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Resumo executivo
No atual cenário de ameaças cibernéticas,
identificar o seu inimigo é parte fundamental
de qualquer plano de defesa. Descobrir quem
são os seus atacantes, como eles atuam e o
que desejam é crucial para a proteção dos seus
dados e da sua propriedade intelectual.
Felizmente, sistemas de computador invadidos,
como qualquer cena de crime, contêm uma série
de pistas. No que se refere a ataques cibernéticos
avançados, os atacantes podem denunciar a si
mesmos no código do malware, em e-mails de
phishing, nos servidores de comando e controle
(CnC) utilizados e até mesmo pelo comportamento.
Assim como a ciência das impressões digitais,
exames de DNA e análise de fibras tornou-se
inestimável nas investigações criminais, ligar os
pontos de um ataque cibernético avançado pode
ajudar a identificar até mesmo os elementos por
trás das ameaças mais sofisticadas — caso os
pesquisadores saibam o que procurar.
Baseando-se em uma amostra de quase 1.500
campanhas rastreadas pela FireEye®, este
documento descreve as seguintes facetas dos
ataques de malware e o que elas costumam
revelar sobre os culpados:

•

Layout do teclado. Ocultas nas tentativas de
phishing estão informações sobre o teclado
escolhido pelo atacante, que varia conforme
o idioma e a região.

•

Metadados do malware. O código-fonte do
malware contém detalhes técnicos que revela
o idioma do atacante, sua localização e seus
vínculos com outras campanhas.

•

Fontes incorporadas. As fontes utilizadas
nos e-mails de phishing apontam para a
origem do ataque. Isso é válido mesmo

quando as fontes não são normalmente
utilizadas no idioma natal do atacante.
•

Registro de DNS. O s domínios utilizados nos
ataques indicam a localização do atacante.
Informações de registro duplicadas podem
vincular vários domínios a um culpado comum.

•

Idioma. Peculiaridades do idioma
incorporadas no malware frequentemente
revelam o país de origem do atacante. E erros
ortográficos comuns nos e-mails de phishing
podem, ocasionalmente, ser utilizados em
uma engenharia reversa para determinar
o idioma natal do criador do malware.

•

Configuração da ferramenta de
administração remota. Ferramentas
populares para criação de malware incluem
uma variedade de opções de configuração.
Essas opções costumam ser exclusivas do
atacante que utiliza a ferramenta, permitindo
que os pesquisadores vinculem ataques
separados a um elemento de ameaça comum.

•

Comportamento. Padrões comportamentais,
como métodos e alvos, denunciam um pouco
dos métodos e motivações do atacante.

Ao examinar essas áreas, os profissionais de
segurança podem avançar bastante na identificação
dos elementos de ameaça e defender melhor suas
organizações contra futuros ataques cibernéticos.

Introdução
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Embora os ataques cibernéticos tenham se tornado
mais avançados e determinados nos últimos anos,
ainda não há crime perfeito. Cada estágio da cadeia
de destruição do ataque — reconhecimento,
armamento, entrega, exploração, instalação,
comando e controle, e ações com base em objetivos
(normalmente vazamento de dados)1 — pode deixar
um rastro digital.

Eric M. Hutchins, Michael J. Cloppert, and Rohan M. Amin (Lockheed Martin). “Intelligence-Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of 		
Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains.” November 2010.
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Isso acontece porque cada estágio requer algum
ponto de contato entre o atacante e o alvo.
Às vezes esse contato é direto, como em um e-mail
de phishing. Outras vezes o contato é indireto,
como durante uma comunicação de retorno que
conecta os computadores-alvos com o sistema
do atacante. Ambos os tipos de contato são
oportunidades para se aprender mais sobre o
atacante. Analisadas corretamente, essas
informações podem ajudar os profissionais de
segurança a melhor conter os danos, corrigir os
sistemas invadidos e antever ataques futuros.
Uma nota de cautela: Embora as técnicas
forenses digitais descritas neste relatório tenham
se mostrado úteis para os pesquisadores da
FireEye, as pistas costumam ser enganosas e
contraditórias. A análise de evidências é intrincada
e meticulosa — uma combinação delicada de
ciência e arte que raramente produz alguma prova
incontestável. Os criminosos cibernéticos são
especialistas em enganação, portanto, não
acredite piamente em qualquer indício. Antes de
tirar conclusões sobre a origem de um ataque,
a FireEye recomenda firmemente ponderar
evidências de várias fontes e recrutar
especialistas em análise forense digital.

