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W P R O W A D Z E N I E

 
 
 
 
 

Nad ranem 24 lutego 2022 r. czasu moskiewskiego Federacja Rosyjska
rozpoczęła nieuzasadnioną i niesprowokowaną zbrojną agresję przeciwko
Ukrainie. 

Działaniom zbrojnym towarzyszyły serie cyberatak�w na ukrai�skie zasoby.
Cyberprzestrze� stała się polem bitwy, a technologie - immanentną czę�cią
nowoczesnych  działa�.

Analiza dotychczas zidentyfikowanych atak�w pokazuje, że na cyfrowym
froncie cele stanowi zar�wno infrastruktura pa�stwowa, jak i cywilna, a także
krytyczne systemy.
 

W niniejszym opracowaniu zawarto  przegląd  przeanalizowanej rosyjskiej
aktywno�ci w cyberprzestrzeni za okres od lutego do lipca 2022 r. Pozostałe
kwartały 2022 r. (tj. III i IV) zostaną ujęte w kolejnym opracowaniu.

 

"Toczy się pierwsza cyberwojna w historii ludzko�ci"
Jurij Szihol

 Szef Pa�stwowej Służby Łączno�ci Specjalnej
i Ochrony Informacji Ukrainy
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PRZEBIEG KONFLIKTU NA UKRAINIE
DZIAŁANIA W DOMENIE CYBER

 Federacja Rosyjska dysponuje dużym potencjałem i zdolno�ciami w domenie cyber. Wpisują się one
zar�wno w specyfikę zagroże� hybrydowych, jak i walki informacyjnej, kt�ra wynika bezpo�rednio
z rosyjskich założe� doktrynalnych. Wzmiankowana konfrontacja dokonuje się zar�wno w zakresie
pełnoskalowych operacji informacyjnych, jak i działa� zmierzających do osiągnięcia efekt�w
niekinetycznych z wykorzystaniem zaawansowanych �rodk�w technicznych. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie dotychczasowych działa� Federacji Rosyjskiej od
momentu rozpoczęcia zbrojnej napa�ci na Ukrainę i dotyczy jedynie tych atak�w, kt�re zostały
potwierdzone w toku atrybucji. Przed rozpoczęciem fazy aktywnej wojny, Rosja wielokrotnie atakowała
cele na Ukrainie, ale szczeg�lnie po 24 lutego 2022 r. grupy haker�w afiliowane z rosyjskimi służbami
specjalnymi (GRU, SWR i FSB → patrz str. 6) dodatkowo zwiększyły swoją aktywno��. Atakujący starali
się utrzyma� intensywno�� atak�w, wykorzystując przy tym nowe taktyki oraz modyfikując stosowane
wcze�niej oprogramowanie. 

Zwiększenie aktywno�ci działa� w cyberprzestrzeni związanej z obecną agresją nie rozpoczęło się
dokładnie w dniu lub nawet w przeddzie� inwazji. Zgodnie z rosyjskimi założeniami doktrynalnymi[1],
aktywno�� wielodomenowa jest ciągłym procesem prowadzącym do maksymalnego osłabienia oraz
dezintegracji społecze�stwa i struktur pa�stwa przeciwnika. 

Począwszy od 2014 r., czyli od momentu zajęcia P�łwyspu Krymskiego oraz wschodniej czę�ci
Donbasu, Federacja Rosyjska starała się wpływa� na sytuację na Ukrainie, wykorzystując cho�by
aktora proxy – grupę CyberBerkut (atrybucja wykazała powiązania grupy z APT 28) i pr�bując
aktywnie przeszkodzi� w wyborach prezydenckich[2]. Implikowało to p��niejsze ataki na sie�
energetyczną w 2015 r.[3] i 2016 r.[4], kampanię NotPetya[5], kt�rej straty oszacowano na 10
miliard�w dolar�w[6], czy też atak na stację uzdatniania wody w 2018 r.[7] Przez cały ten czas (2014
r.-2022 r.) Rosjanie z r�żnym natężeniem atakowali Ukrainę, traktując ją jako swoiste laboratorium
testowania �rodk�w ofensywnych w domenie cyber.

