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Дослідники ESET виявили та проаналізували нове складне шкідливе програмне забезпечення, яке було
використано для цілеспрямованих атак на організації критичної інфраструктури в Центральній та Східній
Європі. Шкідливе програмне забезпечення, яке дослідники ESET назвали GreyEnergy, має багато
концептуальних подібностей із BlackEnergy — шкідливим програмним забезпеченням,
яке використовувалося під час атаки на українську енергосистему в грудні 2015 року. Крім концептуальної
схожості, зв’язки вказують на те, що група, яка стоїть за GreyEnergy, працює разом із групою TeleBots,
відомою у зв’язку з багатьма руйнівними атаками.
Цей звіт розкриває діяльність групи GreyEnergy за останні кілька років.

ВСТУП
У грудні 2015 року група BlackEnergy здійснила атаку на українську енергосистему, використовуючи
сімейства BlackEnergy та KillDisk. Це було останнє відоме використання шкідливого програмного
забезпечення BlackEnergy в реальному середовищі. Після атаки група BlackEnergy поділяється
на щонайменше дві підгрупи: TeleBots та GreyEnergy.
Основною ціллю групи TeleBots є здійснення кібератак із метою саботажу в Україні, що досягається завдяки
атакам на комп’ютерні мережі (CNA). Група здійснила багато подібних руйнівних атак, включаючи:
 Серію атак у грудні 2016 році з використанням оновленої версії того ж шкідливого програмного
забезпечення KillDisk, розробленого для операційних систем Windows і Linux
 Відому атаку Petya/NotPetya у червні 2017 року за допомогою бекдору, який був вбудований
в українську бухгалтерську програму MEDoc
 Атаку з використанням сімейства BadRabbit у жовтні 2017 року.
Спеціалісти ESET відстежують активність групи GreyEnergy декілька років. Група GreyEnergy використовує
унікальне сімейство шкідливих програм, яке отримало назву GreyEnergy. Дизайн та архітектура цього
шкідливого програмного забезпечення дуже схожі на на вже відоме сімейство BlackEnergy.
Крім концептуальних подібностей самого шкідливого програмного забезпечення, зв’язки вказують
на те, що група, яка стоїть за шкідливим програмним забезпеченням GreyEnergy, тісно співпрацює з групою
Telebots. Зокрема, група GreyEnergy розробила черв'як, подібний до NotPetya, у грудні 2016 року, а пізніше
ще більш вдосконалена версія цієї шкідливої програми була використана групою Telebots під час атаки
у червні 2017 року.
Варто зазначити, що група GreyEnergy має інші цілі, ніж група Telebots. Для GreyEnergy в основному
становлять інтерес промислові мережі різних організацій критичної інфраструктури, і на відміну
від Telebots, група GreyEnergy не обмежується лише Україною.
Наприкінці 2015 року спеціалісти ESET вперше помітили шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy,
спрямоване на енергетичну компанію в Польщі. Але згодом, як і у випадку з BlackEnergy та TeleBots,
основний фокус групи GreyEnergy був спрямований на Україну. Вона перш за все проявляла інтерес
до енергетичного сектору, а потім до транспортної інфраструктури та інших важливих цілей. Щонайменше
одна організація, яка раніше була ціллю BlackEnergy, була нещодавно атакована GreyEnergy. Останнє
використання шкідливого програмного забезпечення GreyEnergy було зафіксовано в середині 2018 року.
Шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy є модульним, однак, на відміну від Industroyer, спеціалісти
ESET не виявили жодного модуля, націленого на промислові системи управління (ICS). Хоча був
зафіксований принаймні один випадок розгортання операторами цього шкідливого програмного
забезпечення модулю, здатного очищувати диск для порушення бізнес-процесів у компанії
та приховування слідів.
Однією з найбільш вражаючих деталей, виявлених під час дослідження ESET, є те, що один із виявлених
зразків GreyEnergy був підписаний дійсним цифровим сертифікатом, який, ймовірно, був викрадений
у тайванської компанії, що виробляє обладнання для ICS. Іншими словами, група GreyEnergy буквально
йшла слідами Stuxnet.
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GREYENERGY MODUS OPERANDI
Під час відстеження активності GreyEnergy спеціалісти ЕSET з’ясували, що зловмисники використовують
переважно два початкових вектора інфікування. Перший пов’язаний з організаціями, які використовують
веб-сервіси хостингу. Якщо такий public-facing веб-сервіс працює на сервері, який підключений
до внутрішньої мережі, зловмисники намагатимуться скомпрометувати його та проникнути всередину
мережі. Другий вектор інфікування — це поширення повідомлень електронною поштою із шкідливими
вкладеннями.
Спеціалісти ESET помітили, що шкідливі вкладення з цих документів завантажують GreyEnergy Mini,
невеликий бекдор першого етапу, який не вимагає значних привілеїв. Після інфікування комп'ютера
за допомогою GreyEnergy Mini, зловмисники складають схему мережі та збирають паролі для отримання
права адміністратора домену. Після отримання привілеїв кіберзлочинці можуть контролювати всю
мережу. Група GreyEnergy використовує кілька стандартних інструментів для таких завдань: Nmap
та Mimikatz.
Після початкового аналізу мережі зловмисники можуть розгорнути свій флагманський бекдор — шкідливе
програмне забезпечення GreyEnergy. Ця програма вимагає прав адміністратора, які вже отримані до цього
етапу. Відповідно до дослідження ESET, кіберзлочинці GreyEnergy розгортають цей бекдор переважно
на двох типах мережевих вузлів: серверах, які довго працюють без перезавантаження, та робочих станціях,
які використовуються для управління промисловими системами.
Для приховування зв’язку з командним (C&C) сервером зловмисники можуть розгортати додаткове
програмне забезпечення на внутрішніх серверах у інфікованій мережі, тож кожен сервер буде діяти
як проксі. Такі проксі C&C перенаправляють запити від заражених вузлів всередині мережі до зовнішнього
командного сервера в мережі Інтернет. Таким чином, менш підозрілим буде те, що багато комп'ютерів
з’єднуються з внутрішнім сервером, а не з віддаленим сервером. Цей метод може також
використовуватися зловмисниками для контролю шкідливого програмного забезпечення в різних
сегментах інфікованої мережі. Аналогічна техніка була використана Duqu 2.0 APT.
Якщо інфікована організація має public-facing веб-сервери, підключені до внутрішньої мережі,
зловмисники можуть розгортати «резервні» бекдори на цих серверах. Ці бекдори використовуються
для відновлення доступу до мережі навіть після того, як основні бекдори були виявлені та видалені.
Усі командні сервери (C&C), що використовуються шкідливим програмним забезпеченням GreyEnergy,
були активними ретрансляторами Tor.