Figura 1:
E-mail de phishing
“isca” enviado para
ativistas tibetanos
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1. Layout do teclado
Os pesquisadores podem determinar o layout do
teclado utilizado para criar um determinado
elemento de malware examinando o atributo
“charset” (conjunto de caracteres) do cabeçalho dos
e-mails de phishing. A maioria das tentativas de
phishing utiliza layouts de teclado padrão que não
apontam para um país específico. Mas um teclado
fora do padrão é um indício forte.
Os pesquisadores da FireEye descobriram que
muitos aspectos das campanhas de malware indicam
que foram digitados em um teclado de mandarim
(GB2312), do tipo utilizado na China. De maneira
semelhante, o conjunto de caracteres KPS 9566 da
Coreia do Norte pode ajudar a identificar
campanhas oriundas daquela região.
Esse método de rastrear as origens de um ataque
não é a toda prova. Teoricamente, um cidadão russo
pode usar um teclado norte-coreano para disfarçar
sua identidade e origem, por exemplo.
Em março de 2012, o pesquisador Alex Lanstein
da FireEye contatou por e-mail vários ativistas
tibetanos para avisá-los de que eles seriam alvo de
um ataque cibernético. Em seguida, os atacantes
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obtiveram uma cópia do e-mail de Lanstein de um
dos alvos e a utilizaram como isca para outros
ativistas. Diferente do e-mail original, no qual
foi utilizado um teclado ocidental padrão
(Windows-1252), o chamariz veio de um remetente
que utilizou o layout de teclado GB2312 da China.

código-fonte. Da mesma forma, programas
escritos em C++ fazem referência a um nome de
projeto. Esse código subjacente pode revelar o
idioma e o país de origem do atacante, mesmo
quando o código e outros aspectos do ataque
são adaptados ao idioma do alvo.

A figura 1 mostra o e-mail chamariz. A figura 2
mostra as informações do cabeçalho do e-mail
que revelam o layout do teclado.

A figura 3 mostra o código-fonte de um
ataque recente de terceiro estágio. Aqui o
atacante insulta fabricante de software
antivírus chinês Beijing Rising (grafado
foneticamente como “Ruixing”) International
Software Co. com uma expressão vulgar.

2. Metadados do malware
O código executável do malware
frequentemente contém referências ao
diretório-fonte original que organiza o

Figura 2:
Codificação de
conjunto de
caracteres no e-mail
de phishing (veja a
figura 1)

Figura 3:
Código-fonte de
malware que insulta
o fabricante de
software antivírus
chinês Beijing
Rising (grafado
foneticamente como
“Ruixing”). Borramos
o insulto nessa
imagem de tela.
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Figura 4:
Arquivo executável
decodificado (com
a referência ao PDB
destacada)

A figura 4 mostra o código-fonte de um ataque de
segundo estágio não publicado anteriormente, um
arquivo executável disfarçado como arquivo PNG.
Ele foi entregue ao terminal após o omprometimento
inicial. O código inclui uma referência a um arquivo de
depuração de processo (PDB) contido no disco rígido do
criador do malware, em “E:\pjts2008\moon\Release\
MoonClient2.pdb”. (Os arquivos PDB são criados para
programas escritos na estrutura Windows .Net.)
O arquivo “MoonClient” aqui referido é uma variante do
malware WEBC2 utilizado pelo grupo chinês de hackers
APT1, também conhecido como CommentGroup.