[1]Keir Giles, „NATO Handbook of Russian Information Warfare”
[2]https://www.kyivpost.com/article/content/may-25-presidential-election/authorities-hackers-foiled-in-bid-to-rig-ukraine-
presidential-election-results-349288.html
[3]https://www.mandiant.com/resources/ukraine-and-sandworm-team
[4]https://www.dragos.com/resource/crashoverride-analyzing-the-malware-that-attacks-power-grids/
[5]https://www.crowdstrike.com/blog/petrwrap-ransomware-technical-analysis-triple-threat-file-encryption-mft-encryption-
credential-theft/
[6]https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
[7]https://www.dragos.com/blog/industry-news/questions-and-considerations-from-alleged-ukraine-chemical-plant-event/
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APT29
 

(Cozy Bear, The Dukes)

SANDWORM
 

(Black Energy/ UAC-0082*)

APT28
 

(Fancy Bear, Sofacy/ UAC-0028*)

DRAGONFLY
 

(Energy Bear, Crouching Yeti)

GAMAREDON
 

(Primitive Bear, Armageddon)

INVISIMOLE
 

(UAC-0035*)

UNC2589
 

(Ember Bear, Lorec53/ UAC-0056*)

SWR
SŁUŻBA WYWIADU
ZAGRANICZNEGO

GRU
GŁ�WNY ZARZĄD
WYWIADOWCZY 

SG SZ FR

FSB
FEDERALNA SŁUŻBA

BEZPIECZE�STWA

ROSYJSKIE GRUPY
WSPIERANE PRZEZ PA�STWO

GRU Unit
26165

GRU Unit
74455

FSB Unit
71330

W toku analiz dokonanych przez zesp�ł CERT-UA stwierdzono szczeg�lną aktywno�� następujących grup
(opis na przedstawionym rzucie):

ROSYJSKIE GRUPY WSPIERANE PRZEZ PA�STWO
Opracowanie własne na podstawie 

TRUSTWAVE "Overview of the Cyber Weapons Used in the Ukraine - Russia War"

GRU Unit
26165

GRU Unit
26165

GRU Unit
26165

*skr�t UAC - nomenklatura CERT-UA



Niniejsza grafika przedstawia chronologiczne ujęcie cyberatak�w przeciwko Ukrainie.

Spear phishing Email – pracownicy sektora energetycznego

Stwierdzone wykorzystania Cobalt Strike, GrimPlant i oprogramowania
GraphSteel, stanowiącego element plik�w aktualizacyjnych

Zmasowane ataki DDoS

Kampania dezinformacyjna, masowe wysyłanie wiadomo�ci SMS

Powt�rne zmasowane ataki DDoS

Ataki z wykorzystaniem malware HermeticWiper

Ataki Ransomware

Atak DDoS na zasoby portalu informacyjnego

Atak z wykorzystaniem malware IsaacWiper *

Atak phishingowy, dostarczający malware SunSeed

Atak na elementy infrastruktury teleinfor. VIASAT z użyciem malware AcidRain

Cyberatak na punkt kontroli granicznej (Ukraina – Rumunia)

Kompromitacja stron wybranych uczelni wyższych

Skoordynowana akcja dezinformacyjna - Facebook

Akcja dezinformacyjna z użyciem skompromitowanych kont

Zmasowane ataki DDoS „Zhadnost”
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LUTY

UNC 2589/UAC-0056 

Prorosyjskie grupy i haktywi�ci

Sandworm/UAC-0082

UNC-1151

Brazylijska grupa theMx0nday

Konta z Donbaskiej
Republiki Ludowej

ograniczona wiarygodno�� danych

1 luty 2022

11 luty 2022

15-16 luty 2022

15 luty 2022

23 luty 2022

23 luty 2022

23-24 luty 2022

24 luty 2022

24 luty 2022

24 luty 2022

24 luty 2022

25 luty 2022

25 luty 2022

25 luty 2022

27 luty 2022

15, 23, 28 luty 2022

SEKTORY

edukacyjny

media

prywatny

wojskowy

energetyczny

komunikacyjny

finansowy

publiczny

Afiliacja:

Telegram: konto Cyber Front Z

*zgodnie z danymi mandiant autorem ataku jest APT 28

APT 28 /UAC-0028



Zmasowane ataki DDoS „DesertBlade”

Stwierdzony Lateral movement i komunikacja z serwerami C2

Ataki na organizacje pozarządowe (NGOs)

Atak Phishing z wykorzystaniem skompromitowanych kont

Pozyskanie danych uwierzytelniających dla kont pracownik�w koncern�w
medialnych

Atak Phishing z wykorzystaniem “MicroBackdoor” Malware

Atak na dostawcę usług telekomunikacyjnych

“FormBook” Spam, kampania adresowana do obywateli Ukrainy

Kompromitacja kont E-mail kilku o�rodk�w badawczych

Ograniczenie dostępno�ci usług w mie�cie Sumy oraz Okręgu Winnickim

Kompromitacja i kradzież danych z zasob�w MAEA

“CaddyWiper” Malware atak na organizacje pozarządowe

Złamanie zabezpiecze� strony internetowej Ukrai�skiego, Czerwonego Krzyża

Dezinformacyjny atak z wykorzystaniem zasob�w telewizji informacyjnej
Ukraine 24

Atak na O�rodek Naukowo-Badawczy

Kampania Spear Phishing przeciwko mediom

Malware Wiper atakuje przedsiębiorstwa wykorzystując skrypty DoubleZero

Rozległe kampanie phishingowe

Działania rozpoznawcze chi�skiej grupy Scarab, celem targeting kluczowych
zasob�w
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MARZEC

