fornecedores de defesa e grupos
de direitos humanos.10,11 Ainda ativos um ano mais tarde, os atacantes do Nitro usaram uma
vulnerabilidade de dia-zero no Java para distribuir a PIVY em 2012.12 Recentemente, a PIVY serviu
como carga maliciosa de uma exploração de dia-zero no Internet Explorer, usado no que é conhecido
como ataque de “comprometimento estratégico da Web” contra visitantes de um site do governo dos
EUA e muitos outros.13
As RATs requerem interação humana ao vivo, direta e em tempo real com o atacante da APT.
Essa característica é muito diferente do crimeware (malware focado em crimes cibernéticos), em que
o criminoso pode emitir comandos para a rede de bots de terminais comprometidos sempre que quiser
e configurá-las para trabalhar em um objetivo comum, como a transmissão de spam. Em contraste,
as RATs são muito mais pessoais e podem indicar que você está lidando com um elemento de
ameaça dedicado, que está interessado especificamente na sua empresa.

Análise técnica
Criação e implantação
O kit de criação da Poison Ivy permite que os atacantes personalizem e criem seus próprios servidores
PIVY, que são distribuídos como código móvel para um alvo que tenha sido comprometido, normalmente
usando engenharia social. Uma vez que o servidor seja executado em um terminal do alvo, ele se
conecta a um cliente PIVY instalado na máquina do atacante, dando a ele o controle do sistema visado.
O código do servidor PIVY pode ser executado no terminal visado de várias formas, dependendo
de como o atacante o configurou. Na configuração mais comum, o servidor PIVY divide seu código
em duas partes:
• Código de inicialização e manutenção
• Código de rede
O código de inicialização e manutenção é injetado no processo explorer.exe, já em execução.
Dependendo de como o atacante configurá-lo, o código de rede lança um processo oculto do
navegador da Web (o navegador padrão do sistema) e se injeta nesse processo. O código de rede
então faz o download remoto (a partir do cliente PIVY do atacante, como código do shell) do resto
do código e dos dados necessários para seus recursos e funcionalidades. O novo código é executado
no terminal do alvo dentro do contexto do processo visado. Todas as variáveis globais, informações de
configuração e ponteiros de função da PIVY são armazenados em uma struct (estrutura de dados)
similar à da linguagem C, que também é injetada tanto no código de rede como no código de
inicialização e manutenção da PIVY.
6

eWeek. “Northrop Grumman, L-3 Communications Hacked via Cloned RSA SecurID Tokens”, junho de 2011.

7

RSA FraudAction Research Labs. “Anatomy of an Attack”, abril de 2011.

8

CNET. “Attack on RSA used zero-day Flash exploit in Excel”, abril de 2011.

9

Brian Krebs. “Who Else Was Hit by the RSA Attackers?”, outubro de 2011.

10 Eric Chien e Gavin O’Gorman. “The Nitro Attacks: Stealing Secrets from the Chemical Industry”, outubro de 2011.
11 GovCERTUK Computer Emergency Response Team. “Targeted Email Attack Alert”, outubro de 2011.
12 Symantec. “Java Zero-Day Used in Targeted Attack Campaign”, agosto de 2012.
13 Yichong Lin. “IE Zero Day is Used in DoL Watering Hole Attack”, maio de 2013.
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Essa característica distinta tem o efeito colateral de fazer com que todas as instruções CALL e endereços
de variáveis globais sejam referenciados como um deslocamento (offset) em relação a um registro ao
examinar o código desmontado (disassembly). O código injetado em explorer.exe é curioso porque,
diferente da maioria dos códigos injetados por malware, ele é injetado função por função: cada uma
em sua própria região de memória, preenchendo os ponteiros de função adequados em sua struct.
Se a opção de “persistência” da PIVY estiver ativada, uma thread de vigilância também é injetada em
explorer.exe, que reinicia automaticamente o processo do servidor PIVY se ele for encerrado pelo
sistema operacional do alvo de forma inesperada. Se o recurso de gravação de pressionamentos de
teclas da PIVY estiver ativado, também será injetado em explorer.exe.

Figura 1: detalhes de configuração
do servidor PIVY sendo relatados
ao cliente PIVY

Figura 2: dados e funções
referenciados como deslocamentos
(offsets) em relação à struct
apontada pelo registrador ESI.
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Figura 3: funções injetadas em
regiões separadas de memória
em explorer.exe.

Figura 4: a thread de persistência
no explorer.exe pode ser
desativada facilmente pelo
Process Explorer.
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Protocolo de comando e controle
A Poison Ivy conta com um protocolo de rede complexo e personalizado sobre TCP. A maioria dessa
comunicação é criptografada usando a cifra Camellia, com uma chave de 256 bits.14 A chave
é derivada de uma senha fornecida pelo atacante ao criar o servidor PIVY. A senha, “admin” por
padrão, pode ser fornecida em texto puro ou como ASCII/hexadecimal. A senha é preenchida com
zeros até 32 bytes (256 bits). A chave é validada no início da sessão TCP, com um algoritmo do tipo
desafio/resposta. O servidor PIVY envia 256 bytes de dados gerados aleatoriamente para o cliente
PIVY que, por sua vez, criptografa os dados usando a chave e os devolve ao servidor PIVY para
validação. Muitos dos dados enviados pelas comunicações da PIVY também são compactados antes
da criptografia usando o algoritmo de compactação LZNT1 da Microsoft15, que a PIVY utiliza por meio
da API RtlCompressBuffer do Windows. O protocolo opera enviando dados criptografados em blocos
que são acrescidos do seguinte cabeçalho criptografado de 32 bytes:

struct PI_chunk_header {
int command_id;
int stream_id;
int padded_chunk_size;
int chunk_size;
int decompressed_chunk_size;
long total_stream_size;
int padding;
};
A estrutura PI_chunk_header é organizada da seguinte forma:
command_id: este elemento identifica o recurso da PIVY ao qual o bloco de dados está relacionado;
stream_id: este elemento identifica o fluxo correspondente a este fluxo. O protocolo da PIVY suporta

o envio de múltiplos fluxos de dados simultaneamente;

padded_chunk_size: como a Camellia é uma cifra de blocos de 16 bytes, o preenchimento
(padding) é usado nos cabeçalhos e nos blocos de dados;
chunk_size: os blocos são montados em um fluxo de dados que pode ser qualquer coisa, como
um arquivo transferido, código do shell para execução, um arquivo bitmap de captura de tela ou
dados brutos;

decompressed_chunk_size: se este tamanho for diferente do tamanho de chunk_size, o bloco
é compactado usando o algoritmo LZNT1;

total_stream_size: este elemento especifica o tamanho total dos dados sendo enviados para
o command_id relacionado;
padding: especifica o preenchimento com zeros (até 32 bytes).

