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Вступ 

Відома щонайменше з 2004 року, група Sednit здійснює складні  високопрофільні атаки, спрямовані 

на викрадення конфіденційної інформації. Зокрема Міністерство юстиції США назвало цю групу 

причетною до атаки на Демократичний національний комітет (DNC) перед виборами у 2016 році. 

Також вважається, що Sednit стоїть за атакою на глобальну телевізійну мережу TV5Monde, Всесвітнє 

антидопінговоге агентство (WADA), а також інші організації. Ця група кіберзлочинців має у своєму 

арсеналі різноманітний набір інструментів, про які спеціалісти ESET вже розповідали раніше                     

у дослідженні у 2016 році. 

Крім цього, дослідники ESET раніше публікували технічний документ про LoJax — руткіт UEFI, який 

пов’язаний з групою Sednit та використовується для атак на організації Балкан, а також Центральної 

та Східної Європи. 

У серпні 2018 року оператори Sednit розгорнули два нових компоненти Zebrocy,  

і з того часу активність загрози зросла. Zebrocy — це набір завантажувачів, дроперів та бекдорів; 

поки завантажувачі та дропери проводять розвідку, бекдори активно стежать за ціллю. Ці нові 

компоненти використовують незвичний спосіб ексфільтрації зібраної інформації за допомогою 

протоколів, пов'язаних із поштовими службами, такими як SMTP та POP3. 

Цілями нових компонентів, як і попередніх компонентів Zebrocy, стають дипломати, а також 

посольства та міністерства закордонних справ, розташовані в Центральній Азії, а також у країнах 

Центральної та Східної Європи. 

 

 

 

 

 

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/10/eset-sednit-full.pdf
https://eset.ua/download_files/marketing/Releases/lojax_whitepaper.pdf
https://eset.ua/ua/news/view/588/-Sednit
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Загальні положення  

Рис.1. Блок-схема старих та нових компонентів Zebrocy 

Протягом двох років група Sednit в основному використовувала фішингові електронні листи  

як вектор інфікування шкідливим програмним забезпеченням Zebrocy (випадок 1 та випадок 2). 

Після інфікування жертв зловмисники використовують різні завантажувачі першого етапу для збору 

інформації про жертв. Тоді як на пристроях, які становлять інтерес, після кількох годин або навіть 

днів оператори розгортають один із своїх бекдорів другого рівня. 

Класичний метод дій для кампанії Zebrocy — жертва отримує архів, прикріплений до електронного 

листа. Цей архів містить два файли, серед яких безпечний документ та виконуваний файл. Оператор 

намагається обдурити жертву, маскуючи виконуваний файл під справжній документ                                 

або зображення, використовуючи метод «подвійного розширення». 

Ця нова кампанія, зображена як випадок 3 на Рис. 1, також використовує додаткові операції.  

Цей процес показано на рисунку нижче. 

Дропер Delphi  

Перший двійковий файл — це дропер Delphi, який є особливістю поширення Zebrocy. У більшості 

випадків це завантажувач, а не дропер, який встановлений в системі жертви на першому етапі. Цей 

дропер містить деякі прийоми для ускладнення роботи реверс-інженера. Дропер використовує 

ключове слово - liver у описаних зразках — для позначення початку та кінця ключових елементів,     

як показано нижче.   

$ yara -s tag_yara.yar  SCANPASS_QXWEGRFGCVT_323803488900X_jpeg.exe 
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find_tag SCANPASS_QXWEGRFGCVT_323803488900X_jpeg.exe 

0x4c260:$tag: l\x00i\x00v\x00e\x00r\x00 

0x6f000:$tag: liver 

0x6f020:$tag: liver 

0x13ab0c:$tag: liver 

Правило YARA вище розглядає рядок liver. Перший рядок liver використовується в коді та нічим          

не відділяється від іншого, поки інші розділяють дескриптор ключа, зображення (hexdump нижче)  

та зашифрований вміст дропера. 