Prorosyjskie grupy i haktywi�ci

APT28 /UAC-0028

UNC-1151

Dragonfly

 TEMP.VERMIN / UAC-0020

ograniczona wiarygodno�� danych

1 marca 2022

3 marca 2022

4 marca 2022

5 marca 2022

7 marca 2022

9 marca 2022

7 marca 2022

9 marca 2022

10 marca 2022

13 marca 2022

13 marca 2022

14 marca 2022

16 marca 2022

16 marca 2022

16 marca 2022

Sandworm/UAC-0082

17 marca 2022

17 marca 2022

18 marca 2022

22 marca 2022

DoubleZero/UAC-0088 

InvisiMole / UAC-0035

Scarab / UAC-0026/ Chiny

SEKTORY

edukacyjny

media

prywatny

wojskowy

energetyczny

komunikacyjny

finansowy

publiczny

Afiliacja:



Atak na systemy sterowania ruchem i zasobami logistycznymi – zachodnia
Ukraina

Skompromitowane witryny WordPressa zmuszają odwiedzających do
partycypacji w atakach DDoS na ukrai�skie cele

Neutralizacja farmy bot�w 

Atak na operatora telekomunikacyjnego Ukrtelecom

Masowa akcja – pozyskiwanie haseł

Ataki na konta Telegram

Atak “Strontium” na ukrai�skie media

Atak na Ukrai�skiego Dostawcę Energii

Dystrybucja trojana “IcedID” 

Kradzież danych uwierzytelniających do kont Facebook wykorzystywanych
przez Ukraine 24

Atak DDoS na zasoby ukrai�skiej poczty

Kampania phishingowa z wykorzystaniem przejętych kont

“CredoMap_v2” użyty w przesyłanych wiadomo�ciach E-mail

Kampania phishingowa z dystrybucją załącznika z JesterStealer
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KWIECIE�

Prorosyjskie grupy i haktywi�ci

Armageddon/UAC-0094

TrickbotGroup/UAC-0098

Conti/UAC-0041

ograniczona wiarygodno�� danych

23 marca 2022

28 marca 2022

28 marca 2022

28 marca 2022

30 marca 2022

Sandworm/UAC-0082 

MAJ

2 kwietnia 2022

7 kwietnia 2022

8 kwietnia 2022

14 kwietnia 2022

19 kwietnia 2022

22 kwietnia 2022

26 kwietnia 2022

6 maja 2022

7 maja 2022

UNC 2589/UAC-0056 

APT28 /UAC-0028

SEKTORY

edukacyjny

media

prywatny

wojskowy

energetyczny

komunikacyjny

finansowy

publiczny

Afiliacja:

O� CZASU
Opracowanie własne na podstawie: https://cyberconflicts.cyberpeaceinstitute.org/threats/timeline

https://cyberconflicts.cyberpeaceinstitute.org/threats/timeline


CaddyWiper

Grim
Plant

GraphSteel
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HermeticW
iper

HermeticR
ansom

IsaacWiper

Grim
Plant

GraphSteel CobaltStrik
e

Grim
Plant

GraphSteel

CobaltStrik
e

AcidRain
DoubleZero

CaddyWiper

Industroyer2

SoloShred

AwfulShred

SANDWORM
/UAC-0082

CobaltStrik
e

UNC2589
/UAC-0056

LoadEdge

INVISIMOLE
/UAC-0035

CobaltStrik
e

CredoMap

APT28
/ UAC-0028

CredoMap

CobaltStrik
e

DarkCrystal

CredoMap

DarkCrystal

CobaltStrik
e

SANDWORM
/UAC-0082

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

CE
L: 

DE
ST

RU
KC

JA
CE

L: 
SZ

PI
EG

OS
TW

O

Poniższa o� czasu ilustruje ataki na elementy ukrai�skiej infrastruktury, ze szczeg�lnym uwzględnieniem użycia
oprogramowania zło�liwego oraz kradzieży (eksfiltracji) danych:

LUTY

MARZEC

KW
IECIE�

STYCZE�

LUTY

MARZEC

KW
IECIE�

MAJ

CZERW
IEC

LIPIEC

STYCZE�

MALWARE 
Opracowanie własne 

na podstawie TRUSTWAVE "Overview of the Cyber Weapons Used in the Ukraine - Russia War"
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CVE-2021-16
36