14 Mais informações sobre a cifra criada pela NTT estão disponíveis em https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/intro.html.
15 Para mais informações sobre esse método de compactação, acesse http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj665697.aspx.
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Solicitação de desafio, 256 bytes

Resposta criptografada ao desafio, 256 bytes

Indicador de comprimento, 4 bytes little endian —0x15d0 para v2.3.2 e v2.3.0

Código criptografado do shell

Número da versão, 4 bytes little endian

Indicador de comprimento, 4 bytes little endian

Código criptografado do shell

Figura 5: protocolo de
comunicação inicial da PIVY

Descriptografar e descompactar

CABEÇALHO
bloco
de dados

CABEÇALHO
bloco
de dados

dados
montados

CABEÇALHO
bloco
de dados

Figura 6: blocos de dados da PIVY
com cabeçalhos.
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Módulo ChopShop do Calamine
O decodificador da Poison Ivy criado pela FireEye verifica o início de cada sessão TCP em busca de
possíveis sequências de desafio/resposta da PIVY. Se encontradas, o módulo tentará validar a resposta
usando uma ou mais senhas fornecidas como argumentos. Se nenhuma senha for fornecida, ele
tentará usar a senha padrão, “admin”.
Você pode fornecer uma única senha, em texto puro ou em formato ASCII/hexadecimal. Para senhas
múltiplas, você pode especificar um arquivo de texto contendo senhas delimitadas por linhas.
Se o decodificador identificar fluxos iniciais válidos da PIVY com base em uma senha fornecida, então irá
decodificar o resto do fluxo ou fluxos relevantes. Para usar o módulo ChopShop da FireEye, você precisa
instalar o CamCrypt, um wrapper python para uma implementação de código aberto da biblioteca de
criptografia Camellia.16 A maioria dos recursos da PIVY são cobertos até algum ponto neste módulo.
Observação: Se os fluxos da PIVY não corresponderem a qualquer das senhas fornecidas,
a decodificação falhará. Felizmente, você pode encontrar facilmente a senha personalizada da PIVY
se tiver um terminal comprometido e infectado com a PIVY ou uma cópia do código do servidor PIVY,
conforme explicado na seção “Encontrar a senha da PIVY com o script PyCommand do Calamine”.
Notas de uso do Calamine ChopShop
O Calamine ChopShop oferece os seguintes recursos e opções:
• Os arquivos transferidos de e para o servidor PIVY são salvos no disco quando a opção -f é usada.
• As capturas de webcam, áudio, pressionamentos de teclas e imagens da tela são salvas em disco
quando a opção -c é usada. As capturas de áudio são salvas como dados brutos, que podem ser
facilmente convertidos para arquivos .wav usando uma ferramenta como o SoX.17 O decodificador
imprime a taxa de amostragem, o canal e os dados de bits.
• São exibidos detalhes e resultados de buscas por arquivos e no registro.
• As informações sobre quaisquer retransmissores de rede instanciados são exibidas.
• Listagens de portas ativas são exibidas.
Esse módulo tem suporte parcial à decodificação de listagens de arquivos do Windows, do registro,
serviços, processos, dispositivos e de aplicativos instalados. Durante a decodificação do fluxo da
PIVY, a saída padrão do módulo indica a ocorrência de requisições de listagens e, quando aplicável,
destaca a chave ou diretório sendo listado. As listagens de diretórios são impressas, mas sem os
detalhes dos arquivos. Quando o módulo é invocado com a opção -1, todos os dados da lista
retornados são gravados em um arquivo em formato bruto, da forma como são vistos pelo cliente
PIVY: uma mistura de cadeias de caracteres e dados binários descrevendo essas cadeias. Se você
estiver interessado nos detalhes do que foi listado, executar a ferramenta de cadeias de caracteres
em despejos de arquivos brutos será útil.
Se você encontrar um comando não reconhecido ou quiser aumentar a funcionalidade do decodificador,
a opção -d será útil. Ela imprime despejos hexadecimais de todos os cabeçalhos e fluxos montados em
ambas as direções, ajudando a analisar e criar funcionalidades adicionais de interpretação.

16 O CamCrypt está disponível em https://code.google.com/p/camcrypt/.
17 O SoX está disponível em http://sox.sourceforge.net/.
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Encontrar a senha da PIVY com o script PyCommand do Calamine
Muitos atacantes deixam a senha padrão, “admin”, inalterada. Nesse caso, você pode começar
a usar esse decodificador imediatamente. Porém, muitas vezes o atacante opta por uma segurança
maior, criando uma senha única. Mas, se você tiver acesso ao terminal infectado pela PIVY ou ao
executável do servidor PIVY, é fácil recuperar a senha. Você pode recuperar a senha de várias formas,
dependendo das circunstâncias e preferências.
Se você prefere trabalhar com despejos de memória, o especialista em análises forenses digitais Andreas
Schuster lançou um excelente plug-in do Volatility para a PIVY.18 O Volatility despeja a maioria dos dados
úteis de configuração da PIVY, incluindo a senha, conforme mostrado na página do projeto Volatility
(http://code.google.com/p/volatility/source/browse/trunk/contrib/plugins/malware/poisonivy.py?r=2833).
Se você tem uma configuração de ambiente para a análise de malware, o script PyCommand19
do Calamine para o Immunity Debugger é rápido e simples.
Siga estas etapas para usar o PyCommand (as etapas podem variar em algumas situações):
1. Anexe o Immunity Debugger ao processo em que a PIVY injeta código (ou ao próprio processo PIVY,
caso a PIVY não injete).
2. Defina pontos de interrupção nas funções send e connect.
3. Continue a execução.
4. Aguarde até que a execução seja interrompida.
5. Execute até o retorno e saia da função.
6. Execute o PyCommand.
7. Verifique os registros para encontrar os detalhes da configuração.