$ hexdump -Cn 48 -s 0x6f000  SCANPASS_QXWEGRFGCVT_323803488900X_jpeg.exe 

0006f000  6c 69 76 65 72 4f 70 65  6e 41 69 72 33 39 30 34  |liverOpenAir3904| 

0006f010  35 5f 42 61 79 72 65 6e  5f 4d 75 6e 63 68 65 6e  |5_Bayren_Munchen| 

0006f020  6c 69 76 65 72 ff d8 ff  e0 00 10 4a 46 49 46 00  |liver……JFIF.| 

Зображення завантажується як C:\Users\public\Pictures\scanPassport.jpg, якщо файла з таким 

іменем ще не існує. Цікаво, що ім'я файлу дропера 

SCANPASS_QXWEGRFGCVT_323803488900X_jpeg.exe також взазує на фішингову схему,                            

що використовує інформацію про подорожі чи паспортні дані. Це може означати, що оператору 

відома ціль фішингового повідомлення. Дропер відкриває зображення: якщо файл існує,                       

він припиняє виконання; інакше він скидає зображення, відкриває його та виводить дескриптор 

ключа OpenAir39045_Bayren_Munchen. Зображення нічого не відображає, коли формат файлу 

дійсний. (Див. рис.2) 

Рис. 2. scanPassport.jpg 
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Рядок ключового дескриптора містить Bayren_Munchen, який, ймовірно, відноситься до німецької 

футбольної команди FC Bayern Munich. Незважаючи на вміст дескриптора ключа, його довжина має 

значення та використовується для отримання ключа XOR для шифрування компонентів.  

Щоб отримати ключ XOR, дропер шукає останнє ключове слово liver та додає зміщення дескриптора 

ключа. Довжина ключа XOR — 27 (0x1b) байт — така ж, як у дескриптора ключа. 

Використовуючи ключ XOR та простий XOR-цикл, дропер розшифровує останню частину,  

яка є зашифрованим компонентом, відразу після останнього тегу до кінця файлу. Зверніть увагу,  

що заголовок MZ для завантажувального поля починається відразу після ключа liver та ключа XOR, 

отриманого з частини заголовка PE, що, зазвичай, є послідовністю 0x00 байт, які відновлюються 

після розшифрування корисної інформації, як показано на рис. 3. 

Рис. 3: Зашифровані компоненти (ліворуч) порівняно з розшифрованими (справа) 

Потім відбувається завантаження компонентів як C:\Users\Public\Documents\AcrobatReader.txt        

та переміщення файлу в C:\Users\Public\ Documents\AcrobatReader.exe 

Можливо, це спроба обійти системи захисту робочої станції, в яких спрацьовує попередження                

у зв’язку з завантаженням двійкового файлу з розширенням .exe. 

Знову ж таки, оператор намагається обдурити жертв, маскуючи двійковий файл під безпечний. (Рис. 

4) 

Рис. 4: Компонент виглядає як файл PDF 



6 
 

 

За замовчуванням Windows приховує розширення, це використовується оператором                                    

для завантаження виконуваного файлу у папку «Документи», який виглядає як файл PDF. Зрештою, 

дропер виконує завантаження компоненту та виходить. 

Поштовий завантажувач MSIL 

Вміст попереднього дроперу — це завантажувач MSIL з пакетом UPX. Щоб процес був простішим 

для розуміння, основна логіка описана нижче, а потім — вихідний код та огляд розділеного потоку 

керування. 

Основний метод викликає Run для запуску програми, який створює форму Form1. 

{ 

    Application.EnableVisualStyles(); 

    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

    Application.Run((Form) new Form1()); 

} 

Form1 ініціює безліч змінних, включаючи нову змінну Timer для семи з них. 

    this.start = new Timer(this.components); 

    this.inf = new Timer(this.components); 

    this.txt = new Timer(this.components); 

    this.subject = new Timer(this.components); 

    this.run = new Timer(this.components); 

    this.load = new Timer(this.components); 

    this.screen = new Timer(this.components); 

Додаток Таймера має три важливих поля: 

* Enabled: вказує, чи таймер активний. 

* Interval: час в мілісекундах між минулими подіями. 

* Tick: зворотний виклик виконується, коли інтервал таймера минув, а таймер включений. 

Тут ці поля ініціалізуються як:  

    this.start.Enabled = true; 

    this.start.Interval = 120000; 

    this.start.Tick += new EventHandler(this.start_Tick); 

    this.inf.Interval = 10000; 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.timers.timer
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    this.inf.Tick += new EventHandler(this.inf_Tick); 

    this.txt.Interval = 120000; 

    this.txt.Tick += new EventHandler(this.txt_Tick); 

    this.subject.Interval = 120000; 

    this.subject.Tick += new EventHandler(this.subject_Tick); 

    this.run.Interval = 60000; 

    this.run.Tick += new EventHandler(this.run_Tick); 

    this.load.Interval = 120000; 

    this.load.Tick += new EventHandler(this.load_Tick); 

    this.screen.Interval = 8000; 

    this.screen.Tick += new EventHandler(this.screen_Tick); 