Nieujawniony VPN

podatno�� urządzenia

LUTY

MARZEC

KW
IECIE�

SPEARPHISHING
MALICIOUS ATTACHMENT \ LINK

MALWARE 
Opracowanie własne 

na podstawie TRUSTWAVE "Overview of the Cyber Weapons Used in the Ukraine - Russia War"

CE
L: 

DE
ST

RU
KC

JA

Posługując się wspomnianym uprzednio rozr�żnieniem (tj. destrukcja i szpiegostwo) wyodrębniono także
następujące wektory atak�w:

EXPLOITATION
CONFIRMED OR SUSPECTED UNKNOWN

.ZIP

LUTY

MARZEC

KW
IECIE�

MAJ

CZERW
IEC

LIPIEC

CE
L: 

SZ
PI

EG
OS

TW
O

Link
.ZIP + .LNK downloader

.RAR + SFX

.XLS + macro dropper

.ZIP (password protected)

.XLS + macro downloader

.XLS + macro dropper

.RAR (password protected)+SFX

.DOCX + CVE-2022-30190

.DOCX + CVE-2021-40444

.DOCX + CVE-2022-30190

.RTF + CVE-2022-30190

.RAR (password protected) +.XLSM + macro downloader

.XLS + macro dropper

.XLS + macro dropper

UNKNOWN
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Ataki, kt�re nastąpiły w okresie poprzedzającym rozpoczęcie fazy aktywnej wojny przeciw Ukrainie 
w 2022 r., oraz te, kt�re nastąpiły już po 24 lutego, nie stanowiły „innowacyjnego przełomu” w zakresie
zastosowanych technik i procedur. Zauważalne jest jednak nowe podej�cie odno�nie do stosowanej
taktyki związanej z powszechnym użyciem atak�w typu DDoS[8], miały na celu ogniskowanie sił i �rodk�w
ukrai�skiego zespołu CERT (dalej CERT-UA). 

Wzmiankowane ataki powodowały czę�ciowe ograniczenie dostępno�ci usług, ale przede wszystkim
stanowiły element obfuskacyjny (czyli maskujący/dezorientujący) wobec „wła�ciwego” wektora ataku. Już
wstępna analiza wykazała, że najczę�ciej występującym rodzajem zło�liwego oprogramowania używanego
we wspomnianym okresie był wiper, kt�ry w zakresie logiki działania oraz zaimplementowanych rozwiąza�,
stanowi pochodną atak�w ransomware[9].

[8] W rosyjskojęzycznej blogosferze oraz portalach dedykowanych bezpiecze�stwu teleinformatycznemu przed atakiem na
Ukrainę, na masową skalę upowszechniano opisy odnoszące się do sposobu przeprowadzenia ataku typu DDoS. Powyższe
mogło wpłyną� na liczbę i intensywno�� przeprowadzonych atak�w, dokonanych na ukrai�ską infrastrukturę, kt�rych skutki
były jednak skutecznie mitygowane.
[9] Cyberprzestępcy prowadzący ataki ransomware mają na celu uzyskanie okupu od ofiar za przywr�cenie dostępu do
danych. Jak zwracają uwagę eksperci, jeszcze niebezpieczniejsze może by� jednak niszczycielskie oprogramowanie typu
wiper, kt�rego celem jest bezpowrotne usunięcie danych. Specjali�ci od cyberbezpiecze�stwa łączą wzrost liczby atak�w typu
wiper z wybuchem wojny w Ukrainie. W pierwszej połowie 2022 r. eksperci FortiGuard Labs zidentyfikowali siedem nowych
wariant�w program�w kasujących dane, kt�re używane były w atakach na instytucje rządowe, wojskowe i prywatne na
terytorium Ukrainy. Co istotne, liczba ta jest niemal r�wna liczbie wariant�w tego oprogramowania zidentyfikowanych w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. Ataki wiper były prowadzone także w 24 innych pa�stwach, m.in. w Turcji, Włoszech, Szwajcarii czy
Niemczech. 
Jak wskazuje opublikowany przez Fortinet raport 1H 2022 Global Threat Landscape , od początku konfliktu w lutym 2022 r. więcej
incydent�w z użyciem tego zło�liwego oprogramowania wykryto poza Ukrainą niż na jej terytorium. Cel użycia oprogramowania
wiper jest zawsze ten sam – usunięcie danych.
(https://www.fortinet.com/content/dam/maindam/PUBLIC/02_MARKETING/08_Report/report-2022-H1-threat-landscape.pdf)