Рисунок 1. Спрощена схема двох сценаріїв інфікування мережі, що використовуються групою GreyEnergy
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GREYENERGY MINI
GreyEnergy mini — це невеликий бекдор першого етапу, який використовується зловмисниками для оцінки
інфікованого комп'ютера та отримання початкової точки опори в мережі. Зазвичай, GreyEnergy mini
завантажується із шкідливого документа, доставленого за допомогою електронної пошти. GreyEnergy mini
також відомий як FELIXROOT.
У вересні 2017 року спеціалісти ESET виявили документ-приманку Microsoft Word українською мовою,
який мав шкідливий макрос. Документ-приманка схожий на інтерактивну форму, що спонукало жертву
включити макроси для її заповнення.

Рисунок 2. Документ-приманка, який використовувався групою GreyEnergy у вересні 2017 р.

Після активації макросу його код намагається завантажити та виконати бінарний файл із віддаленого
сервера.
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Рисунок 3. Шкідливий VBA макрос (коментарі додані ESET)

Цікаво, що в тілі документа є посилання на віддалене зображення. Після відкриття документа здійснюється
спроба завантажити це зображення. Таким чином у разі відкриття документа зловмисники отримують
сповіщення. Цей метод дозволяє відслідковувати співвідношення цілей, які включили шкідливий макрос
та тих, хто просто відкрив документ без ввімкнення макросів.

Рисунок 4. Посилання на зовнішнє зображення для відстеження в шкідливому документі

Завантажений виконуваний файл є завантажувальним модулем GreyEnergy mini. Завантажувальний
модуль записує шкідливу DLL у папку %APPDATA%, використовуючи випадково сформований GUID як назву.
Крім цього, завантажувальний модуль створює .LNK файл із використанням пустої назви файлу у папці
Startup у меню Пуск з записом, що виконує rundll32.exe зі шляхом до DLL як аргументом командного
рядка. Це є методом стійкості, який використовує GreyEnergy mini.
Завантажена DLL є основним модулем GreyEnergy mini; він замаскований під легітимний файл, який
належить Microsoft Windows.

Рисунок 5. The GreyEnergy mini DLL, замаскована як легітимна Windows DLL
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Для оцінки цінності комп'ютера шкідливе програмне забезпеення збирає якомога більше інформації
та надсилає зібрані дані до командного сервера. Збір інформації виконується за допомогою WMI Query
Language (WQL) та запитів до реєстру Windows. Зокрема збирається така інформація:
 Назва комп’ютера
 Версія операційної системи, включаючи версію service pack
 Локалізація за замовчуванням
 Ім’я користувача
 Поточні права користувача Windows, рівень UAC
 Налаштування проксі
 Інформація про комп’ютер (виробник, модель, тип системи)
 Часова зона
 Інстальоване програмне забезпечення для захисту (антивірус та брандмауер)
 Перелік користувачів та доменів
 Перелік інстальованого програмного забезпечення, отриманий з реєстру
 Інформація про мережу (IP aдреси, DHCP Server, тощо)
 Перелік запущених процесів
Шкідливе програмне забезпечення отримує команди від командного сервера. Підтримуються наступні
команди:
Команда ID

Значення

1

Збирати інформацію про комп’ютер

2

Завантажувати та запускати виконуваний файл із тимчасової директорії

3

Запускати shell-команду

4

Видалити себе з інфікованої машини

5

Завантажити та запустити .BAT файл із тимчасової директорії

6

Завантажувати файл до локального диску

7

Вивантажити файл

Конфігурація шкідливого програмного забезпечення вбудована в форматі JSON всередині бінарного файлу
та кодується за допомогою спеціального алгоритму. Зашифровані дані містять чотири байти на початку;
ці байти використовуються як ключ для операції XOR для розшифровки решти даних. Більшість рядків,
що використовуються шкідливим програмним забезпеченням, зашифровані за допомогою цього
алгоритму.
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Рисунок 6. Вбудована конфігурація шкідливого програмного забезпечення GreyEnergy mini перед та після
розшифрування

Усі зафіксовані конфігурації GreyEnergy mini містять HTTPS та HTTP-сервери, що використовуються як C&C.
Це дозволяє зловмисникам перейти на HTTP на цілях, де HTTPS не допускається конфігураціями мережі
або брандмауера.
Шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy mini має схожості коду з іншими шкідливими програмами
GreyEnergy. Окрім цього, як GreyEnergy mini, так і основний бекдор GreyEnergy використовують ті ж самі
комаді сервери.

ШКІДЛИВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GREYENERGY
Шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy є флагманським бекдором групи GreyEnergy. Зразки
шкідливих програм, проаналізовані в цьому дослідженні, скомпільовані з використанням Visual Studio
та написані в C без використання функцій C Run-Time Libraries (CRT). Упаковані зразки можуть містити
підроблену часову мітку PE, однак після розпакування зразка PE мітка містить нуль.
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Рисунок 7. PE мітка розпакованого зразка GreyEnergy

Цікаво, що один з перших проаналізованих зразків шкідливого програмного забезпечення GreyEnergy був
підписаний сертифікатом, що належить компанії Advantech. Advantech є компанією, що спеціалізується
на виробництві промислового та IoT обладнання. Після виявлення факту, що точно такий же сертифікат
був використаний для підписання чистого, нешкідливого програмного забезпечення від Advantech,
спеціалісти ESET вважають, що цей сертифікат, ймовірно, був викрадений. Варто зазначити, що виявлений
зразок не має контрсигнатури, що означає, що цифровий підпис стане недійсним після закінчення терміну
дії сертифіката.

Рисунок 8. Advantech сертифікат, який використовується для підписання зразка загрози GreyEnergy

Дані сертифіката виглядають таким чином:
Serial Number: 15:f4:8f:98:c5:79:41:00:6f:4c:9a:63:9b:f3:c1:cc
Validity:
Not Before: Feb 10 00:00:00 2014 GMT
Not After : Feb 26 23:59:59 2017 GMT
SHA1 Fingerprint=97:53:AD:54:DF:6B:D6:73:E0:6C:00:36:3D:34:6A:06:00:7A:0A:9B

Спеціалісти ESET помітили, що шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy, зазвичай, розгортається
у двох режимах: лише в пам'яті та з використанням служби DLL. Перший режим використовується
у випадку впевненості зловмисників, що розгортання шкідливого програмного забезпечення не потребує
стійкості (наприклад, для серверів з великою тривалістю ефективної роботи), другий режим
використовується, коли шкідливе програмне забезпечення повинно залишатися після можливого
перезавантаження.