Figura 5:
Documento “isca”
escrito em caracteres
russos, mas
utilizando uma fonte
coreana
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3. Fontes incorporadas
Assim como o atributo de conjunto de caracteres
descrito na seção “Teclado”, a fonte utilizada nos
e-mails de phishing e em outros documentos
maliciosos pode, às vezes, ser útil no rastreamento
da origem de um ataque APT.
Considere o exemplo da APT Sanny
recentemente descoberta pelos pesquisadores
da FireEye. A figura 5 mostra o documento
chamariz utilizado para atrair os alvos.
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Embora o documento chamariz tenha sido
escrito em russo para atingir alvos russos, ele
utilizava as fontes coreanas Batang e
KPCheongPong. Essa escolha de fontes
confirmou evidências existentes de outras
fontes que apontavam para a Coreia do Norte,
incluindo o nome do autor e os servidores de
CnC utilizados no ataque. Juntas, essas
evidências permitiram formular uma hipótese
convincente quanto às origens do atacante.

Caso em questão: o chamado “Caso Sin Digoo”.
Entre 2004 e 2011, alguém, utilizando um endereço de
e-mail do Hotmail, registrou vários domínios sob os
mesmos nomes. O registrante indicou, como endereço
físico, uma caixa postal na cidade de “Sin Digoo,
Californa”, aparentemente uma grafia errônea de “San
Diego”. Graças às informações de registro duplicadas,
os pesquisadores conseguiram conectar ataques de
malware individuais a um padrão maior de ameaças
persistentes avançadas.2

4. Registro de DNS
Em alguns casos, os elementos de ameaça
pagam para registrar domínios para evitar
detecção por defesas de malware padrão, como
listas negras de domínios. Frequentemente,
esses registros de DNS apontam diretamente
para o país de origem do atacante.

De maneira semelhante, o pesquisador de malware
Nart Villeneuve utilizou informações de registro de
DNS para vincular a Universidade de Zhejiang, da
China, a um ataque de 2010 contra a Anistia
Internacional de Hong Kong, jornalistas e ativistas
de direitos humanos.3

Até mesmo registros de DNS com endereços
e nomes falsos podem ser úteis na identificação
do culpado. Em alguns casos, os atacantes
reutilizam as informações de contato falsas
em vários domínios. Essa repetição permite
que os pesquisadores vinculem rapidamente
vários ataques a um único elemento de
ameaça e reúnam informações coletadas de
cada um dos ataques.

A FireEye recentemente utilizou dados de registro de
DNS para vincular várias amostras de malware
transferidas por upload para o site de verificação de
vírus VirusTotal (veja a figura 6). O atacante parece ter
feito upload das amostras para verificar se a
comunidade antivírus o estava detectando.
O elemento que fez o upload dessa amostra mascarou
a tentativa de CnC de primeiro estágio. Porém, o
segundo estágio, revelado apenas pela execução do

Figura 6:
Exemplo de upload
de amostra de
malware
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Joe Stewart (Dell SecureWorks): „The Sin Digoo Affair“, Februar 2012.
Nart Villeneuve: „Nobel Peace Prize, Amnesty HK and Malware“, November 2010.
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Figura 7:
Informações de
upload da amostra de
malware transferida
para o VirusTotal

malware em uma infraestrutura real, utiliza o
domínio secureplanning.net (figura 7) registrado
para alguém com um endereço supostamente
falso em Nova Deli.
As informações de registro não são uma indicação
perfeita. Um atacante sofisticado pode gerar
informações de contato enganosas para tirar os
pesquisadores de seu encalço. Mas nesse caso, os
pesquisadores da FireEye observaram que versões
levemente modificadas do malware foram
transferidas por upload para o VirusTotal mais de 15
vezes. Todas as amostras tentaram se conectar a
domínios registrados com o mesmo endereço de
Nova Deli, estabelecendo um padrão mais claro.
5. Idioma
Frequentemente muitos indicadores sugerem que o
idioma utilizado em uma campanha de malware não
é o de um falante nativo. Às vezes esses indicadores
podem até apontar para a origem do atacante.