Avaliação de danos
Para avaliar de forma efetiva os danos sofridos durante um ataque, você precisa reconstruir as
atividades do atacante. Dependendo dos esforços de limpeza do atacante, pode não ser possível
reconstruir totalmente suas atividades apenas com a análise forense do host. Mas se a atividade da PIVY
na rede for coletada, o módulo ChopShop do Calamine pode ajudar a descobrir essa informação.
No exemplo a seguir, nós montamos um ambiente de testes e executamos comandos normalmente
usados por atacantes depois de comprometer um sistema com a PIVY, preparando-se para o movimento
lateral. Então, usando o nosso módulo ChopShop do Calamine, reconstruímos as operações ocorridas.

18 O plug-in do Volatility está disponível em https://www.volatilesystems.com/default/volatility.
19 Corelan Team. “Starting to write Immunity Debugger PyCommands: my cheatsheet”, janeiro de 2010.
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Visão do defensor

Visão do atacante

Starting ChopShop
Initializing Modules ...
Initializing module ‘poisonivy_23x’
Transferred files will be saved..
Screen/Cam/Audio/Key captures will be saved..
Running Modules ...
[2013-07-03 06:46:29 PDT] Poison Ivy Version:2.32
[2013-07-03 06:46:30 PDT]*** Host Information***
PI profile ID: mal
IP address: 192.168.0.12
Hostname: BLUE
Windows User: admin
Windows Version: Windows XP
Windows Build: 2600
Service Pack: Service Pack 3

[2013-07-03 06:46:36 PDT] *** Shell Session ***
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>
[2013-07-03 06:46:42 PDT] *** Shell Session ***
ipconfig
[2013-07-03 06:46:43 PDT] *** Shell Session ***
Windows IP Configuration
Connection-specific
IP Address. . . .
192.168.0.15
Subnet Mask . . .
255.255.255.0
Default Gateway .
192.168.0.1

DNS Suffix . :
. . . . . . . . :
. . . . . . . . :
. . . . . . . . :

C:\>
[2013-07-03 06:47:23 PDT] inbound file
C:\gsecdump.exe
[2013-07-03 06:47:46 PDT] saved PI-extracted-inbound-file-1-gsecdump.exe..

[2013-07-03 06:47:46 PDT] *** Shell Session ***
gsecdump.exe -a > hash.txt
0043B820
info: you must run as LocalSystem to dump LSA
secrets
[2013-07-03 06:47:46 PDT] *** Shell Session ***
C:\>
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Visão do defensor

Visão do atacante

[2013-07-03 06:47:54 PDT] *** Directory Listing
Sent ***
AUTOEXEC.BAT
boot.ini
CONFIG.SYS
gsecdump.exe
hash.txt
IO.SYS
MSDOS.SYS
NTDETECT.COM
ntldr
pagefile.sys
[2013-07-03 06:48:02 PDT] outbound file C:\hash.txt
[2013-07-03 06:48:02 PDT] saved PI-extracted-outbound-file-2-hash.txt..

[2013-07-03 06:48:57 PDT] *** Screen Capture
Sent ***
PI-extracted-file-3-screenshot.bmp saved..
[2013-07-03 06:49:03 PDT] *** Remote Desktop
Session ***
[2013-07-03 06:49:03 PDT] *** Remote Desktop
Session ***
Shutting Down Modules ...
Shutting Down poisonivy_23x
Module Shutdown Complete ...
ChopShop Complete

Figura 7: exemplos de comandos
da PIVY e visualizações (defensor
à esquerda, atacante à direita).

Após o comprometimento inicial, os “atacantes” percebem que possuem um novo terminal como alvo
e fazem o seguinte:
• Executam alguns comandos básicos, como o ipconfig, para coletar as informações de rede
do terminal.
• Fazem o upload da ferramenta de despejo de senhas gsecdump.
(disponível em http://www.truesec.se/sakerhet/verktyg/saakerhet/gsecdump_v2.0b5)
• Despejam os hashes de senhas do terminal em um arquivo.
• Fazem o download do arquivo contendo os hashes de senhas do terminal (para descobrir as senhas
do terminal off-line).
• Capturam uma imagem da área de trabalho do alvo.
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Extração de inteligência
A atividade da ATP é melhor descrita como uma campanha: uma série de ataques ao longo do
tempo. Cada ataque individual de uma campanha pode ser dividido nas seguintes fases:20,21,22
• Reconhecimento
• Exploração
• Comando e Controle
• Movimento lateral
• Vazamento (ou outras ações maliciosas no alvo)
Cada uma dessas fases oferece oportunidades para adquirir inteligência de ameaça sobre
o adversário. Ao longo do tempo, os profissionais de segurança podem adquirir e analisar
evidências para determinar se os ataques constituem uma espionagem com base em malware.
Essa avaliação requer a compreensão dos seguintes componentes de um ataque:
• Preferências de alvo e tempo
• Explorações e malware
• Infraestrutura de rede
• Escopo das atividades do atacante dentro da rede comprometida (incluindo dados roubados)
• Características da população visada
Essa avaliação exige mais do que apenas a análise do malware. Ela requer a análise tanto dos
aspectos técnicos e contextuais de uma violação como a exploração de hipóteses concorrentes.23,24
Essas etapas são importantes porque os investigadores sempre enfrentarão brechas de visibilidade,
como limitações no conhecimento do alcance dos ataques, tanto geográfico como no setor, ou
detalhes da atividade do malware em algumas fases do ataque.