Режим перебування лише у пам'яті
Для режиму перебування лише в пам’яті зловмисники додають файл DLL у певну папку, а потім виконують
його за допомогою Windows програми rundll32.exe. Спеціалісти ESET зафіксували, що кіберзлочиці
використовують Windows Sysinternals PsExec локально для виконання rundll32.exe з максимально
можливими правами (NT AUTHORITY\SYSTEM).
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Нижче наведено справжній приклад командного рядка початкового етапу виконання GreyEnergy лише
в пам'яті:
cmd.exe /c "C:\Windows\System32\rundll32.exe "C:\Sun\Thumbs.db",#1
CAIAABBmAAAgAAAA8GFGvkHVGDtGRqcl3Z3nYJ9aXCm7TVZX8klEdjacOSU="

У цьому прикладі Thumbs.db представляє файл DLL GreyEnergy, функція якого в першу чергу буде
викликана процесом rundll32.exe. Параметр командного рядка містить послідовність base64закодованих байтів, яка пізніше буде використовуватись як ключ AES-256 для розшифровування невеликої
програми. Після цього код у програмі запускає новий зразок процесу svchost.exe та вставляє
в нього компонент GreyEnergy. На завершальному етапі процес GreyEnergy rundll32.exe буде
припинено,
а файл зловмисної DLL буде безпечно видалений з диска. Тому компонент
GreyEnergy існуватиме лише
в контексті пам'яті процесу svchost.exe.
Очевидно, що автори загрози намагались створити шкідливе програмне забезпечення таким чином,
щоб без наявності ключа, що надається командним рядком, неможливо було розшифрувати невелику
програму та компонент.

Рисунок 9. Внутрішня назва GreyEnergy DLL в пам'яті

Якщо використовується режим перебування лише в пам'яті, завершення процесу svchost.exe
або перезавантаження комп'ютера достатньо для видалення шкідливого програмного забезпечення
GreyEnergy.

Режим з використанням служби DLL
Для використання цього методу оператори шкідливого програмного забезпечення розгортають
завантажувальний модуль GreyEnergy, який має бути виконаний з правами адміністратора.
Ключ реєстру ServiceDLL — це функція, яка дозволяє запустити модуль DLL служби в контексті процесу
svchost.exe.
Ця
функція
належним
чином
не
задокументована
Microsoft,
однак
вона вже використовувалась цілою низкою сімейств загроз, у тому числі черв’яком Conficker.
Для стійкості служби DLL завантажувальний модуль шкідливого програмного забезпечення знаходить вже
існуючу службу та додає новий ключ реєстру ServiceDLL. Оскільки використання цього методу може
зламати систему, завантажувальний модуль здійснює багато перевірок для вибору сервісу, який
відповідає усім вимогам.
Спершу завантажувальний модуль перераховує всі служби Windows, які в даний час зупинені шляхом
виконання наступного запиту WQL:
Select * from Win32_Service where PathName Like '%%svchost%%' and State = 'Stopped'

До запиту можуть бути додані наступні умови:
 and StartMode = 'Disabled' or and StartMode = 'Manual'
 and ServiceType = 'Own Process' or and ServiceType = 'Share Process'
Далі завантажувальний модуль намагається вибрати потрібну службу шляхом переліку результатів
та пропуску тих, що відповідають наступним умовам:
 Назва сервісу містить winmgmt (Windows Management Instrumentation) чи BITS (Background
Intelligent Transfer Service)
 Завантажувальний модуль не має доступу до сервісу чи ключа реєстру
 DependOnService значення реєстру не пусте
 Значення реєстру не існує для ServiceDll чи ImagePath
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 Командний рядок сервісу містить одне з цих слів:
 DcomLaunch, LocalServiceNetworkRestricted, LocalServiceNoNetwork,
LocalServicePeerNet, LocalSystemNetworkRestricted,
NetworkServiceNetworkRestricted , secsvcs, wcssvc

Після знайдення сервісу, який відповідає цим умовам, шкідливе програмне забезпечення завантажує
файл DLL до директорії system32 ОС Windows та записує ключ реєстру ServiceDLL. Назва DLL містить
чотири випадково сформовані символи та svc.dll або srv.dll в кінці. Крім цього, завантажувальний
модуль підробляє метадані часу файлу, скопіювавши їх з існуючого файлу user32.dll.
Остання версія завантажувального модуля GreyEnergy підтримує як 32-, так і 64-бітні операційні системи.

Рисунок 10. GreyEnergy DLL розгортається з використанням методу забезпечення стійкості служби DLL

Завантажувальний модуль використовує цікавий метод для маскування шкідливої DLL як легітимного
файлу. Зокрема завантажувальний модуль робить копію гілки VERSIONINFO, яка містить детальний опис
файлу з виконуваного файлу, який належить справжній службі Windows, і записує ці дані в шкідливу DLL.
Це
здійснюється
за
допомогою
Windows
API
функцій
BeginUpdateResource/UpdateResource/EndUpdateResource. Останні версії не викликають ці функції
з API; їх код реалізований у самому шкідливому програмному забезпеченні, щоб уникнути завантаження
файлу DLL на диск без підробного ресурсу VERSIONINFO, мабуть, для уникнення виявлення певним
продуктом для захисту. Той самий завнатажувальний модуль може створювати шкідливі DLL файли
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з різними описами на різних комп'ютерах. Кожен зразок, розгорнутий таким способом, матиме унікальний
хеш.
Якщо шкідлива програма вже присутня в системі, то завантажувальний модуль може оновити
її
за допомогою вищезгаданого способу.
На завершальному етапі завантажувальний модуль видаляє себе, перезаписуючи файл нулями
та очищуючи файл з диска. Крім цього, завантажувальний модуль очищує USN журнал.
Всі ці дії виконуються за допомогою такої shell-команди:
timeout 2 > nul & fsutil file setzerodata offset=0 length=%DROPPER_FILESIZE%
"%DROPPER_PATH%" & timeout 2 & cmd /c del /F /Q "%DROPPER_PATH%" & fsutil usn
deletejournal /D %DROPPER_DRIVE%