Figura 8:
E-mail de phishing
utilizado em um
ataque de 2011
contra a RSA
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Erros óbvios de digitação e ortográficos são
sinais claros. Em outros casos, uma análise mais
detalhada revela indícios de que o atacante
utilizou um site de tradução. Sabendo como
sites populares de tradução lidam com
determinadas palavras e frases, os pesquisadores
podem determinar o idioma original dos e-mails
de phishing utilizados em um ataque.
Tome como exemplo o ataque amplamente
divulgado de 2011 contra a RSA. Dois grupos
supostamente a serviço de algum governo violaram
a rede da empresa para extrair dados sobre os
produtos SecurID da RSA. O ataque aproveitou uma
vulnerabilidade desconhecida no Flash, sugerindo
um alto nível de sofisticação técnica. Mas, conforme
mostrado na figura 8, o e-mail de phishing usava um
inglês ruim e fazia um apelo pouco convincente (mas
que chegou a ser bem-sucedido) para que o leitor
abrisse o anexo. Essas características sugerem que o
atacante individual não era um falante do idioma inglês.
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Em outras ocasiões, idiomas incorporados no
malware podem ajudar a identificar os atacantes.
Na figura 9, um fragmento de código do malware
Backdoor.LV utiliza idiomas e nomes em árabe
para “marcar” alvos.
A cadeia de caracteres decodificada resulta em
“HacKed By Fayez Hacker_400CD510” (violado
por Fayez Hacker_400CD510), conforme
mostrado na figura 10.
O código mostrado na figura 11 parece ser do
mesmo atacante. A cadeia de caracteres, quando
decodificada, apresenta a marca “400CD510” (veja
a figura 12), desta vez com caracteres árabes.

Figura 9:
Um fragmento do
malware Backdoor.
LV. A parte destacada,
quando decodificada,
resulta na cadeia de
caracteres mostrada
na figura 10.
Figura 10:
Backdoor.LV
decodificado

Figura 11:
Um outro fragmento
de malware vinculado
a Fayez. A parte
destacada, quando
decodificada, resulta
na cadeia de caracteres
mostrada na figura 12

Figura 12:
A referência
400CD510, com
caracteres árabes
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6. Configuração da ferramenta de
administração remota
Ferramentas de administração remota (RATs)
são um tipo de malware que dá aos atacantes
controle em tempo real sobre o computador
de um alvo. As ferramentas oferecem uma
variedade de recursos, como captura de digitação,
captura de imagens de tela, captura de vídeo,
transferências de arquivos, administração
de sistema e acesso por linha de comando.
Disponível publicamente mediante pagamento
ou mesmo gratuitamente, as RATs interessam
aos atacantes porque costumam ser bem
testadas e repletas de recursos.
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As RATs parecem tornar a atribuição mais difícil,
pois qualquer um pode utilizá-las e muitos grupos
diferentes empregam as mesmas ferramentas.
Contudo, suas muitas opções de personalização
criam uma combinação de configurações que
distingue cada atacante. Múltiplos ataques utilizando
uma RAT configurada da mesma forma apontam
para um mesmo atacante.
Um exemplo é uma RAT popular, de oito anos de
existência, chamada Poison Ivy. Algumas das opções
de configuração mais reveladoras da ferramenta
incluem identificação, grupo, senha e mutex.

Figura 13:
Janelas de
configuração de
conexão do Poison
Ivy (campos de
identificação e de
senha destacados)