Jednym z najwcze�niej użytych oraz najbardziej powszechnym oprogramowaniem zło�liwym był
HermeticWiper/Foxblade. 23 lutego, na dzie� przed rozpoczęciem działa� wojennych, ukrai�skie
organizacje stały się celem ataku, w kt�rym użyto oprogramowania HermeticWiper zaprojektowanego
do wymazywania danych z dysku twardego komputera oraz niszczenia gł�wnego rekordu rozruchowego 
i partycji, co czyniło zaatakowane maszyny niezdolnymi do pracy. HermeticWiper wykorzystuje sterownik
należący do przestarzałej wersji aplikacji EaseUS Partition Master, stworzonej przez CHENGDU YIWO Tech
Development. 
Aby unikną� wykrycia, atakujący użyli cyfrowo podpisanego sterownika jądra systemu. Wykorzystali
jednocze�nie zdolno�� sterownika do interakcji z urządzeniami pamięci masowej i uzyskania
niskopoziomowego dostępu do dysku w celu pobrania informacji o partycji przy jednoczesnej zmianie
certyfikatu. Po lewej przykład pierwotnie użytego certfikatu, po prawej certyfikat HermeticWiper.

Malware przechowuje 32-bitowe i 64-bitowe wersje sterownika w kopiach skompresowanych przez
MS w ramach swojej sekcji zasob�w, rozmieszczając je zgodnie z wersją systemu operacyjnego.
Analiza powłamaniowa dowiodła, że oprogramowanie ma kilka wariant�w, w tym jeden ze
znacznikiem czasu datowanym na grudzie� 2021 r., co wskazuje, że atak był planowany od dłuższego
czasu. Jednocze�nie, dostarczenie i uruchomienie wipera nie byłoby możliwe bez wykorzystania
konkretnych podatno�ci. W jednym z analizowanych przypadk�w napastnicy wykorzystali podatno��
Microsoft SQL Server (CVE-2021-1636). W innym, atakujący uzyskali dostęp do sieci poprzez
wykorzystanie SMB[10] i serwera Microsoft Exchange, co doprowadziło do kradzieży danych
uwierzytelniających, a następnie aktywacji wipera. Zastosowano r�wnież kilka innych metod, w tym
lukę w Apache Tomcat, kt�ra pozwoliła napastnikom uruchomi� polecenia PowerShell, pozyska� dane
uwierzytelniające i uruchomi� malware. 
[10] Server Message Block

HERMETICWIPER / FOXBLADE
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Po uruchomieniu HermeticWiper najpierw eskaluje uprawnienia poprzez wykorzystanie Access Token
Manipulation [Technika 1134][11], a następnie uzyskuje "SeBackupPrivilege" (daje możliwo�� pobierania
dowolnej zawarto�ci plik�w) oraz "SeLoadDriverPrivilege" (co pozwala mu na operacje wobec dowolnego
sterownika). Następnie HermeticWiper wyłącza Volume Shadow Service (vss), uniemożliwiając tym
samym zrzuty awaryjne poprzez modyfikację okre�lonych kluczy rejestru, powodując niedostępno�� kopii
zapasowych oraz zacierając �lady. Kolejnym etapem ataku jest enumeracja dysk�w fizycznych systemu.
W każdym z nich uszkadza pierwsze 512 bajt�w i niszczy Master Boot Record (MBR). Wymienione
działania powinny wystarczy�, aby każdy komputer przestał działa�. HermeticWiper nie poprzestaje
jednak na tym. W następnym etapie sprawdza systemy plik�w NTFS lub FAT i uszkadza je powodując, że
systemy z dyskami MBR i GPT zostają naruszone. Wiper wymusza następnie zamknięcie systemu, aby
zako�czy� operację wymazywania.

IOCs dla Hermatic Wiper

[11] Zgodnie z systematyzacją macierzy Mitre&Attack

Informacje na temat oprogramowania zło�liwego typu wiper oraz konkretnej kampanii (WhisperWiper) znajdują się pod linkiem:
https://csirt-mon.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/analiza-cyberataku-na-ukrainskie-zasoby-rzadowe/

  Kontekst    sha256   

  EaseUS driver     e5f3ef69a534260e899a36cec459440dc572388defd8f1d98760d31c700f42d5   

  EaseUS driver     b01e0c6ac0b8bcde145ab7b68cf246deea9402fa7ea3aede7105f7051fe240c1   

  EaseUS driver     b6f2e008967c5527337448d768f2332d14b92de22a1279fd4d91000bb3d4a0fd   

  EaseUS driver     fd7eacc2f87aceac865b0aa97a50503d44b799f27737e009f91f3c281233c17d   

  EaseUS driver     96b77284744f8761c4f2558388e0aee2140618b484ff53fa8b222b340d2a9c84   

  EaseUS driver     8c614cf476f871274aa06153224e8f7354bf5e23e6853358591bf35a381fb75b   

  EaseUS driver     23ef301ddba39bb00f0819d2061c9c14d17dc30f780a945920a51bc3ba0198a4   