Конфігурація та з’єднання
Режим стійкості, обраний операторами, не впливає на функціонал шкідливого програмного забезпечення,
який залишається однаковим в обох методах.
Шкідлива програма містить вбудовану конфігурацію, яка зашифрована за допомогою алгоритму AES-256
та стиснута за допомогою алгоритму LZNT1.
Багатокомпонетний формат MIME використовується для вбудованої конфігурації шкідливого програмного
забезпечення. Автори шкідливих програм не реалізували свого власного синтаксичного аналізатора
для цього формату; замість цього вони використовують COM інтерфейси IMimeMessage та IMimeBody.
Цікаво, що документація Microsoft рекомендує не використовувати ці інтерфейси.
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Рисунок 11. Приклад вбудованої конфігурації GreyEnergy

Ідентичний формат MIME використовується для зовнішньої конфігурації; однак шкідливе програмне
забезпечення шифрує зовнішню конфігурацію по-різному. Шкідливе програмне забезпечення
використовує інтерфейс прикладного програмування захисту даних (DPAPI), зокрема Windows API функції
CryptProtectData та CryptUnprotectData. Зовнішня конфігурація зберігається у шляху
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\%GUID%, де %GUID% є випадково згенерованим GUID значенням,
що базується на номері серійного номера диска C:.
Деякі зразки GreyEnergy містять заплутану версію конфігурації. Зокрема, поля конфігурацій Type містять
букви замість назв опцій конфігурації.
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Рисунок 12. Приклад заплутаної конфігурації GreyEnergy

Конфігурація можу містити наступні значення:
Опція конфігурації

Obfuscated name

Значення

Type: ServerUrls

Type: D

List of C&C servers (this value can be encoded using
base64)

User

D1

Password

D2

Access

D3

1 – Don’t use Proxy, 3 – Use proxy

Type: ServerProxies

Type: E

List of proxy servers (this value can be encoded using
base64)

ProxyType

E1

Not used

Type: Client

Type: F

Hexadecimal Campaign ID

Sleep

F1

Time out in minutes between requests to C&C servers

FSleep

F2

Time out in minutes between requests to C&C servers (in
case of failed connection)

F3

Not used

Lifetime

F4

Number of days the malware can tolerate with no
successful connection to C&C servers

LastrequestH

F5

The high-order part of the time of the last successful
connection to C&C servers

LastrequestL

F6

The low-order part of the time of the last successful
connection to C&C servers

Attempts

F7

Number of attempts to send requests to C&C servers

MaxAttempts

F8

Number maximum attempts to send request to C&C
servers

Шкідливе програмне забезпечення видаляє себе з інфікованого комп'ютера, якщо число спроб невдалого
підключення перевищує значення MaxAttempts, а останнє успішне з'єднання було більше, ніж Lifetime
дні тому.
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З’єднання з C&C, зазвичай, здійснюється за допомогою HTTPS; однак, в деяких випадках також
використовується HTTP. Той самий формат MIME інкапсулюється в HTTP-запити. Проте слід зазначити,
що дані шифруються за допомогою AES-256 та RSA-2048.

Рисунок 13. З’єднання GreyEnergy по HTTP, захоплене в Wireshark

У разі використання HTTP легше ідентифікувати інфікований комп'ютер у мережі шляхом аналізу
його мережевого трафіку. Проаналізовані шкідливі зразки завжди використовували наступні закодовані
агенти користувача:



Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Mozilla/5.0 (compatible, MSIE 11, Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like
Gecko

Щоб допомогти операторам шкідливого програмного забезпечення виявляти інфіковані комп’ютери,
загроза надсилає результати наступних WQL запитів на командний сервер:


SELECT Caption, Version, CSName, ProductType, CurrentTimeZone, LocalDateTime,
OSLanguage, OSType FROM Win32_OperatingSystem
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SELECT MACAddress, IPAddress, IPSubnet, DHCPEnabled, DHCPServer, DNSDomain
FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE MACAddress IS NOT NULL

Відповіді командого сервера зашифровані, але після того, як відповідь розшифровується, вона містить той
самий MIME-формат з наступними можливими значеннями:

Команда

Назва

Значення

Тип: Зображення

Тип: A

Містить кодований та стиснений бінарний файл Base64

Версія

A1

Не використовується

Опція

A2

Назва

A3

Назва зображення

Тип: Команда

Тип: B

Містить текст команди модуля та параметри

Сесія

B1

Встановлює токен для запозичення прав

Тип: Компонент

Тип: C

Містить кодований та стиснутий бінарний файл Base64

PID

C1

Шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy завантажує додаткові модулі та компоненти в пам'ять
за допомогою власного завантажувача для файлів PE.

Модулі GreyEnergy
Як і багато інших складних загроз, шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy має модульну
архітектуру. Функціонал шкідливого програмного забезпечення можна легко розширити додатковими
модулями. Модуль GreyEnergy — це файл DLL, який виконується, викликаючи першу за порядковим
номером функцію. Кожен модуль, включаючи основний модуль GreyEnergy, приймає текстові команди
з різними параметрами.
Оператори шкідлиих програм не запускають відразу всі модулі на інфікованій машині. Загроза, зазвичай,
завантажує та виконує модулі, необхідні лише для поточного завдання.
На сьогоднішній день відомо про наявність наступних модулів GreyEnergy:
Назва модуля

Мета

remoteprocessexec

Впроваджує PE бінарний файл у віддалений процес

info

Збирає різну інформацію про систему, журнали подій, SHA-256
зловмисного програмного забезпечення

file

Виконує дії з файлами

sshot

Робить знімки екрану

keylogger

Фіксує натиснення клавіатури

passwords

Збирає збережені паролі з різних додатків

mimikatz

Програма Mimikatz використовується для збору облікових даних
Windows

plink

Програмне забезпечення Plink, яке використовується для створення
тунелів SSH

3proxy

3proxy використовується для створення проксі-серверів
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Модуль remoteprocessexec дозволяє зловмиснику виконувати довільні бінарні файли в контексті вже
існуючих процесів. Наприклад, зловмисники можуть виконувати Mimikatz або сканер портів у контексті
Windows Explorer, не скидаючи їх на диск. Для перенаправлення стандартного виводу та для обробки
потоків і припинення процесу модуль закріплює п'ять функцій API Windows.