Figura 14:
Janela de
configuração
avançada do Poison
Ivy (campo de
mutex de processo
destacado)
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A figura 13 mostra os campos de identificação
e de senha na janela de configuração de conexão
do Poison Ivy.
A figura 14 mostra o campo mutex na janela de
configuração avançada.
Essas opções de configuração podem ser
extraídas de RATs compiladas com o Volatility,
uma estrutura de análise forense de memória
de arquivos de código aberto que opera sobre
cópias de memória.
No Poison Ivy, os campos ID e de grupo são
definidos pelo atacante para marcar e organizar
grupos de alvos. Quando as mesmas identificações
ou nomes de grupo aparecem em vários ataques,
os pesquisadores podem concluir que os
ataques estão relacionados.
O campo de senha é utilizado como chave para
criptografar comunicações do Poison Ivy. Ele é
definido por padrão como “admin” e frequentemente
permanece inalterado. Mas, quando definido,
as senhas podem atuar como uma espécie de
impressão digital. Elas normalmente são
exclusivas e frequentemente reutilizadas por
atacantes em campanhas de ataques direcionados.
Em software, mutex é um objeto de programa
utilizado para assegurar que múltiplos threads
de um programa não tentem utilizar os mesmos
recursos ao mesmo tempo. No Poison Ivy,
o mutex atua como marcador para determinar
se a ferramenta já está sendo executada em um
sistema infectado, para que ela não tente
executar mais de uma instância de si mesma.
O Poison Ivy utiliza o valor padrão de mutex de
)!VoqA.l4. Como as senhas definidas no Poison
Ivy, qualquer valor fora do padrão costuma ser
exclusivo, o que o torna um marcador útil.
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7. Comportamento
As pessoas costumam ser fiéis a seus hábitos.
Como qualquer um, os elementos por trás das
ameaças frequentemente apresentam padrões
consistentes de comportamento com o tempo.
Eles visam os mesmos alvos, utilizam os mesmos
servidores CnC e se concentram nos mesmos
setores. Essas táticas repetidas podem revelar
as abordagens, objetivos e paradeiros dos
atacantes. É nisso que a definição dos perfis dos
autores das ameaças pode ajudar. Assim como a
elaboração dos perfis dos criminosos ajuda os
detetives a se concentrar em possíveis
suspeitos, os profissionais de segurança podem
observar os atacantes ao longo do tempo e
observar padrões. Utilizando essas informações,
os pesquisadores podem identificar a propensão
de um determinado grupo a determinados
estilos e abordagens.
Da mesma forma, as táticas e os kits de
ferramentas de exploração do atacante também
ajudam a definir o perfil do atacante. A figura 15
mostra quatro ataques separados que utilizam

Figura 15:
Quatro e-mails de
phishing
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explorações diferentes, iscas diferentes e implantes
de malware de primeiro estágio diferentes. Mas
todos visam ativistas religiosos. E, como revelam
as informações de cabeçalho (veja a figura 16),
todos foram enviados pelo mesmo servidor —
alguns pelo serviço de webmail do Yahoo! e outros
por meio de um script. Essa evidência aponta para
múltiplos elementos da mesma equipe, utilizando
a mesma infraestrutura.

Conclusão
Isoladamente, nenhum desses atributos é uma
prova absoluta. No entanto, quando múltiplos
sinais apontam para o mesmo atacante, os
pesquisadores podem concluir, com um alto
grau de certeza, quem está por trás de uma
determinada campanha. Essas informações
podem ajudar a antever motivações e métodos
de ataque, permitindo aos profissionais de
segurança antecipar ataques futuros e proteger
dados e sistemas visados. Ao enfrentar as
tarefas urgentes de conter um ataque e
reparar os danos, determinar a origem do
ataque pode parecer menos importante.
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Figura 16:
Informações de
cabeçalho de
e-mail de phishing
(endereços de IP
destacados)

Mas não é. Quando uma organização visada
conhece os métodos e o objetivo do atacante,
ela pode utilizar essas informações para:
•

Imediatamente deslocar recursos para
resguardar dados vulneráveis

•

Recrutar ajuda adicional, sejam recursos
internos ou agentes policiais

•

Examinar mais minuciosamente outros
vetores — possivelmente menosprezados —
que tenham sido utilizados pelos atacantes
em outras campanhas

Conhecer a origem de um ataque pode ser
especialmente útil em conjunto com a inteligência
reunida a partir de ataques anteriores, de qualquer
lugar, perpetrados pela mesma pessoa. Soluções como
a nuvem FireEye® Dynamic Threat Intelligence™ —
que compartilha anonimamente inteligência sobre
ameaças por toda a base crescente de clientes da
FireEye — oferecem informações sobre táticas,
protocolos, portas e canais de comunicação de retorno
utilizados pelos atacantes.

Para saber mais sobre como a plataforma de
proteção contra ameaças da FireEye pode ajudá-lo a
se defender melhor contra ataques cibernéticos,
visite a FireEye em http://www.FireEye.com.

Sobre a FireEye
A FireEye® inventou uma plataforma de segurança de
finalidade específica, com base em máquina virtual, que
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