Для кожного об'єкта встановлюється Interval, який становить від 8 секунд до 2 хвилин. Зворотний 

дзвінок надається в обробник подій. Зверніть увагу, що start єдиний встановлює значення Enabled 

як true, що означає, що через 2 хвилини (12000 мілісекунд = 120 секунд) обробник події повинен 

буде викликати start_Tick. 

    private void start_Tick(object sender, EventArgs e) 

    { 

        try 

        { 

            this.start.Enabled = false;  

            Lenor lenor = new Lenor(); 

            this.dir = !Directory.Exists(this.label15.Text.ToString()) ? this.label16.Text.ToString() + 

"\" : this.label15.Text.ToString() + "\"; 

            this.att = this.dir + "audev.txt"; 

            this._id = lenor.id(this.dir); 

            this.inf.Enabled = true;  

        } 
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Після цього кожен метод має однакову поведінку: встановлюється змінна Enabled в значення false 

на початку методу. Метод виконується, а потім встановлює змінну Enabled наступного об'єкта  

як true, яка активує наступний таймер. Оператор "Enabled" використовує змінну Enabled                        

для встановлення свого роду пристрою state machine — механізм повторення невдалих функцій,  

доки вони не будуть досягнуті. Час між виконанням двох функцій може бути спробою уникнути 

систем захисту кінцевої точки за рахунок додавання затримки. 

Тепер визначається структура кожного методу; наступна частина буде зосереджена на контролі 

потоку шкідлива програмного забезпечення. 

Оскільки обміни відбуваються між різними повідомленнями електронної пошти, огляд різних кроків 

можна знайти нижче. 

Рис. 5. Електронна пошта 
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Одна з перевірок, зроблених шкідливим програмним забезпеченням, полягає в тому, що існує 

певний шлях для завантаження кожного файлу, який використовується під час виконання. Якщо  

це можливо, він використовує C:\Users\Public\ Videos\ — інакше він повертається до C:\Documents 

and Settings\All Users\Documents\ як до папки за замовчуванням. Зверніть увагу,  

що останній шлях існує конкретно для Windows XP, тоді як перший — для Vista і вище. 

16-байтовий ідентифікатор створюється шляхом об'єднання C: серійного номеру та логіну,  

який зберігається у файлі audev.txt. 

Завантажувач збирає наступну інформацію: 

• поточне місцезнаходження додатку 

• версія операційної системи 

• системний каталог 

• домен користувача 

• назва ПК 

• логін 

• поточний часовий пояс 

• поточна дата 

• список логічних дисків та інформація про кожну з них (модель, серійний номер тощо) 

• список каталогів C:\Program Files\ і C:\Program Files (x86)\ 

• список процесів 

Уся ця інформація зберігається у файлі C:\Users\Public\Videos\ si.ini та надсилається електронним 

повідомленням як вкладення через SMTPS за допомогою порту 465  

за замовчуванням. Електронна пошта містить рядок SI (що, ймовірно, означає Системну 

інформацію), одержувач - sym777.g@post.cz. Для всього обміну електронною поштою, тема 

повідомлення: встановлення ідентифікатора. 

Оператор вибирає декілька резервних адрес та надсилає ту саму електронну пошту двом різним 

одержувачам. Після надсилання електронного листа завантажувач видаляє файл si.ini. 

Для першого виконання шкідливого програмного забезпечення він створює файл set.txt  

з {System_Parametrs = 10} всередині та створює запис реєстру Windows. 
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Рис. 6. Вміст реєстру 

Один знімок екрана комп'ютера жертви береться під назвою scx.bin та надсилається у вигляді 

вкладення електронної пошти з SC (що, ймовірно, означає Screenshot) в тексті електронної пошти. 

Після відправлення ця шкідлива програма підключається до поштової скриньки 

kae.mezhnosh@post.cz за допомогою протоколу POP3 через SSL (порт 995) та шукає тему 

повідомлення, яка відповідає його власному ідентифікатору. Якщо таке повідомлення існує                   

та не порожнє, шкідливе програмне забезпечення розшифровує його, а потім надсилає 

повідомлення з іншою темою до symkey777g@post.cz. Вміст раніше отриманого електронного 

листа очищено та проаналізовано, як показано нижче: 

     

        string[] strArray = this._adr.Replace("B&", "").Replace("Db", "").Split('%'); 

        string str1 = strArray[0]; 

        string str2 = strArray[1]; 

 

Отримано два рядки: перший — це пароль, а другий — ім'я користувача для адреси електронної 

пошти.   