Análise de amostras da Poison Ivy
Para esta análise, coletamos 194 amostras da Poison Ivy usadas em ataques direcionados entre 2008
e 2013. Extraímos 22 senhas diferentes e 148 exclusões múltiplas. Também mapeamos a infraestrutura
de comando e controle, formada por 147 domínios e 165 endereços IP.
Analisamos essas amostras para compreender melhor as ferramentas, táticas e procedimentos (tools,
tactics and procedures, TTPs) dos atacantes, explorar as conexões de campanha entre eles e permitir
que os defensores protejam melhor as suas redes. Além de agrupar as amostras com base em
indicadores técnicos, como as senhas e informações de comando e controle extraídas das amostras,
também analisamos indicadores de contexto quando possível, como as preferências de alvo dos
atacantes e as iscas usadas na engenharia social.

20 SANS Computer Forensics. “Security Intelligence: Defining APT Campaigns”, junho de 2010.
21 SANS Computer Forensics. “Security Intelligence: Attacking the Cyber Kill Chain”, outubro de 2009.
22 Richard Bejtlich. “Incident Phases of Compromise”, junho de 2009.
23 Richard Bejtlich. “Attribution Is Not Just Malware Analysis”, janeiro de 2010.
24 Jeffrey Carr. “Mandiant APT1 Report Has Critical Analytic Flaws”, fevereiro de 2013.
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Porta TCP usada

Contagem de
amostras da PIVY

443

157

80

104

8080

22

8000

12

1863

7

Tabela 1: portas TCP comuns usadas
por variantes da PIVY em ataques APT.

Cada servidor PIVY (o malware enviado pelo atacante ao alvo) pode ser configurado para se
conectar a múltiplos servidores de comando e controle usando qualquer porta TCP. Por isso, não
é incomum observar uma amostra da PIVY que tenta se conectar a múltiplos servidores de comando
e controle em diferentes portas TCP. Mas as portas mais comuns usadas em ataques direcionados são
aquelas associadas ao tráfego da Web, especialmente a porta TCP 443, usada para o tráfego da Web
com criptografia SSL.
A porta 443 é uma escolha importante por duas razões. A primeira é que as defesas de perímetro
precisam permitir o tráfego de saída por essa porta para que os usuários possam acessar sites legítimos
criptografados com SSL. A segunda é que, como o tráfego da porta 443 é criptografado, o tráfego
criptografado da PIVY pode se misturar às atividades normais da rede. (No entanto, muitas defesas
de perímetro com identificação de protocolo podem detectar e marcar o tráfego da PIVY).

Exclusão múltipla
do processo PIVY

Contagem de
amostras da PIVY

)!VoqA.I4

14

K^DJA^#FE

4

KEIVH^#$S

3

%1Sjfhtd8

3

2SF#@R@#!

3

Tabela 2: exclusões múltiplas comuns
de processos observadas em variantes
da PIVY atribuídas a ataques APT.
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O atacante pode definir o nome da exclusão múltipla do processo da PIVY no momento da criação.25
Embora alguns ataques usem a exclusão múltipla padrão, )!VoqA.I4, a maioria cria uma exclusão
múltipla personalizada para cada ataque. Das 147 exclusões múltiplas no nosso grupo de amostra,
56 foram projetadas para uso único.

Senha da PIVY

Contagem de
amostras da PIVY

admin

38

keaidestone

35

menuPass

24

suzuki

14

happyyongzi

13

Tabela 3: senhas comuns observadas
em variantes da PIVY atribuídas
a ataques APT.

Se os atacantes definirem uma senha única no momento da criação em vez de usarem a senha
padrão da PIVY, “admin”, essa senha personalizada será o indicador mais exclusivo. Embora os
elementos de ameaça possam trocar as senhas usadas ao longo do tempo, descobrimos que
eles geralmente usam a mesma senha por grandes períodos. Quando combinadas aos dados de
comando e controle, as senhas usadas pelos elementos oferecem indicadores únicos que podem
ser usados para agrupar atividades relacionadas.

Agrupamento
Para agrupar a atividade de campanhas específicas de APT em nosso conjunto de amostras da PIVY,
primeiro agrupamos as amostras da PIVY por infraestrutura comum de comando e controle. Usando
DNS passivo, agrupamos os nomes de domínio usados pelo endereço IP comum para o qual eles são
resolvidos. Como os atacantes podem estacionar seus domínios apontando para endereços IP que
eles não necessariamente controlam (e para considerar outras possíveis anomalias em dados de DNS
passivo), nós organizamos indicadores adicionais extraídos das amostras em camadas, como senhas
da PIVY, exclusões múltiplas, “marcas/códigos” da campanha”26 e informações do lançador.27 A partir
do nosso conjunto de dados, nos concentramos em três campanhas separadas de APT e os elementos
de ameaça correspondentes, identificados pela senha da PIVY usada em ataques subsequentes:
• admin@338
• th3bug
• menuPass
Cada uma dessas campanhas é detalhada nas seções correspondentes.
25	Uma exclusão múltipla é um objeto do Windows usado para sincronização entre processos. Ela é usada com frequência por
malware para garantir que apenas uma instância do malware esteja em execução no sistema infectado em um dado momento.
26	Uma marca/código de campanha é normalmente uma sequência de caracteres criada pelo elemento de ameaça e incluída
com frequência como parte da comunicação do malware e/ou incorporada aos binários do malware. Ela é usada para
identificar campanhas de ataques direcionados contra um número definido de alvos (geralmente por setor), para que
o elemento de ameaça possa manter os ataques organizados.
27	O lançador é um tipo de malware criado especificamente para carregar outros tipos de malware (carga maliciosa),
geralmente descriptografando a carga e injetando-a em um processo do host no terminal visado.
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Para triangular o tempo (quando a amostra foi provavelmente usada), nós utilizamos o horário de
compilação do executável portátil (PE) extraído das amostras da PIVY, e a data em que cada amostra
apareceu pela primeira vez em um serviço de análise de malware, como o VirusTotal. Cada uma
dessas campanhas de APT está ativa desde 2008 até a presente data.
Número de ataques PIVY por grupo APT por ano
admin338
2013
menupass
2012

th3bug

2011

2010

2009

2008

0

10

20

30

40

50

60

70

Figura 8: senhas comuns observadas
em variantes da PIVY atribuídas
a ataques APT.