  EaseUS driver     2c7732da3dcfc82f60f063f2ec9fa09f9d38d5cfbe80c850ded44de43bdb666d   

  HermeticWiper     1bc44eef75779e3ca1eefb8ff5a64807dbc942b1e4a2672d77b9f6928d292591    

  HermeticWiper     0385eeab00e946a302b24a91dea4187c1210597b8e17cd9e2230450f5ece21da   

  HermeticWiper     ca3c4cd3c2edc816c1130e6cac9bdd08f83aef0b8e6f3d09c2172c854fab125f   

  HermeticWiper     2c10b2ec0b995b88c27d141d6f7b14d6b8177c52818687e4ff8e6ecf53adf5bf   

  HermeticWiper     3c557727953a8f6b4788984464fb77741b821991acbf5e746aebdd02615b1767   

  PartyTicket     4dc13bb83a16d4ff9865a51b3e4d24112327c526c1392e14d56f20d6f4eaf382   
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IsaacWiper i CaddyWiper to dwa kolejne, wyodrębnione typy malware (wiper), użyte przeciwko ukrai�skim
systemom teleinformatycznym. Pomimo faktu, że wzmiankowane wipery nie mają ze sobą wiele
wsp�lnego w odniesieniu do kodu �r�dłowego, wsp�łwystępowały w tym samym czasie, doprowadzając
do dużych szk�d.

IsaacWiper był jednym z wykorzystywanych wiper�w, kt�ry w szczeg�lnym stopniu został wykorzystany
podczas pierwszej fazy atak�w. Powszechno�� jego użycia nie była jednak tożsama z poziomem jego
zaawanasowania, a zidentyfikowane artefakty innego oprogramowania, takiego jak HermeticWiper (wiper),
HermeticWizard (spreader) i HermeticRansom (ransomware) okazały się trudniejsze do wykrycia i mitygacji.
IsaacWiper składa się z pliku wykonywalnego, skompilowanego za pomocą Visual Studio. Program
wykonywalny posiada importowane funkcje takie jak DeviceIoControl, WriteFile, MoveFile, GetDiskFreeSpaceEx,
FindNextFileW. Chociaż każdy z tych element�w funkcjonalnie nie budzi podejrzenia analizujących kod, to
jednak połączenie wszystkich tych import�w może uchodzi� za podejrzane. 

Zło�liwe oprogramowanie, analogicznie do HermeticWiper prowadzi enumerację wszystkich dysk�w
systemowych, nadpisując pierwsze bajty tych dysk�w (poniżej przykład):

Poniżej string kodu odpowiedzialnego za nadpisanie przestrzeni dyskowych:

ISAACWIPER / CADDYWIPER
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Stwierdzono r�wnież, że nie tylko dysk fizyczny, ale także partycje są wymazywane. Wiper będzie
iterowa� przez system plik�w, wyliczając je i nadpisując. Takie działanie jest podobne do aktywno�ci
ransomware, ale w tym przypadku nie ma klucza deszyfrującego. Gdy dane zostaną nadpisane, zostają
utracone:

Poniżej przykład debugowanego kodu:

Opis funkcjonalny debugowanego kodu:

W przypadku użycia oprogramowania typu wiper, celem atakujących jest zniszczenie danych w systemach
ofiar. Dotknięci użytkownicy bezpowrotnie  stracą swoje pliki, a ich komputery nie będą mogły się uruchomi�,
co zmusi ich do ponownej instalacji systemu operacyjnego.

S T R O N A  1 6



CaddyWiper to trzeci rodzaj oprogramowania (po HermeticWiper i IsaacWiper), kt�rego użyto w zeszłorocznym
ataku na Ukrainę. W przeciwie�stwie do wcze�niej wymienionych, jest najmniej złożony, a także posiada
najmniejsze zdolno�ci.
Przykład jednej z najwcze�niejszych kompliacji wykrytego oprogramowania (data kompilacji to: 14 marca 2022 r.
07:19:36 UTC). Program wykonywalny jest dedykowany do niszczenia plik�w i informacji o partycjach dla
każdego dostępnego dysku.

