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Černé dny pro  
ransomwarové gangy

Pomyslné misky vah se v posledních týdnech převážejí 
na stranu kladných security hrdinů. I tak by se dal po-
psat aktuální stav na ransomwarové scéně, kdy spous-
ta skupin je nucena ukončit svoje aktivity. Jednou 
takovou je i skupina BlackMatter, původně nazývaná 
DarkSide, která stojí například za útokem na americký 
ropovodný systém Colonial Pipeline. Podle skupinou 
zveřejněných informací je část týmu „no longer availa-
ble“ a ze strany bezpečnostních úřadů se zvyšuje tlak 
na dopadení dalších členů skupiny. Z toho důvodu se 
skupina BlackMatter rozhodla ukončit svoje činnos-
ti a provoz svých stránek na dark webu. [1] Kromě 
toho společnost Emsisoft objevila chyby v samotném 
ransomwaru, což ve finále vedlo k možnosti pomoci 
obětem tohoto ransomwaru obnovit jejich zašifrované 

Vzestup a pád: BlackMatter a REvil

V i r o v á  s t r á n k a

Ukončení aktivit skupin REvil a BlackMatter umožnilo TrickBotu stát se tím nejúspěšnějším malwarem, nejen na to se v dnešním 
díle naší rubriky podíváme. Opět se zaměříme na aktuálně zneužívané zranitelnosti, phishingovou kampaň zneužívající jméno 
České pošty, úniky dat z Twitche nebo masivní odesílání falešných e-mailů ze serverů FBI. 

soubory. Kvůli výše uvedeným skutečnostem skupiny 
využívající BlackMatter jako ransomware-as-a-service 
přesouvají své oběti na služby ransomwaru LockBit, 
aby mohly dále pokračovat ve vyjednávání o výkup-
ném. My však neočekáváme ukončení aktivit skupiny 
BlackMatter, ale podobně jako po útoku na Colonial 
Pipeline rebranding a pokračování v nelegální činnosti 
pod jiným jménem.

Dalším zářezem na pažbách tentokrát rumunských úřa-
dů je zatčení dalších dvou členů skupin využívajících 
ransomware Sodinokobi/REvil. [2] Ve stejný den došlo 
k zatčení další osoby v Kuvajtu, která stála za útoky ran-
somwaru GandCrab. Jedná se celkem již o sedm zatče-
ných osob, které jsou podezřelé z útoků za využití dvou 
výše uvedeným ransomwarových rodin. Ransomware 
REvil údajně byl již na prahu ukončení svých činností 
kvůli napadení jejích portálu na dark webu. 

Hřebíčkem do rakve ransomwaru Babuk se stal únik jeho 
zdrojových kódů. [3] Za únikem stojí údajný člen skupiny 
Babuk, který na ruském hackerském fóru zveřejnil komplet-
ní zdrojový kód tohoto ransomwaru. Jednalo se o ransom-
warové projekty pro VMware ESXi, NAS a operační systém 
Windows, součástí úniku byl jak šifrovací a dešifrovací 
mechanizmus, tak něco, co vypadá jako generátor veřej-
ného a soukromého klíče. Díky zveřejnění těchto informací 
mohli výzkumníci ze společnosti Avast vyvinout dešifrovací 
nástroj, který je nyní dostupný všem na jejich stránkách.  
Bohužel to však vypadá, že dešifrovací nástroj je funkční  
pouze pro ty oběti, u kterých byly použity uniklé klíče. 
I přesto se však jedná o další úspěch bezpečnostních firem. 

TrickBot je ransomwarový král

Ačkoliv dle výše uvedeného vyplývá, že bezpečnostní firmy 
v poslední době vítězí nad útočníky a ukončení činností růz-
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ných ransomwarových skupin tomu napovídá, není tomu 
úplně tak. S ukončením aktivit REvil a BlackMatter se ran-
somware TrickBot stává opět číslem jedna. Jakožto „super-
modulární“ malware, který využívá už 61 sofistikovaných 
technik, se jedná o jeden z nejsilnějších a nejnebezpečněj-
ších škodlivých programů vůbec. [4] Jeho doplňkové funkce  
zahrnují například instalaci RAT nástrojů, man-in-the-browser  
modul, odcizení cookies, credentials nebo distribuci mal-
waru, který zjišťuje informace o napadeném zařízení i ostat-
ních systémech v síti včetně Active Directory. 