Campanha 1: admin@338
O nosso conjunto de dados sobre o elemento de ameaça admin@338 contém o seguinte:
• 21 amostras da Poison Ivy
• três senhas
• 43 servidores de comando e controle
A amostra mais antiga da PIVY de admin@338 que possuímos é de 27 de dezembro de 2009.
Mas acreditamos que essa campanha já estava ativa em 7 de janeiro de 2008, usando outras
senhas da PIVY (key@123 e gwx@123). Essa campanha contínua tende a visar os setores financeiro,
econômico e comercial, mas também observamos atividades importantes nas áreas de provedores
de serviços/telecomunicações, governamental e de defesa.
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Figura 9: porcentagem de ataques
do grupo APT admin@338 por setor.

Vetor de ataque
O vetor de ataque preferido usado nessa campanha são os e-mails de spearphishing.
Usando conteúdo relevante para o alvo, esses e-mails são projetados para induzir o usuário
a abrir um anexo que contém o código malicioso do servidor PIVY.

Figura 10: exemplo de e-mail de
spearphishing lançado pelo grupo
APT admin@338.

O conteúdo dos e-mails de spearphishing e os documentos de isca abertos após o ataque tendem
a estar em inglês embora o conjunto de caracteres do corpo da mensagem no e-mail da figura 10
esteja em chinês (conjunto de caracteres GB2312).28

28 Wikipedia. “GB 2312”, fevereiro de 2013.
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Figura 11: codificação GB2312 em
e-mail de spearphishing lançado
pelo grupo APT admin@338

Armamentização
Essa campanha usou documentos armamentizados do Microsoft Word (CVE-2012-0158),29 Adobe Acrobat
PDFs (CVE-2009-4324)30 e arquivos da ajuda da Microsoft (.HLP) para instalar a PIVY em seus alvos.

Figura 12: conteúdo dos anexos de isca
usados pelo grupo APT admin@338

Os documentos de isca abertos no ataque costumam ter um conteúdo contextualmente relevante
para o texto do e-mail de spearphishing e para os interesses do alvo visado. São documentos legítimos,
mas armamentizados, em inglês.
Agrupamento
Além da senha admin@338 da PIVY, nós agrupamos ataques individuais usando dados de DNS
passivo para examinar os endereços IP resolvidos para os servidores de comando e controle ao longo
do tempo. Descobrimos que há endereços IP em comum entre amostras da PIVY de admin@338,
key@123 e gwx@123.

29 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2012-0158”, abril de 2012.
30 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2009-4324”, dezembro de 2009.
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Figura 13: reconhecimento de cluster
do grupo APT admin@338 (gerado com
o Maltego Radium).

Podemos vincular as senhas da PIVY key@123 e admin@338 observando as seguintes conexões:
• A amostra key@123, 808e21d6efa2884811fbd0adf67fda78, conecta-se diretamente
a 219.76.208.163.
• Dois nomes de domínio de comando e controle da amostra admin@338

8010cae3e8431bb11ed6dc9acabb93b7, www.webserver.dynssl.com e www.webserver.
freetcp.com, foram resolvidos para o mesmo endereço IP (219.76.208.163).

Podemos vincular as senhas da PIVY gwx@123 e admin@338 observando as seguintes conexões:
• A amostra gwx@123 0323de551aa10ca6221368c4a73732e6 conecta-se aos nomes de
domínio de comando e controle microsofta.byinter.net, microsoftb.byinter.
net, microsoftc.byinter.net e microsofte.byinter.net. Esses nomes de domínio
são resolvidos para 113.10.246.30, 219.90.112.203, 202.65.220.64, 75.126.95.138,
219.90.112.197, 202.65.222.45 e 98.126.148.114.
• A amostra admin@338 8010cae3e8431bb11ed6dc9acabb93b7 conecta-se aos domínios de
comando e controle www.webserver.fartit.com, www.webserver.freetcp.com
e www.webserver.dynssl.com.
• www.webserver.fartit.com é resolvido para 113.10.246.30, 219.90.112.203,
202.65.220.64 e 75.126.95.138, os mesmos endereços IP usados por gwx@123.
• www.webserver.freetcp.com é resolvido para 113.10.246.30, 219.90.112.203,
202.65.220.64, 75.126.95.138, 219.90.112.197 e 202.65.222.45, os mesmos
endereços IP usados por gwx@123.
• www.webserver.dynssl.com é resolvido para 113.10.246.30, 219.90.112.203,
75.126.95.138, 219.90.112.197 e 202.65.222.45, os mesmos endereços IP usados por
gwx@123.
Esses dados indicam um relacionamento entre os elementos de ameaça por trás desses ataques: na
maioria dos casos, eles compartilham pelo menos uma infraestrutura comum de comando e controle.
Além do histórico de resoluções DNS, as exclusões múltiplas do processo PIVY sugerem um
relacionamento entre as senhas da PIVY gwx@123 e admin@338.
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Figura 14: vinculação das amostras
PIVY de admin@338 por senha
e exclusão múltipla.

Embora as exclusões múltiplas das amostras gwx@123, wwwst@Admin e admin@338 sejam diferentes,
a escolha de caracteres nas exclusões múltiplas revela um padrão similar.
Campanha 2: th3bug
O nosso conjunto de dados sobre o elemento de ameaça th3bug contém o seguinte:
• 14 amostras da Poison Ivy
• Duas senhas
• Nove servidores de comando e controle
A amostra mais antiga da PIVY de th3bug que possuímos é de 26 de outubro de 2009.
Essa campanha contínua visa várias áreas, mas parece preferir alvos nos setores de educação
superior e assistência médica.

12%

17%

5%

7%

Educação

Serviços financeiros

Satélite

Mídia

Sistemas de controle

Defesa

Aeroespacial

Governo Estadual/
Municipal

Produtos químicos
Governo

5%

Manufatura
24%

4%

Defesa
Provedores/
Telecomunicações

Energia

3%
7%
5%

FireEye, Inc.