Ці нові облікові дані використовуються для підключення до щойно вказаної вхідної пошти  

та для пошуку повідомлення з темою, що відповідає ідентифікатору шкідливого програмного 

забезпечення, а також додатку з рядком audev у назві файлу. Якщо обидві умови виконуються, 

шкідливе програмне забезпечення зберігає вкладення та видаляє повідомлення з сервера.  

Усі повідомлення з журналу надсилаються на sym777.g@post.cz, а повідомлення, отримані через 

POP3, надходять з нещодавно отриманих облікових даних. Ці рішення від операторів ускладнюють 

розслідування. По-перше, якщо Ви маєте завантажувач з повідомленнями, Ви не можете 

підключитися до поштової скриньки, що містить наступний етап. По-друге, якщо Ви завантажуєте 

облікові дані електронної пошти, Ви не можете отримати наступний компонент, оскільки він був 

видалений після оновлення.  
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Після того, як завантажувач успішно зберігає вкладення на жорсткий диск, надсилається 

електронний лист із okey2 в формі та вкладення, з назвою l.txt, що містить 090. Один і той самий 

файл перезаписується з 000, а шкідливе програмне забезпечення намагається завантажити інше 

повідомлення. Знову ж таки, якщо це працює, файл l.txt надсилається з текстом okey3. Зміст 

вкладення — це папка та ім'я файлу. Шкідливе програмне забезпечення переміщує файл audev  

у цю файлову систему. Зрештою, шкідлива програма надсилає електронне повідомлення                           

з текстовим повідомленням okey4 та l.txt у вигляді вкладення. Запускається виконуваний файл - 

audev.exe та перевіряє список процесів, щоб побачити, чи містить один  

з них рядок audev.                 

    Process.Start(this.rn); 

    foreach (Process process in Process.GetProcesses()) 

    { 

        if (process.ProcessName.Contains("audev")) 

 

Якщо знайдено процес з такою назвою, тоді надсилається остання електронна пошта з текстовим 

повідомленням okey5 та вкладенням l.txt. Нарешті, видаляється l.txt та set.txt, потім видаляється 

створений ключ реєстру Windows та робота завершується.                                                                                                                                                                                                                                                 

Поштовий завантажувач Delphi 

Основна роль цього завантажувача полягає в оцінці важливості інфікованої системи, якщо вона 

вважається важливою, тоді потрібно завантажувати останню версію Zebrocy. Бінарний файл — 

написаний у Delphi та сформований за допомогою UPX. Повне визначення об'єкта TForm1 

знаходиться у розділі ресурсів та містить деякі параметри конфігурації, які використовуються 

шкідливим програмним забезпеченням. Наступні розділи зосереджуються на ініціалізації, 

можливостях та мережевому протоколі завантажувача. 

Ініціалізація 

Спочатку декодується група рядків, які містять адреси електронної пошти та паролі. Оператор 

використовує алгоритм шифрування AES ECB. Кожен рядок шифрується шістнадцятковим кодом  

з першими чотирма байтами, що відповідають кінцевому розміру розшифрованого рядка 

(розшифровані рядки можуть містити деякі пробіли в кінці). В об'єкті TForm1 існує два ключі AES: 

перший використовується для шифрування даних, а другий — для розшифрування даних. 

Оператори використовують електронні листи та паролі для надсилання команд на шкідливе 

програмне забезпечення, а також для отримання інформації, зібраної на комп'ютері жертви. 

Протоколи зв'язку — SMTP та POP3 — обидва функціонують через SSL. Щоб використовувати 

OpenSSL, шкідливе програмне забезпечення завантажує та використовує дві бібліотеки динамічних 

посилань OpenSSL (DLL): libeay32.dll (98c348cab0f835d6cf17c3a31cd5811f86c0388b)  

та ssleay32.dll (6d981d71895581dfb103170486b8614f7f203bdc). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Рис. 7. Властивості DLL OpenSSL 

 

Зверніть увагу, що всі файли зберігаються у робочій папці шкідливих програм C:\Users\Public\. 