Tři hodiny až týdny

Často se setkáváme s incidenty, kdy útočník je v síti do-
konce až týdny bez jakékoliv detekce ze strany napadené 
společnosti. Bezpečnostní firma Sophos teď ale zveřejnila 
rozbor útoku, během kterého došlo k zašifrování virtuálních 
disků na VMware ESXi serveru krátce po třech hodinách 
od průniku do sítě. [5] Zajímavostí na tomto útoku, kromě 
jeho rychlosti, je také fakt, že při každém spuštěném šifro-
vání dochází ke generování nového klíče, který je následně 
k zašifrování dat použit. Aby takový klíč nebyl obětí nalezen 
a využit pro dešifrování dat, je jeho kopie zapsána na na-
padené systémy a zašifrována veřejnou částí klíče, která je 
součástí samotného ransomwaru. Tak má útočník zajiště-
no, že pro každou iteraci šifrování je vytvořen unikátní klíč, 
který bez znalosti soukromého klíče není možné k dešifro-
vání použít.  

A zase ty zranitelnosti

Bylo by až zázrakem, kdybychom se v tomto přehledu nezmí-
nili o kritických zranitelnostech, které jsou již aktivně zneu-
žívány. Jedněmi z takových jsou nedávno objevené zero-day 
zranitelnosti ve webovém prohlížeči Google Chrome. [6]  

Ačkoliv Google u svého produktu provádí patchování vel-
mi aktivně, problém je na straně uživatelů, kdy je nutné 
provést restart prohlížeče. Zvláště u firemních uživatelů to 
může být značným bezpečnostním rizikem a z našich zkuše-
ností se restart prohlížeče neprovádí příliš často. Je nutné, 
aby na tento fakt mysleli i bezpečnostní správci a v případě 
opravy kritických zranitelností prohlížečů na to své uživatele 
upozornili nebo restart vynutili. 

Další zranitelnosti byly objeveny v produktech společnosti 
VMware, ta nejkritičtější s hodnocením CVSS 9,8 v produk-
tu vCenter Server. [7] Pro zneužití musí mít útočník přístup 
na port 443 vCenter serveru a nahrát speciálně uprave-
ný soubor. Taková exploatace může mít rozsáhlé dopady 

na virtualizovanou infrastrukturu oběti a riziko je o to větší, 
neboť se jedná o zranitelnost již aktivně zneužívanou. 

Zranitelnosti se nevyhýbají ani bezpečnostním nebo admini-
strátorským nástrojům. Jedním z takových je ADSelfService 
Plus od společnosti ManageEngine, který poskytuje self-
-service správu hesel a SSO řešení. Společnost Palo Alto 
odhalila úspěšné kampaně, které zneužívají tuto zranitel-
nost pro implementaci webshellu nebo distribuci trojanu či 
malwaru za účelem odcizení credentials. [8] 

Poslední závažnou zranitelností v tomto přehledu je RCE 
(remote code execution) zranitelnost linuxového jádra, kon-
krétně modulu TIPC (Transparent Inter Process Communi-
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cation). [9] Ačkoliv je zranitelnost označená jako kritická 
s hodnocením CVSS 9,8 a umožňuje spustit útočníkův kód 
přímo v kernelu, podle společnosti SentinelOne není žádná 
evidence o tom, že by byla aktivně zneužívána. Navíc mo-
dul TIPC, ačkoliv je součástí většiny hlavních distribucí, není 
načítán automaticky, přesto jej však lze zapnout z neprivile-
govaného lokálního prostředí. 

Česká pošta, která není  
Českou poštou

Phishing je jedním z nejčastějších vektorů útoku na firemní 
i domácí uživatele. V Česku se v říjnu objevila phishingová 
kampaň, kdy se prostřednictvím e-mailu snažili útočníci při-
mět uživatele k platbě. [10] V opačném případě by mu nebyl  
doručen (fiktivní) balíček. Tato kampaň není až tak obtížná na od- 
halení, adresa odesílatele je ceskapo15@cuinmrname.com,  
e-mail je psán ve slovenštině a odkaz v těle e-mailu není 
oficiální doménou České pošty, ale jedná se o domény  
cekposta.cz a ceskaposta.serveirc.com. 