5%

3%

3%

Poison Ivy: avaliação de danos e extração de inteligência

Figura 15: porcentagem de ataques
do grupo APT th3bug por setor.
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Vetor de ataque
Diferente das outras duas campanhas descritas neste relatório (admin@338 e menuPass), th3bug
não parece utilizar spearphishing para distribuir a PIVY. Em vez disso, os ataques atribuídos a th3bug
usam um comprometimento estratégico da Web para infectar os alvos. Essa abordagem é mais
indiscriminada, o que provavelmente explica a faixa mais variada de alvos.
No blog da FireEye, documentamos um recente comprometimento estratégico da Web perpetrado
por th3bug.31
No exemplo seguinte, o elemento ou os elementos por trás da campanha th3bug comprometeram
múltiplos sites de interesse para os alvos visados. O atacante usou JavaScript injetado nos sites
comprometidos para redirecionar os alvos a um ataque contra o Internet Explorer que instala o código
móvel do lançador/downloader no estágio um. Esse downloader então recupera e instala uma
variante da RAT PIVY.

Watering Hole: Sites de língua chinesa invadidos
• Contém script incorporado com
src=http://www.{removed}.net/brm/dd.js

Site religioso invadido
• Contém as funções incorporadas do JS doWrite() e setCookie()
• Define o cookie “Evils=Somethingbbbb”
• Ataque escolhido com base na versão do navegador
(CVE-2013-1288, CVE-2013-0422, CVE-2011-3544)
• Encaminha para
– src=http://www.{readacted}.ne t/bfm/ie.html
– src=http://www.{readacted}.ne t/bfm/java.html
• ROP com base no idioma do navegador (inglês, chinês)/
versão do Java
• Faz o download e executa o arquivo dd.exe,
que se comunica com o site invadido de venda de vídeos

Site invadido de venda de vídeos
• dd.exe obtém a carga do estágio dois por meio de uma
página do tipo 404
• A carga do estágio dois é codificada em Base64
e criptografada com uma chave XOR mutável
• A carga descriptografada é injetada em iexplorer.exe

RAT de BACKDOOR
conecta-se a
dd.tc.ikwb.com:443

Figura 16: exemplo de vetor de
infecção inicial pelo grupo APT th3bug.

31 Thoufique Haq e Yasir Khalid. “Internet Explorer 8 Exploit Found in Watering Hole Campaign Targeting Chinese Dissidents”, março de 2013.
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Armamentização
Em campanhas relacionadas, th3bug usou vários ataques diferentes contra o Java e o Internet
Explorer, incluindo (CVE-2013-0422),32 (CVE-2013-1347)33 e (CVE-2011-3544).34

Figura 17: exemplo do código de ataque
ROP usado pelo grupo APT th3bug.

Agrupamento

Figura 18: reconhecimento de cluster
do grupo APT th3bug.

32 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2013-0422”, fevereiro de 2013.
33 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2013-1347”, maio de 2013.
34 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2011-3544”, outubro de 2011.
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A senha padrão admin da PIVY tem sido usada por múltiplos elementos de ameaças distintos. Por
isso, não podemos vincular todas as amostras da PIVY com a senha admin a th3bug. No entanto
evidências sugerem que os atacantes originalmente usaram a senha padrão antes de escolherem
th3bug. Podemos vincular pelo menos uma amostra da PIVY que usa a senha admin à campanha
th3bug, com base nas seguintes conexões:
• A amostra 8002debc47e04d534b45f7bb7dfcab4d conectou-se a kr.iphone.qpoe.com
com a senha da PIVY admin.
• O domínio kr.iphone.qpoe.com foi resolvido para 180.210.206.96 em 12 de janeiro de 2012.
• O domínio nkr.iphone.qpoe.com também foi resolvido para 180.210.206.96 em 3 de janeiro
de 2012.
• O domínio nkr.iphone.qpoe.com também foi resolvido para 101.78.151.179 em 23 de
dezembro de 2011.
• O domínio e.ct.toh.info foi resolvido para 101.78.151.179 em 12 de junho de 2012.
• A amostra 55a3b2656ceac2ba6257b6e39f4a5b5a conectou-se ao domínio ct.toh.info
com a senha da PIVY th3bug.
Encontramos um número menor de amostras distintas da PIVY vinculadas a th3bug do que nas
campanhas admin@338 e menuPass. Essa parcimônia provavelmente é resultado de dois fatores.
Primeiro, o th3bug não parece empregar um grande volume de ataques. Em vez disso, ele parece
executar apenas alguns comprometimentos estratégicos da Web a cada ano. Segundo, o th3bug
divide a distribuição da PIVY em estágios. Portanto, para adquirir a carga do servidor PIVY no segundo
estágio, um ataque deve ser observado em tempo real.

Figura 19: reconhecimento parcial de
cluster do grupo APT th3bug (ampliado).
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Campanha 3: menuPass
O nosso conjunto de dados sobre o elemento de ameaça menuPass contém o seguinte:
• 118 amostras da Poison Ivy
• Oito senhas
• 61 domínios
• 74 endereços IP
A amostra mais antiga da PIVY de menuPass que possuímos é de 14 de dezembro de 2009.
Essa amostra (b08694e14a9b966d8033b42b58ab727d) conectou-se a um servidor de controle
em js001.3322.org usando a senha xiaoxiaohuli (tradução do chinês: “pequena, pequena
raposa”). Com base no que descobrimos, parece que o elemento de ameaça por trás da menuPass
prefere atacar fornecedores de defesa dos EUA e de outros países.
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Figura 20: porcentagem de ataques
do grupo APT menuPass por setor.
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Vetor de ataque
A campanha menuPass parece favorecer o spearphishing para distribuir cargas aos alvos visados.
O e-mail exibido na figura 21 mostra uma tentativa de spearphishing típica da menuPass.

Figura 21: exemplo de e-mail de
spearphishing lançado pelo grupo
APT menuPass.