Збереження виконується під час першого виконання шкідливого програмного забезпечення  

за допомогою відомих методів «Скрипти входу». Він створює скрипт registration.bat та записує 

кілька рядків з об'єкта TForm1.  Остаточний скрипт виглядає так: 

 

reg add HKCU\Environment /v "UserInitMprLogonScript" /t REG_EXPAND_SZ /d 

"C:\Users\Public\Videos\audev.exe" /f 

del C:\Users\Public\Videos\registr.bat 

exit 

  

І останнє, але не менш важливе, шкідливе програмне забезпечення створює ідентифікатор,  

так само як і в попередніх версіях Zebrocy. Він витягує логін через GetUserNameW Windows API  

та серійний номер диску C:\drive.  
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Можливості 

Хоча існують певні умови та порядок збирання інформації про жертву, в даному розділі описуються 

різні можливості збирання даних. Конфігурація сканування зберігається в об'єкті TForm1                          

та класифікується за сімома різними аспектами для отримання інформації з комп'ютера жертви. 

Починаючи з простого сканування, перша інформація, яку може зібрати шкідливе програмне 

забезпечення, пов'язана з наступними форматами файлів: .docx, .xlsx, .pdf, .pptx, .rar, .zip, .jpg, 

.bmp, .tiff. Для кожного файлу, який знаходиться на диску, створюється повний шлях та остання дата 

зміни файлу. Ця інформація зашифрована за допомогою ключа AES, згаданого раніше,  

та зберігається у файлі 0.txt. Ще одне сканування призначене для розширень .dat, .json, .db,  

як і попереднє сканування,  отримує повний шлях та останню дату зміни дати файлу. Потім 

зашифровує їх та зберігає під файлом 57.txt. 

Запуск процесів, що відстежуються, також є одним з можливостей даного шкідливого програмного 

забезпечення, інформацію зберігають у файлі 08.txt, який виглядає як список нижче: 

 

======Listing_of_processes======= 

 

[System Process] 

System 

smss.exe 

csrss.exe 

wininit.exe 

csrss.exe 

winlogon.exe 

services.exe 

lsass.exe 

[…] 

У файлі i.txt зловмисник збирає загальну інформацію щодо комп'ютера жертви, а також деяку 

інформацію про шкідливе програмне забезпечення — наприклад, номер версії та шлях, де він 

виконується, як показано нижче: 
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v7.00 

C:\Users\Public\Videos\audev.txt 

============================================ 

Log_Drivers: 

C: fixed; size= 102297 Mb, free=83927 Mb S/N: [redacted] 

================================================== 

OSV: Windows 7 

WinType: 32 

WinDir: C:\Windows 

Lang: English (United States) 

TZ: UTC1:0 Romance Standard Time 

HostN: [redacted]-PC 

User: [redacted] 

===============S_LIST===================== 

C:\Program Files\Common Files 

C:\Program Files\desktop.ini 

C:\Program Files\DVD Maker 

C:\Program Files\Internet Explorer 

C:\Program Files\Microsoft.NET 

C:\Program Files\MSBuild 

C:\Program Files\Reference Assemblies 

C:\Program Files\Uninstall Information 

C:\Program Files\Windows Defender 

[…] 

Шкідливе програмне забезпечення здатне робити скріншоти, які зберігаються у форматі 2\[YYYY-

mm-dd HH-MM-SS] -Image_001.jpg та створювати інший файл 2\sa.bin, заповнений списком шляхів 

усіх зроблених скріншотів. Останньою можливістю є перелік мереж; результат зберігається як 4.txt. 
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Мережевий протокол 

Поштовий завантажувач на Delphi є новим доповненням до набору інструментів Zebrocy, також               

це новий спосіб ексфільтрації даних та отримання команд від оператора. Ексфільтрація досить 

простий, але дуже помітний спосіб передачі за допомогою мережі, тому що всі зашифровані раніше 

файли надсилаються через SMTPS та кожна версія файлу надсилається три рази. 

sender recipient 

kevin30@ambcomission.com rishit333@ambcomission.com 

salah444@ambcomission.com rishit333@ambcomission.com 

karakos3232@seznam.cz antony.miloshevich128@seznam.cz 

Тема повідомлення — це ідентифікатор жертви та надсилання файлу у вигляді додатку з ключовим 

словом, що відповідає вмісту файлу. Зверніть увагу, що для кожного файлу існує його зашифрована 

версія. 

files files encrypted  keywords 

0.txt 0.txt SCAN 

57.txt 58.txt ACC 

08.txt 082.txt PrL 

i.txt i2.txt SYS_INFO 

4.txt 42.txt GET_NETWORK 

 

Зроблені знімки зображень та файли також надсилаються, але з різними ключовими словами,              

що відповідають вмісту файлу. 