Рисунок 14. Функції Windows API підключені модулем remoteprocessexec

Оскільки завантажена GreyEnergy DLL є унікальною для кожної зараженої машини, зловмисники можуть
збирати свої хеші SHA-256 за допомогою інформаційного модуля. Наявність цих хешів дозволить
злочинцям відстежувати, чи був файл завантажений на один з публічних веб-сервісів, наприклад,
VirusTotal.

Методи для перешкоджання перенаправленню та розслідуванню
Шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy реалізує декілька прийомів, щоб зробити розслідування
та аналіз загроз важчим. По-перше, шкідливе програмне забезпечення шифрує рядки. Деякі варіанти
використовують такий же алгоритм як GreyEnergy mini.
Проте більшість зразків GreyEnergy використовують дещо інший алгоритм шифрування. Зокрема, перші
чотири байти в зашифрованому блоці не використовуються як ключ для операцій XOR. Замість цього вони
використовуються для ініціалізації початкового числа алгоритму генератора псевдовипадкових чисел
(MRNG) Mersenne Twister, після чого згенеровані чотири байти використовуються як ключ. Перед
тим як звільнити буфер пам'яті, утримуючи рядок звичайного тексту, шкідливе програмне забезпечення
перезаписує буфер нулями.
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Рисунок 15. Коду функції декодування рядка шкідливого програмного забезпечення Gre yEnergy

Шкідлива програма зламує функції DeleteFileA aа DeleteFileW у таблиці імпорту кожної PE бінарного
файлу, завантаженого в пам'ять. Злам замінює ці функції функцією, яка надійно стирає файли. Зокрема,
перед видаленням файлу з диска він перезаписується нулями. Таким чином, кожний компонент або плагін
використовуватиме таку функцію без потреби авторові шкідливих програм реалізувати її в кожному
модулі.

Рисунок 16. Код підпрограми, яка контролює функції DeleteFileA та DeleteFileW
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ІНСТРУМЕНТИ
Зловмисники використовують сканер портів Nmap як основний інструмент для відображення внутрішньої
мережі. Однак спеціалісти ESET зафіксували, що зловмисники можуть використовувати невеликий сканер
портів, коли використання Nmap неможливе.

Рисунок 17. Виведення консолі сканера портів, який використовує GreyEnergy

Зловмисники активно використовують легітимні інструменти, такі як SysInternals PsExec та WinExe
для подальшого поширення у скомпрометованій мережі. Інструмент WinExe є відкритим вихідним кодом,
еквівалентним PsExec, але його можна контролювати з комп'ютера Linux, наприклад, з інфікованого
веб-сервера Linux.
Варто зазначити, що крім цих інструментів, зловмисники використовують скрипти, написані в PowerShell.

БЕКДОРИ ВЕБ-СЕРВЕРІВ
Як згадувалося раніше, зловмисники розгортають додаткові бекдори на веб-серверах, якщо ці сервери
доступні через Інтернет. Спеціалісти ESET помітили, що група GreyEnergy для цих цілей часто використовує
бекдор, написаний на мові PHP. Зокрема, зловмисники використовують загальнодоступні PHP webshells
з назвами WSO webshell та c99shell.
Кіберзлочинці можуть змінити вже існуючий PHP-скрипт на веб-сервері або розгорнути новий. Реальний
PHP-код бекдора, зазвичай, приховується завдяки декільком рівням маскування та шифрування.

Рисунок 18. Замаскований код PHP-бекдора, який використовує група GreyEnergy

Останній рівень коду захищений за допомогою потокового шифру. Генерація ключового потоку цього
шифру базується на ланцюжку від значення файлу cookie, наданого через HTTP-запит від зловмисника.
Кожен такий PHP-бекдор шифрується окремим ключем.
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Рисунок 19. Останній рівень, який розшифровує код бекдора PHP з використанням значення cookie

Ця методика маскування використовується для перешкоджання аналізу та недопущення використання
PHP-бекдора іншими кіберзлочинцями.

ПРОКСІ C&C (ТАКОЖ ВІДОМИЙ ЯК TRIUNGULIN)
Як згадувалося раніше, зловмисники можуть використовувати внутрішній сервер як проксі C&C.
Важливо відзначити, спеціалісти ESET виявили, що зловмисники навіть створюють ланцюжки
проксі-серверів C&C, в яких перший такий сервер перенаправить мережевий трафік до наступного проксі
C&C,
і так далі, доки він не досягне кінцевого пункту призначення в мережі Інтернет.
Зловмисники використовують різні методи для перетворення внутрішнього сервера на проксі C&C.
Для цього кіберзлочиці можуть використовувати шкідливе програмне забезпечення GreyEnergy,
додаткове стороннє програмне забезпечення або скрипти. У першому випадку зловмисники можуть
скомпрометувати сервер Windows за допомогою шкідливого програмного забезпечення GreyEnergy,
перетворивши його на проксі C&C шляхом виконання модулів 3proxy та plink. Під час моніторингу
діяльності GreyEnergy спеціалісти ESET спостерігали розгортання наступного легітимного стороннього
програмного забезпечення на внутрішніх серверах Linux:
 3proxy tiny proxy server
 Dante SOCKS server
 PuTTY Link (Plink)
Замість сторонніх програм зловмисники можуть використовувати внутрішні веб-сервери, розгорнувши
на них власні скрипти. Автори шкідливого програмного забезпечення використовують мови
програмування PHP та ASP.
У всіх виявлених випадках спеціалісти ESET зафіксували, що розгорнуті PHP-скрипти були замасковані
і зашифровані з використанням того ж типу заплутування, який був використаний для бекдорів
веб-серверів. Однак у цьому випадку файли cookie, які містять ключ розшифрування, надаються самою
загрозою GreyEnergy. З цієї причини оператори повинні використовувати спеціальний формат конфігурації
URL-адреси сервера.

Рисунок 20. Останній рівень, який розшифровує код PHP-бекдора, використовуючи значення cookie
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Цікаво, що конфігурація шкідливого ПЗ містить слово triungulin у шляху до замаскованого проксі
PHP-скрипту. Це може бути внутрішнім ім'я для цього методу проксі C&C, який використовується
операторами шкідливого програмного забезпечення.
Варто зазначити, що якщо шкідливе програмне забезпечення має внутрішній командний проксі-сервер
у своїй конфігурації, то воно не містить зовнішніх командних серверів. Тому, щоб знайти зовнішню адресу
командного сервера, необхідно мати як зразок шкідливого програмного забезпечення, так і всі пов'язані
PHP-скрипти.
Спеціалісти ESET зафіксували використання наступних PHP-скриптів:
 Спеціальний PHP проксі скрипт
 Дещо модифікована версія Antichat Socks5 Server
PHP проксі скрипт містить URL-адресу із зовнішнім командним сервером у заголовку.