Embora os atacantes por trás da menuPass tenham usado outras RATs em sua campanha, parece
que eles usam a PIVY como seu mecanismo primário de persistência.
Armamentização
A campanha menuPass usou documentos armamentizados do Microsoft Word (CVE-2010-3333)35 e arquivos
ZIP contendo arquivos executáveis para instalar a PIVY diretamente em seus alvos. A figura 22 mostra vários
executáveis distribuídos em arquivos ZIP anexados aos e-mails de spearphishing da menuPass.

Nome do arquivo

MD5

Data de
compilação

Strategy_Meeting.exe

2012-06-11
04:41:31

8d6b6e023b4221bae8ed37bb18407516

Background Consent
Form.exe

2012-05-13
22:13:07

8d769c63427a8ce407d17946702c7626

Doha_Climate_Change_Conference-November_2012.exe

2012-11-13
07:19:03

001b8f696b6576798517168cd0a0fb44

Figura 22: exemplo de arquivos
executáveis aninhados e infectados
usados pelo grupo APT menuPass.

35 National Institute of Standards and Technology. “Vulnerability Summary for CVE-2010-3333”, novembro de 2011.
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Agrupamento
Os atacantes da menuPass preferem usar um lançador que se disfarça como um aplicativo da
biblioteca Microsoft Foundation Class36 usando a arquitetura document/view. Esse lançador inclui
uma cópia compactada do servidor PIVY, que é subsequentemente descompactada e executada
na memória logo após uma chamada inútil à API FindFirstFile. Das 155 amostras coletadas da
menuPass, 81 delas eram aplicativos da MFC com uma classe de documento. Desses 81 lançadores
MFC, 64 usavam o nome de classe CBricksDoc. Também encontramos os seguintes nomes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMy20130401Doc
CShellCodeDoc
CMy20130401Doc
CPiShellPutDo
CCrocodileDoc
CMy20130401Doc
CStatePattern_GameDoc
CPiShellPutDoc
CPIVCDoc
CMy1124Doc
CLightGameDoc
CPiShellPutDoc

Algumas amostras foram incluídas em projetos obtidos na Web e adaptadas para servirem
como lançadores.
A senha mais popular da PIVY usada na campanha menuPass é keaidestone (usada em
35 amostras), seguida por menuPass (24 amostras). O elemento de ameaça também usou
as seguintes senhas da PIVY na mesma campanha:

•
•
•
•
•
•
•

suzuki
happyyongzi
admin
smallfish
XGstone
xiaoxiaohuli
fishplay

36 Microsoft. “Class Library Overview”, 2013.
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Figura 23: reconhecimento parcial
de cluster do grupo APT menuPass
(ampliado em keaidestone).

Figura 24: reconhecimento parcial
de cluster do grupo APT menuPass
(ampliado em menuPass).

Vários IPs no bloco CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 60.10.1.0/24 hospedaram domínios
usados na campanha menuPass. Podemos ver a conexão entre as senhas keaidestone e XGstone
observando as seguintes conexões nesse mesmo bloco CIDR /24:
• O IP 60.10.1.120 hospedou o domínio apple.cmdnetview.com.
• A amostra d8c00fed6625e5f8d0b8188a5caac115 conectou-se a apple.cmdnetview.com
usando a senha XGstone.
• O IP 60.10.1.115 hospedou o domínio autuo.xicp.net.
• A amostra b1deff736b6d12b8d98b485e20d318ea conectou-se a autuo.xicp.net usando
a senha keaidestone.
• As amostras b1deff736b6d12b8d98b485e20d318ea e d8c00fed6625e5f8d0b8188a5caac115
também compartilhavam o uso do lançador CBricksDoc.
• 08709f35581e0958d1ca4e50b7d86dba tem uma data de compilação igual a 20 de julho de
2012, e conectou-se a tw.2012yearleft.com usando a senha keaidestone. Essa amostra
também usou o lançador CBricksDoc.
• 2012yearleft.com foi registrado em 13 de fevereiro de 2012 por zhengyanbin8@gmail.com.
• O domínio cmdnetview.com também foi registrado em 13 de fevereiro de 2012, por
zhengyanbin8@gmail.com.
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Também podemos ver a conexão entre as senhas keaidestone e smallfish observando as
conexões no bloco CIDR 60.10.1.0/24:
• O domínio dedydns.ns01.us foi resolvido para 60.10.1.121.
• A amostra e84853c0484b02b7518dd683787d04fc conectou-se a dedydns.ns01.us usando
a senha smallfish e o lançador CBricksDoc.
Podemos ver a conexão entre as senhas keaidestone e happyyongzi observando as conexões
no bloco CIDR 60.10.1.0/24:
• O domínio maofajapa.3322.org foi resolvido para 60.10.1.121.
• A amostra cf8094c07c15aa394dddd4eca4aa8c8b conectou-se a maofajapa.3322.org
usando a senha happyyongzi.
A senha suzuki pode ser vinculada a keaidestone observando-se o seguinte relacionamento:
• A amostra 410eeaa18dbec01a27c5b41753b3c7ed conectou-se a send.have8000.com usando
a senha suzuki.
• O domínio have8000.com foi registrado em 13 de fevereiro de 2012, pelo e-mail zhengyanbin8@

gmail.com.