Úniky dat z Twitche  
a aplikace Robinhood

Dnes a denně se setkáváme s úniky dat, které potkávají i velké 
nadnárodní společnosti. Další obětí se stala streamovací plat-
forma Twitch. [11] Hacker s přezdívkou „Anonymous“ zveřejnil 
128 gigabajtů dat z této platformy, včetně zdrojových kódů, 
platebních informací streamerů a dalších citlivých dat. Zajíma-
vé na tomto úniku je, že došlo k odcizení tak velkého objemu 
citlivých dat, aniž by si toho samotný Twitch všimnul. 

Dalším významným incidentem poslední doby je únik cit-
livých dat z burzovní aplikace s názvem Robinhood. Ta se 
stala začátkem listopadu cílem útočníků, kteří podle všeho 

[ 1 ] https://www.zdnet.com/article/blackmatter-ransomware-to-shut-down-affiliates-transferring-victims-to-lockbit/ 
[ 2 ] https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/five-affiliates-to-sodinokibi/revil-unplugged 
[ 3 ] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/babuk-ransomwares-full-source-code-leaked-on-hacker-forum/ 
[ 4 ]  https://securelist.com/trickbot-module-descriptions/104603/ 
[ 5 ] https://news.sophos.com/en-us/2021/10/05/python-ransomware-script-targets-esxi-server-for-encryption/
[ 6 ] https://thehackernews.com/2021/10/google-releases-urgent-chrome-update-to.html  
[ 7 ] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html 
[ 8 ] https://unit42.paloaltonetworks.com/manageengine-godzilla-nglite-kdcsponge/
[ 9 ] https://www.sentinelone.com/labs/tipc-remote-linux-kernel-heap-overflow-allows-arbitrary-code-execution/ 
[ 10 ] https://antivirus.cz/Blog/Stranky/pozor-na-vlnu-podvodu-maskovanych-za-zpravy-od-ceske-posty.aspx 
[ 11 ] https://www.zdnet.com/article/twitch-source-code-business-data-gamer-payouts-leaked-in-massive-hack/ 
[ 12 ] https://blog.robinhood.com/news/2021/11/8/data-security-incident 
[ 13 ] https://thehackernews.com/2021/11/fbis-email-system-hacked-to-send-out.html 
[ 14 ] https://antivirus.cz/Blog/Stranky/misto-serialu-hra-o-olihen-hrozi-nebezpecny-trojan.aspx 

P O U Ž I T É  Z D R O J E

David Pecl
Bezpečnostní specialista se zaměřením na ochranu koncových 
stanic a na řízení zranitelností ve společnosti AEC a.s. V rámci 
těchto oblastí zastává také roli produktového manažera.

odcizili téměř pět miliónů e-mailových adres, jména téměř 
dvou miliónů uživatelů a další tisíce záznamů včetně tele-
fonních čísel a dalších dosud nezanalyzovaných informa-
cí. [12] Podle vyjádření společnosti nebyly součástí úniku 
žádné informace o platebních kartách nebo bankovních 
účtech, seznamy e-mailových adres a jmen uživatelů navíc 
nebyly údajně provázané. Přesto se jedná o jeden z větších 
úniků poslední doby. 

Ani FBI není nedotknutelná

V minulém díle naší rubriky jsme psali o útoku na kon-
zultační společnost Accenture, která část svých služeb 
poskytuje i v oblasti bezpečnosti. Bohužel i tentokrát se 
podíváme na incident, který se stal úřadu FBI, kde oče-
káváme jednu z nejvyšších úrovní bezpečnosti. Útočník 
díky chybě v jednom z portálů FBI dokázal z jejich serveru 
odeslat zfalšované e-mailové zprávy. [13] Podle vyjád-
ření některých odborníků bylo cílem tohoto útoku zdis-
kreditovat odborníka na bezpečnost Vinny Troia, který 
v lednu tohoto roku publikoval výzkumnou zprávu o hac- 
kerské skupině Dark Overlord. 

Fenomén jménem  
Squid Game

Někteří z vás možná znají seriál platformy Netflix s názvem 
Squid Game, jedná se totiž o v současnosti jeden z nejpo-
pulárnějších seriálů vůbec. Toho využívají i tvůrci malwaru 
a jiní útočníci. [14] Vytvářejí podvodné e-shopy se zbožím 
s touto značkou, nabízejí prodloužené nebo animované 
verze dílů případně další obsah, který si uživatelé mohou 
stáhnout. Ve skutečnosti ale přistupují na škodlivé stránky 
a útočníkům ochotně předávají informace o svých plateb-
ních kartách nebo si rovnou do svých zařízení stahují troj-
ské koně nebo jiný malware.
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