Рисунок 21. Зовнішній командний сервер, вбудований в PHP проксі скрипт

Спеціальний PHP-скрипт проксі-сервера використовує OpenSSL та Curl бібліотеки, щоб перенаправити
запити від шкідливого програмного забезпечення на зовнішній командний сервер в Інтернеті.
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Рисунок 22. PHP код скрипта проксі-сервера, який використовується GreyEnergy

Як згадувалося раніше, зловмисники можуть використовувати сценарії ASP для однакових цілей. У одному
з випадків ASP-скрипт використовував файли cookie, надані шкідливим програмним забезпеченням,
для розшифрування лише справжньої адреси командного сервера, використовуючи AES: решту коду
не було зашифровано чи заплутано.
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Рисунок 23. Код ASP проксі, який використовує GreyEnergy

КОМАНДНІ СЕРВЕРИ З ДОСТУПОМ В ІНТЕРНЕТ
Усі командні сервери, які використовуються шкідливим програмним забезпеченням GreyEnergy,
використовували програмне забезпечення Tor у період активності. Ця інфраструктура командного сервера
налаштована аналогічно до BlackEnergy, TeleBots та Industroyer, які використовували сервери, які також
були ретрасляторами Tor.
Цілком імовірно, що кожен сервер C&C має адресу псевдо-домену верхнього рівня, і хакери
використовують його для доступу, управління або передачі даних. Найбільш ймовірного, це вимога OPSEC,
яка надає додатковий рівень анонімності для зловмисників.
Дослідники ESET виявили C&C сервери, що використовуються шкідливим програмним забезпеченням
GreyEnergy протягом останніх трьох років. Список знаходиться в розділі IoC цього документа.

ПОРІВНЯННЯ GREYENERGY ТА BLACKENERGY
Сімейства шкідливих програм GreyEnergy та BlackEnergy мають аналогічний дизайн та аналогічний набір
модулів та функцій. Хоча реалізація цих функцій відрізняється, їх все одно можна порівнювати.
Загроза BlackEnergy

Загроза GreyEnergy

Модульна

Так

Так

Стійкість

Драйвер

Ключ реєстру служба DLL

Вбудований формат конфігурації

XML

Багатокомпонентний формат
MIME

Вбудована конфігурація містить
внутрішні проксі

Так

Так
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Зовнішнє шифрування конфігурації

Modified RC4

DPAPI

Стиснення, яке використовувалось

aPlib

LZNT1

Міні-версія стійкості

Файл .LNK

Файл .LNK

Міні-версія формату конфігурації

X.509

JSON

Командні сервери, які запускають
ретраслятор Tor

Так

Так

Цільові країні

Україна, Польща

Україна, Польща

MOONRAKER PETYA
У грудні 2016 року зловмисники розгорнули черв'як, який, як вважають спеціалісти ESET,
був попередником NotPetya (також відомого як Petya, ExPetr, Nyetya, EternalPetya). Цей черв'як
був спрямований на невелику кількість цілей і мав обмежені можливості для розповсюдження, тому
він не був загальовідомим серед дослідників.
Черв'як — це файл DLL, яку розгорнуто під назвою msvcrt120b.dll у каталозі Windows. Внутрішнє ім'я
DLL — moonraker.dll, яке, ймовірно, є посиланням на фільм Джеймса Бонда та роману з такою
ж назвою, тому спеціалісти ESET назвали цей черв'як Moonraker Petya.

Рисунок 24. Внутрішнє ім'я черв'яка, розгорнутого в грудні 2016 року

PE часова позначка в DLL передбачає, що її було скомпільовано в грудні 2016 року, ймовірно,
безпосередньо перед розгортанням.
Moonraker Petya містить код, який робить комп'ютер неможливим для завантаження. Зокрема, загроза
переписує
значення
реєстру
ImagePath
у
ключах
реєстру
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\ACPI]
та [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\ACPI], а також стирає перший сектор

системного диска. Однак, на відміну від NotPetya, Moonraker Petya не містить коду, який безпосередньо
взаємодіє з головним завантажувальним записом та завантажувачем. Замість цього, Moonraker Petya DLL
містить зашифрований блок бінарних даних. Шкідлива програма очікує на аргумент командного рядка,
який пізніше буде використовуватися як ключ дешифрування. Після розшифровки та декомпресії
з використанням бібліотеки zlib цей код завантажується в пам'ять у вигляді двійкового PE і виконується.
Дослідники ESET не мають ключа для розшифровуння, але вони проаналізували образи диску
на комп'ютерах, які постраждали. Ці зображення містять код головного завантажувального запису
та завантажувача, який точно відповідає коду, знайденому в оригіналі Green Petya, що використовувався
різними групами кіберзлочинців. Зважаючи на ці факти, спеціалісти ESET вважають, що цей двійковий
об’єкт може містити оригінальне шкідливе програмне забезпечення Green Petya.
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Рисунок 25. Заставка з'явиться після перезавантаження комп'ютерів, які інфікувала загроза Moonraker Petya

Цікаво, що процедура розшифрування, яку використовувала загроза Moonraker Petya, дуже схожа
на процедуру, яка використовується DLL-файлами GreyEnergy , що перебувають лише в пам'яті.
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Рисунок 26. Порівняння декомпілювання коду Монякерера Moonraker Petya (ліворуч) та GreyEnergy (праворуч)

Moonraker Petya може поширюватися через локальну мережу, використовуючи SysInternals PsExec.
Шкідливе програмне забезпечення містить бінарний файл PsExec зі стисненням zlib. Пізніше цей бінарний
файл заватажується в директорію Windows з ім'ям conhost.exe.
Загроза поширюється аналогічно до NotPetya: вона перераховує хости мережі з використанням різних
методів (WNetEnumResourceW, GetIpNetTable, GetExtendedTcpTable, NetServerEnum,
TERMSRV-записи, використовуючи CredEnumerateW), потім вона підключається до хоста мережі
за допомогою функції WNetAddConnection2W та зберігає шкідливе програмне забезпечення
як \\%TARGET-HOST%\admin$\%MALWARE%. Після цього програма Moonraker Petya виконує наступну
команду, яка запускає шкідливе програмне забезпечення на віддаленому комп'ютері за допомогою
завантаженого PsExec:
C:\Windows\conhost.exe \\%TARGET-HOST% -accepteula -s -d
C:\Windows\System32\rundll32.exe "C:\Windows\msvcrt120b.dll", #1 %TIMEOUT%
"USER1:PASSWORD1;USER2:PASSWORD2" "%DECRYPTIONKEY%"

Важливо зазначити, що зловмисне програмне забезпечення не містить функцій збирання облікових даних
з використанням Mimikatz, а також не містить експлойт EternalBlue.