• O mesmo e-mail, zhengyanbin8@gmail.com, também registrou cmdnetview.com na mesma
data, 13/02/2012.
• Como informado acima, a amostra b2dc98caa647e64a2a8105c298218462 conectou-se
a apple.cmdnetview.com usando a senha XGstone.
Podemos vincular as senhas menuPass e keaidestone observando as seguintes conexões:
• 08709f35581e0958d1ca4e50b7d86dba tem uma data de compilação igual a 20 de julho de
2012 e conectou-se a tw.2012yearleft.com usando a senha keaidestone. Essa amostra
também usou o lançador CBricksDoc.
• tw.2012yearleft.com foi resolvido para 60.10.1.114 em 6 de junho de 2012 e para
60.1.1.114 em 11 de março de 2013.
• O domínio fbi.zyns.com foi resolvido para 60.10.1.118 em 21 de agosto de 2012.
• 68fec995a13762184a2616bda86757f8 tem uma data de compilação igual a 25 de março
de 2012 e conectou-se a fbi.zyns.com usando a senha menuPass. Essa amostra também
usou o lançador CBricksDoc.
• A amostra 39a59411e7b12236c0b4351168fb47ce tem uma data de compilação igual a
2 de abril de 2010 e conectou-se a weile3322b.3322.org usando a senha keaidestone.
Essa amostra usou o lançador CPiShellPutDoc.
• A amostra f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 tem uma data de compilação igual a 21 de
maio de 2010 e conectou-se a ngcc.8800.org usando a senha menuPass. Essa amostra também
usou o lançador CPiShellPutDoc.
Podemos ver a conexão entre as senhas happyyongzi e menuPass observando as seguintes conexões:
• A amostra e6ca06e9b000933567a8604300094a85 conectou-se ao domínio sh.chromeenter.
com usando a senha happyyongzi.
• O domínio sh.chromeenter.com foi anteriormente resolvido para o IP 60.2.148.167.
• O domínio jj.mysecondarydns.com também foi resolvido para 60.2.148.167.
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Similar a outros, esse elemento de ameaça também usou amostras da PIVY empregando a senha
padrão, admin. Mais uma vez, nem todas as amostras da PIVY com a senha admin podem ser
vinculadas a menuPass. Mas podemos ver a ligação entre menuPass e pelo menos algumas
instâncias da PIVY usando a senha admin pelas seguintes conexões:
• A amostra 56cff0d0e0ce486aa0b9e4bc0bf2a141 foi compilada em 31/08/2011 e conectou-se
a mf.ddns.info usando a senha menuPass.
• O domínio mf.ddns.info foi resolvido para 54.241.8.84 em 22 de novembro de 2012.
Esse mesmo IP também hospedou o domínio av.ddns.us na mesma data.
• A amostra 60963553335fa5877bd5f9be9d8b23a6 foi compilada em 9 de junho de 2012
e conectou-se a av.ddns.us usando a senha admin.
• Algumas amostras de menuPass e admin também compartilharam o mesmo lançador
CBricksDoc, incluindo, mas não se limitando a, 6d989302166ba1709d66f90066c2fd59
e 4bc6cab128f623f34bb97194da21d7b6.
• A amostra 4e84b1448cf96fabe88c623b222057c4 conectou-se a jj.mysecondarydns.com
usando a senha menuPass.
A senha fishplay pode ser vinculada a menuPass observando-se os seguintes relacionamentos:
• A amostra 494e65cf21ad559fccf3dacdd69acc94 conectou-se a mongoles.3322.org usando
a senha fishplay.
• O domínio mongoles.3322.org foi resolvido para 123.183.210.28.
• O domínio a.wubangtu.info também foi resolvido para 123.183.210.28.
• A amostra a5965b750997dbecec61358d41ac93c7 conectou-se a 3q.wubangtu.info usando
a senha menuPass.
• As amostras 494e65cf21ad559fccf3dacdd69acc94 e a5965b750997dbecec61358d41ac93c7
também compartilharam o mesmo lançador, CBricksDoc.
Podemos vincular a senha xiaoxiaohuli a menuPass pelo lançador
CPiShellPutDoc compartilhado:
• f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 tem uma data de compilação igual a 21 de maio
de 2010 e conectou-se a ngcc.8800.org usando a senha menuPass.
• e6ca06e9b000933567a8604300094a85 tem uma data de compilação igual a 29 de junho
de 2010 e conectou-se a sh.chromeenter.com usando a senha happyyongzi.
• Tanto f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 como e6ca06e9b000933567a8604300094a85
usam o mesmo lançador, CPiShellPutDoc.
Por fim, podemos vincular as senhas happyyongzi e xiaoxiaohuli observando os
seguintes relacionamentos:
• e6ca06e9b000933567a8604300094a85 tem uma data de compilação igual a 29/06/2010,
e conectou-se a sh.chromeenter.com usando a senha happyyongzi.
• e62584c9cd15c3fa2b6ed0f3a34688ab tem uma data de compilação igual a 28/12/2009,
e conectou-se ao domínio js001.3322.org usando a senha xiaoxiaohuli.
• Tanto e6ca06e9b000933567a8604300094a85 como e62584c9cd15c3fa2b6ed0f3a34688ab
usam o mesmo lançador, CPiShellPutDoc.
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Figura 25: reconhecimento de cluster
completo do grupo APT menuPass.
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Conclusão
Não podemos dizer com certeza por que os elementos responsáveis pelas campanhas admin@338,
menuPass e th3bug usam a Poison Ivy. Mas as possíveis explicações incluem os recursos fáceis de
usar da PIVY e o anonimato relativo que uma RAT comum oferece aos atacantes.
Comparada a outras RATs, a PIVY é relativamente fácil de operar. Sua interface gráfica de usuário
(GUI) facilita a criação de novos servidores e o controle de alvos infectados. Os atacantes podem
clicar e apontar para abrir caminho em uma rede comprometida e vazar dados.
As RATs comoditizadas também complicam os esforços de profissionais de segurança para
correlacionar a atividade de um elemento de ameaça ao longo do tempo: os atacantes podem se
esconder em um mar de atividades maliciosas que também usam malware baseado na Poison Ivy.
Ao expor o papel da PIVY e outras RATs comoditizadas em campanhas APT, esperamos atrapalhar
a capacidade dos atacantes de se esconderem por trás dessas ferramentas padronizadas, e talvez
forçá‑los a deixar de usar essas RATs.
Neste relatório, fornecemos várias técnicas que os defensores de redes podem usar não só para
identificar uma infecção pela PIVY, mas também para classificar e correlacionar as infecções
detectadas a atividades APT observadas anteriormente. No processo de criação de seus servidores
PIVY, os atacantes deixam várias pistas potencialmente úteis, como:
• Os domínios e IPs usados para comando e controle
• A exclusão múltipla escolhida para o processo PIVY
• A senha escolhida para a PIVY
• O código do lançador usado nos instaladores
• A linha do tempo das atividades
• Os alvos do ataque
Juntos, todos esses pontos de dados podem ajudar a identificar e correlacionar de forma efetiva
a atividade de APTs que usam a RAT Poison Ivy.
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