Najpierw wiper sprawdza czy jest uruchomiony na gł�wnym kontrolerze domeny. CaddyWiper będzie
unikał obciążania kontroler�w domeny, prawdopodobnie dlatego, że chce utrzyma� je przy życiu w celu
propagacji. Je�li bieżąca maszyna nie jest kontrolerem domeny rozpoczyna się wymazywanie. Wymazuje
on rekursywnie pliki w katalogu C:\Usersdirectory. Następnie wykonuje iterację po dostępnych dyskach
twardych, zaczynając od "D:" i wymazuje rekursywnie wszystkie pliki, do kt�rych ma dostęp.
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Opisywany proces odbywa się w następujący spos�b:

Następnie pr�buje nada� dostęp do plik�w przed nadpisaniem:
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Wszystkie pliki/katalogi są wyliczane przez znane API: FindFirstFileA/FindNextFileA. Je�li znaleziony
element jest katalogiem, funkcja jest wywoływana rekurencyjnie. A je�li jest to plik, to przydzielany jest
nowy bufor wypełniony zerami, a zawarto�� pliku jest nim nadpisywana. Bufor jest ograniczony do max
10 Mb, więc je�li plik ma większy rozmiar, to wymazany zostanie tylko jego początek. Co ciekawe,
wyliczanie to zaczyna się od litery dysku D (traktując C jako osobny przypadek), więc je�li istnieją jakie�
dyski zamontowane jako A lub B, są one pomijane. Na koniec malware wymazuje informacje o układzie
dostępnych dysk�w/partycji:

Proces rozpoczyna się od dysku fizycznego 9, a przy każdej iteracji dekrementowany jest indeks dysku
o jeden. Wymazywanie układu partycji jest realizowane poprzez IOCTL wysyłany do urządzenia dysku:
IOCTL_DISK_SET_DRIVE_LAYOUT_EX. Zło�liwe oprogramowanie ustawia pusty bufor jako nowy układ. Kod
oprogramowania jest bardzo łagodnie obfuskowany, a większo�� używanych ciąg�w jest oparta na
stosie. R�wnież tablica importowa nie jest złożona, zawiera tylko jedną funkcję. Wszystkie potrzebne
funkcje są dynamicznie pobierane za pomocą niestandardowej procedury lookup:
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CaddyWiper jest niezwykle lekki w por�wnaniu do
HermeticWiper, kt�ry był najbardziej złożony ze
wszystkich wiper�w wykorzystanych w  atakach na
ukrai�skie i europejskie systemy. Analiza kodu nie
wykazuje zauważalnych analogii (poza efektem jaki mają
osiągną�) i stąd należy założy�, że najprawdopodobniej
zostały napisane przez r�żnych autor�w.
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KAMPANIA PRZECIWKO VIASAT
 Inwazja Rosji na Ukrainę obejmowała wiele operacji cybernetycznych. Od początku 2022 r. mieli�my do

czynienia przynajmniej z sze�cioma r�żnymi rodzajami zło�liwego oprogramowania typu "wiper" skierowanego
przeciwko Ukrainie: WhisperKill, WhisperGate, HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper i DoubleZero. Ataki te są
godne uwagi same w sobie. Jednak szczeg�lną uwagę specjalist�w ogniskowała się na "włamaniu do modemu
satelitarnego". Ten szczeg�lny atak wykraczał poza Ukrainę.

Po raz pierwszy dowiedzieli�my się o problemie z routerami Viasat KA-SAT z powodu zgłoszonej awarii
5,800 turbin wiatrowych Enercon w Niemczech. Dla wyja�nienia, same turbiny wiatrowe nie stanowiły
problemu, ale "zdalny monitoring i kontrola turbin wiatrowych" stały się niedostępne z powodu
problem�w z komunikacją satelitarną. Zbiegło się to w czasie z rosyjską inwazją na Ukrainę i pojawiły się
podejrzenia, że pr�ba pozbawienia ukrai�skiego wojska możliwo�ci dowodzenia i kontroli poprzez
utrudnienie łączno�ci satelitarnej przeniosła się na niemiecką infrastrukturę krytyczną. Z uwagi na fakt, że
w początkowej fazie szczeg�łowe dane odno�nie skali i rodzaju ataku były praktycznie niedostępne,
przykład Viasat stał się przyczynkiem do wielu spekulacji oraz obiektem dezinformacji.

W �rodę, 30 marca 2022 r., Viasat w ko�cu wydał o�wiadczenie, w kt�rym stwierdził, że atak odbył
się w dw�ch fazach: najpierw atak typu denial of service pochodzący z "kilku modem�w SurfBeam2 
i SurfBeam2+ oraz innych urządze� on-premise, fizycznie zlokalizowanych na terytorium Ukrainy",
kt�ry tymczasowo zablokowały modemy KA-SAT. Kolejnym etapem było stopniowe znikanie modem�w
z serwisu Viasat. W ramach rozwiązania przej�ciowego usługa była zastępczo �wiadczona przez
Eutalsat, a zarządzana przez włoską firmę Skylogic.

Precyzując sw�j przekaz, Viasat enigmatycznie stwierdził, że adwersarze wykorzystali błędnie
skonfigurowane urządzenie VPN, nie informując przy tym, że uprzednio czę�� modem�w została
zainfekowana oprogramowaniem zło�liwym typu wiper. Niniejszy opis ma przedstawi� techniczną analizę
ataku nie przesądzając jednocze�nie o sposobie dostarczenia wspomnianego malware.