27

GreyEnergy: наступник BlackEnergy

На додаток до вищезгаданого функціоналу, Moonraker Petya має функцію шифрування файлів. Шкідлива
програма перераховує всі файли на фіксованих дисках. Після цього воа намагається зашифрувати
їх
за допомогою алгоритму шифрування AES-256. Після закінчення процесу шифрування файлу
шкідливе програмне забезпечення може створити файл README.txt з інструкціями щодо платежу.
Файл інструкції з платежу містить особистий ключ, зашифрований за допомогою RSA-2048. Крім того,
він містить ті ж самі текстові та адреси псевдо-домену верхнього рівня, як оригінальний Green Petya.
Ймовірно, зловмисники хотіли замаскувати використання цього шкідливого програмного забезпечення
під атаку Green Petya.

Рисунок 27. Файл Readme з інструкцією з оплати, створений шкідливим програмним забезпеченням Moonraker Petya

Як останній крок Moonraker Petya намагається перезавантажити комп'ютер.

ВИСНОВОК
GreyEnergy є важливою частиною інстументарію однієї з найнебезпечніших APT-груп, яка тероризувала
Україну протягом декількох останніх років. Дослідники ESET вважають її наступником BlackEnergy
та описали їх подібності та відмінності в цьому документі. Основними причинами цього висновку
є подібний дизайн шкідливого програмного забезпечення, специфічний вибір жертв та спосіб дії. Перехід
від BlackEnergy до GreyEnergy відбувся наприкінці 2015 року, можливо, через те, що зловмисникам
довелося оновлювати свій набір інструментів, коли інфраструктура BlackEnergy опинилася в центрі уваги
після використання під час атаки на українську енергосистему у цьому році.
Цікавою частиною головоломки стало виявлення використання групою Moonraker Petya, що, на думку
спеціалістів ESET, є попередником руйнівного черв'яка NotPetya у червні 2016 року. Це показує,
що підгрупи TeleBots та GreyEnergy співпрацюють разом або, принаймні, діляться деякими ідеями
та кодом. Незважаючи на це, дослідники ESET вважають їх окремими групами з дещо різними цілями.
Спеціалісти ESET ніколи не виявляли навмисної активності TeleBots за межами України, однак за межами
України була зафіксована активність GreyEnergy, як і BlackEnergy до цього.
Варто зазначити, що дослідники ESET не приписують створення та використання даного зловмисного
програмного забезпечення будь-якій державі. Описи «APT-груп» зосереджуються на технічних
показниках.
Одак спеціалісти ESET впевнені, що кіберзлочинці, відповідальні за створення GreyEnergy, надзвичайно
небезпечні завдяки методам, які вони використовують.
Спеціалісти ESET рекомендують домашнім користувачам, підприємствам та установам забезпечити
найсучасніший захист робочих станцій для протидії цій загрозі. Дослідики ESET продовжуватимуть
слідкувати за діяльністю GreyEnergy та TeleBots та повідомлять про результати подальших досліджень.
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IOC
Ідентифікатори компрометації:


VBA/TrojanDownloader.Agent.EYV



Win32/Agent.SCT



Win32/Agent.SCM



Win32/Agent.SYN



Win64/Agent.SYN



Win32/Agent.WTD



Win32/GreyEnergy



Win64/GreyEnergy



Win32/Diskcoder.MoonrakerPetya.A



PHP/Agent.JS



PHP/Agent.JX



PHP/Agent.KJ



PHP/Agent.KK



PHP/Agent.KL



PHP/Agent.KM



PHP/Agent.KN



PHP/Agent.KO



PHP/Agent.KP



PHP/Agent.KQ



PHP/Agent.KR



PHP/Agent.KS



PHP/Agent.KT



PHP/Agent.KU



PHP/Agent.LC



PHP/Agent.NBP



PHP/Kryptik.AB



PHP/TrojanProxy.Agent.B



ASP/Agent.L
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Win64/HackTool.PortScanner.A



Win32/HackTool.PortScanner.A



Win64/Riskware.Mimikatz.A



Win64/Riskware.Mimikatz.AE



Win64/Riskware.Mimikatz.AH



Win32/Winexe.A



Win64/Winexe.A



Win64/Winexe.B

Документ GreyEnergy:
SHA-1:

177AF8F6E8D6F4952D13F88CDF1887CB7220A645

GreyEnergy mini:
SHA-1:






455D9EB9E11AA9AF9717E0260A70611FF84EF900
51309371673ACD310F327A10476F707EB914E255
CB11F36E271306354998BB8ABB6CA67C1D6A3E24
CC1CE3073937552459FB8ED0ADB5D56FA00BCD43
30AF51F1F7CB9A9A46DF3ABFFB6AE3E39935D82C

Завантажувачі GreyEnergy:
SHA-1:










04F75879132B0BFBA96CB7B210124BC3D396A7CE
69E2487EEE4637FE62E47891154D97DFDF8AAD57
716EFE17CD1563FFAD5E5E9A3E0CAC3CAB725F92
93EF4F47AC160721768A00E1A2121B45A9933A1D
94F445B65BF9A0AB134FAD2AAAD70779EAFD9288
A414F0A651F750EEA18F6D6C64627C4720548581
B3EF67F7881884A2E3493FE3D5F614DBBC51A79B
EBD5DC18C51B6FB0E9985A3A9E86FF66E22E813E
EC7E018BA36F07E6DADBE411E35B0B92E3AD8ABA

Завантажувачі GreyEnergy DLL:
SHA-1:












0B5D24E6520B8D6547526FCBFC5768EC5AD19314
10D7687C44BECA4151BB07F78C6E605E8A552889
2A7EE7562A6A5BA7F192B3D6AED8627DFFDA4903
3CBDC146441E4858A1DE47DF0B4B795C4B0C2862
4E137F04A2C5FA64D5BF334EF78FE48CF7C7D626
62E00701F62971311EF8E57F33F6A3BA8ED28BF7
646060AC31FFDDFBD02967216BC71556A0C1AEDF
748FE84497423ED209357E923BE28083D42D69DE
B75D0379C5081958AF83A542901553E1710979C7
BFC164E5A28A3D56B8493B1FC1CA4A12FA1AC6AC
C1EB0150E2FCC099465C210B528BF508D2C64520
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CBB7BA92CDF86FA260982399DAB8B416D905E89B
DF051C67EE633231E4C76EC247932C1A9868C14F
DFD8665D91C508FAF66E2BC2789B504670762EA2
E2436472B984F4505B4B938CEE6CAE26EF043FC7
E3E61DF9E0DD92C98223C750E13001CBB73A1E31
E496318E6644E47B07D6CAB00B93D27D0FE6B415
EDA505896FFF9A29BD7EAE67FD626D7FFA36C7B2
F00BEFDF08678B642B69D128F2AFAE32A1564A90
F36ECAC8696AA0862AD3779CA464B2CD399D8099

GreyEnergy тільки у пам’яті DLL:
SHA-1:












0BCECB797306D30D0BA5EAEA123B5BF69981EFF4
11159DB91B870E6728F1A7835B5D8BE9424914B9
6ABD4B82A133C4610E5779C876FCB7E066898380
848F0DBF50B582A87399428D093E5903FFAEEDCD
99A81305EF6E45F470EEE677C6491045E3B4D33A
A01036A8EFE5349920A656A422E959A2B9B76F02
C449294E57088E2E2B9766493E48C98B8C9180F8
C7FC689FE76361EF4FDC1F2A5BAB71C0E2E09746
D24FC871A721B2FD01F143EB6375784144365A84
DA617BC6DCD2083D93A9A83D4F15E3713D365960
E4FCAA1B6A27AA183C6A3A46B84B5EAE9772920B

Moonraker Petya
SHA-1:

1AA1EF7470A8882CA81BB9894630433E5CCE4373

Скрипти PHP та ASP
SHA-1:






















10F4D12CF8EE15747BFB618F3731D81A905AAB04
13C5B14E19C9095ABA3F1DA56B1A76793C7144B9
1BA30B645E974DE86F24054B238FE77A331D0D2C
438C8F9607E06E7AC1261F99F8311B004C23DEC3
4D1C282F9942EC87C5B4D9363187AFDC120F4DC7
4E0C5CCFFB7E2D17C26F82DB5564E47F141300B3
5377ADB779DE325A74838C0815EEA958B4822F82
58A69A8D1B94E751050DECF87F2572E09794F0F8
5DD34FB1C8E224C17DCE04E02A4409E9393BCE58
639BCE78F961C4B9ECD9FE1A8537733388B99857
7127B880C8E31FBEB1D376EB55A6F878BC77B21A
71BA8FE0C9C32A9B987E2BB827FE54DAE905D65E
78A7FBDD6ADF073EA6D835BE69084E071B4DA395
81332D2F96A354B1B8E11984918C43FB9B5CB9DB
8CC008B3189F8CE9A96C2C41F864D019319EB2EE
940DE46CD8C50C28A9C0EFC65AEE7D567117941B
A415E12591DD47289E235E7022A6896CB2BFDE96
D3AE97A99D826F49AD03ADDC9F0D5200BE46AB5E
E69F5FF2FCD18698BB584B6BC15136D61EB4F594
E83A090D325E4A9E30B88A181396D62FEF5D54D5
ECF21EFC09E4E2ACFEEB71FB78CB1F518E1F5724
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Спеціальний сканер портів
SHA-1:

B371A5D6465DC85C093A5FB84D7CDDEB1EFFCC56

B40BDE0341F52481AE1820022FA8376E53A20040

Mimikatz
SHA-1:

89D7E0DA80C9973D945E6F62E843606B2E264F7E

8B295AB4789105F9910E4F3AF1B60CBBA8AD6FC0

AD6F835F239DA6683CAA54FCCBCFDD0DC40196BE

WinExe
SHA-1:











0666B109B0128599D535904C1F7DDC02C1F704F2
2695FCFE83AB536D89147184589CCB44FC4A60F3
3608EC28A9AD7AF14325F764FB2F356731F1CA7A
37C837FB170164CBC88BEAE720DF128B786A71E0
594B809343FEB1D14F80F0902D764A9BF0A8C33C
7C1F7CE5E57CBDE9AC7755A7B755171E38ABD70D
90122C0DC5890F9A7B5774C6966EA694A590BD38
C59F66808EA8F07CBDE74116DDE60DAB4F9F3122
CEB96B364D6A8B65EA8FA43EB0A735176E409EB0
FCEAA83E7BD9BCAB5EFBA9D1811480B8CB0B8A3E

Увага! Більшість серверів з цими IP-адресами були частиною мережі Tor, а це означає, що використання
даних показників може призвести до хибно-позитивних відповідностей.

Адреси командних серверів GreyEnergy mini






https://82.118.236[.]23:8443/27c00829d57988279f3ec61a05dee75a
http://82.118.236[.]23:8080/27c00829d57988279f3ec61a05dee75a
https://88.198.13[.]116:8443/xmlservice
http://88.198.13[.]116:8080/xmlservice
https://217.12.204[.]100/news/
http://217.12.204[.]100/news/
http://pbank.co[.]ua/favicon.ico (IP: 185.128.40.90)

Адреси командних серверів GreyEnergy
Active period

IP address

2015 - 2016

109.200.202.7

2015 - 2015

193.105.134.68

2015 - 2016

163.172.7.195

2015 - 2016

163.172.7.196

2016 - 2016

5.149.248.77

2016 - 2016

31.148.220.112

2016 - 2016

62.210.77.169

2016 - 2016

85.25.211.10
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2016 - 2016

138.201.198.164

2016 - 2017

124.217.254.55

2017 - 2017

46.249.49.231

2017 - 2017

37.59.14.94

2017 - 2017

213.239.202.149

2017 - 2017

88.198.13.116

2017 - 2017

217.12.202.111

2017 - 2017

176.31.116.140

2017 - 2018

185.217.0.121

2017 - 2018

178.150.0.200

2018 - 2018

176.121.10.137

2018 - 2018

178.255.40.194

2018 - 2018

193.105.134.56

2018 - 2018

94.130.88.50

2018 - 2018

185.216.33.126

*Дослідження подано в перекладі. Оригінал доступний за посиланням.