content  keywords 

screenshots  SC 

.docx, .xlsx, .pdf, .pptx, .rar, .zip, .jpg, .bmp, .tiff  FILEs 

.dat, .json, .db  D_ACC 

mailto:kevin30@ambcomission.com
mailto:rishit333@ambcomission.com
mailto:salah444@ambcomission.com
mailto:rishit333@ambcomission.com
mailto:karakos3232@seznam.cz
mailto:antony.miloshevich128@seznam.cz
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Рис.7. Приклад електронної пошти для ексфільтрації 

  



17 
 

 

Поки ексфільтрація використовує SMTP, бінарний файл підключається до електронної адреси 

tomasso25@ambcomission.com через POP3 та аналізує електронні листи. У тексті повідомлення 

електронної пошти містяться різні ключові слова, які інтерпретуються як команди шкідливим 

програмним забезпеченням. 

 

keyword  purpose  log 

scan  scan  

ldfile  scan  

edit34  execute and delete  

pKL90  register  isreg 

prlist  process listing  

Start23  execute  isr 

net40  enumerating network resources  

dele5  delete file  isd 

dele6  delete directory  isd 

cd25  create directory  isc 

autodel  delete itself  

Co55  copy file  is_cp 

Mo00  move file  is_m 

 

Після виконання, перевіряється та налагоджується результат команди, якщо є помилки,  

та відправляється назад оператору. Наприклад, для команди сканування оператор отримує папку      

з файлами, у яких список розширень повинен збігатися з відповідним файлом.  
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Висновок 

Раніше було виявлено схожість між Zebrocy та іншими відомими шкідливими програмами групи 

Sednit. Також дослідники ESET зафіксували факт завантаження загрозою Zebrocy флагманського 

бекдора Sednit — XAgent. Таким чином, можна впевнено пов'язувати Zebrocy з групою 

кіберзлочинців Sednit. 

Проте виявлені під час аналізу бінарних файлів загрози помилки на рівні мови вказують на різний 

рівень досвіду у розробці даного набору інструментів. Обидва завантажувачі використовують 

поштові протоколи для ексфільтрації інформації та спільні механізми для збору однакової 

інформації. Також обидва завантажувачі дуже помітні в мережі та в системі, оскільки створюють 

велику кількість файлів та розсилають їх у мережі. Аналіз поштового завантажувача Delphi показав, 

що деякі функції, здається, зникли, але деякі рядки все ще залишаються двійковими. Хоча Sednit 

управляє цим шкідливим програмним забезпечення, спеціалісти ESET впевнені, що розробляються 

вони не цією групою, а іншою менш досвідченою командою. 

При цьому компоненти Zebrocy є важливими доповненнями до набору інструментів Sednit. Зокрема 

дослідники ESET помітили зростання використання шкідливого програмного забезпечення Zebrocy 

порівняно з іншими інструментами Sednit. 

 

Ідентифікатори компрометації 

filename SHA-1  ESET detection 

SCANPASS_QXWEGRFGCVT_323

803488900X_jpeg.exe 

7768fd2812ceff05db8f969a7bed1de56

15bfc5a 

Win32/Sednit.ORQ 

C:\Users\public\Pictures\scanPasspor

t.jpg 

da70c54a8b9fd236793bb2ab3f8a50e6

cd37e2df 

- 

C:\Users\Public\Documents\Acrobat

Reader.{exe,txt} 

a225d457c3396e647ffc710cd1edd4c74

dc57152 

MSIL/Sednit.D 

C:\Users\Public\Videos\audev.txt a659a765536d2099ecbde988d6763028

ff92752e 

Win32/Sednit.CH 

%TMP%\Indy0037C632.tmp 20954fe36388ae8b1174424c8e4996ea2

689f747 

Win32/TrojanDownloader.S

ednit.CMR 

%TMP%\Indy01863A21.tmp e0d8829d2e76e9bb02e3b375981181ae

02462c43 

Win32/TrojanDownloader.S

ednit.CMQ 

 



19 
 

 

 

carl.dolzhek17@post.cz 

shinina.lezh@post.cz 

P0tr4h4s7a@post.cz 

carl.dolzhek17@post.cz 

sym777.g@post.cz 

kae.mezhnosh@post.cz 

tomasso25@ambcomission.com 

kevin30@ambcomission.com 

salah444@ambcomission.com 

karakos3232@seznam.cz 

rishit333@ambcomission.com 

antony.miloshevich128@seznam.cz 
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