AcidRain Wiper, czyli malware użyty do ataku identyfikuje się jako interaktywny kompilator MIPS,
dedykowany na urządzenia typu modem lub router w celu zniszczenia lub wymazania danych.

Na początku payload wykona funkcję fork() i sprawdzi, czy istnieje plik "dev/null"; je�li warunek ten nie
jest spełniony wiper zako�czy działanie. W przeciwnym razie utworzy sesję procesu za pomocą funkcji
setsid() i zduplikuje jego deskryptor. Poniżej znajduje się fragment kodu pokazujący logikę stojącą za
sprawdzeniem powyższego warunku, kt�ra została zaimplementowana w oprogramowaniu AcidRain.

Jednocze�nie uruchamiana jest funkcja, kt�ra zostaje wykonana w celu enumeracji i pominięcia
standardowych katalog�w w skompromitowanym ho�cie. Je�li znaleziony katalog nie znajduje się na
li�cie standardowych katalog�w (fragment poniżej), �cieżka tego katalogu zostanie przekazana do funkcji
recursive_delete_files_in_dir().
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Funkcja enumeruje wszystkie katalogi i pliki znajdujące się w wybranym katalogu. Je�li znajdzie
zwykły plik (DT_REG) lub dowiązanie symboliczne (DT_LNK), to nadpisze go danymi o rozmiarze
0x8000 bajt�w. Je�li jest to inny katalog, to prze�ledzi wszystkie pliki na �cieżce tego katalogu,
wymaże je, a następnie usunie ten katalog za pomocą funkcji rmdir().

Wykrycie tak niewielkiego payload’u bywa bardzo utrudnione. Używane modemy, ze względu na swoją
prostotę i niewielkie rozmiary,  nie mają możliwo�ci zaimplementowania scentralizowanego logowania,
kt�re mogłoby pozwoli� obro�com na wykrycie atak�w. W wielu przypadkach, z powodu braku
standaryzacji, wiele z tych urządze� posiada niezidentyfikowane podatno�ci lub przestarzałe biblioteki,
kt�re umożliwiają atak. 

Biorąc pod uwagę, że wiele z tych urządze� może by� wykorzystywanych przez personel wykonujący
swoją pracę z domu dla przedsiębiorstw lub nawet wojska, należy zrozumie�, że te podatno�ci narażają
wspomniane podmioty na atak. Ponadto specyfika ich działania, utrudnia ich stałe monitorowanie,
aktualizację lub nawet weryfikację integralno�ci oprogramowania tych urządze�. Wymienione kwestie
niejednokrotnie powodują konieczno�� wymiany sprzętu (modem�w, router�w) tak, by zapewni�
progowe warunki bezpiecze�stwa w zakresie weryfikacji integralno�ci i poufno�ci przetwarzanych
danych poprzez monitorowanie urządzenia. 

Wymiana tych urządze� może by� konieczna, ponieważ infekcja może  przetrwa� ponowne uruchomienie
lub reset. Nawet je�li urządzenia nie są dotknięte opisywanym malware, to należy zakłada�, że mogą by�
celem kolejnych atak�w z wykorzystaniem znanych lub niezidentyfikowanych podatno�ci (0-day). 
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Trwająca wojna napastnicza Rosji na Ukrainę spowodowała znaczną eskalację w zakresie ilo�ci atak�w.
Zwiększona intensywno�� wojny w cyberprzestrzeni przyczyniła się także do powstania wielu nowych
grup lub też „nowych emanacji” istniejących już podmiot�w, kt�rych działania są �ledzone i kwalifikowane.

Należy założy�, że trwająca eskalacja konfliktu kinetycznego w połączeniu z powiększająca się izolacją
polityczną Federacji Rosyjskiej, a także nowymi sankcjami może doprowadzi� do zwiększenia
intensywno�ci działa�, w szczeg�lno�ci wobec sektor�w objętych sankcjami i mających wysoką warto��
gospodarczą lub znaczący wpływ na bezpiecze�stwo narodowe. Analizując dotychczasowe wektory
zagroże� szczeg�lnie narażone będą sektory usług finansowych, przemysłu zbrojeniowego,
energetycznego oraz elementy infrastruktury krytycznej.

Poruszone powyżej kwestie będą z pewno�cią determinowały konieczno�� zintensyfikowania wysiłk�w na
rzecz zwiększenia zdolno�ci do obrony kluczowych zasob�w, a także powinny sta� się przyczynkiem do
rozbudowy zdolno�ci ofensywnych, umożliwiających prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni, jak i będących
komponentem działa� wielodomenowych.

PODSUMOWANIE
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