
Report z analýzy vzorky potenciálne škodlivého softvéru

Základné údaje

Názov
súboru: ecsm_document.odt

Veľkosť
súboru: 45653 B

Typ
súboru: Zip archive data, at least v1.0 to extract

MD5: b6e9a25b9520716327e2c25c1681a17c
SHA1: e34f06dda2356f70af7a9b98fc224c06f53dce72
SHA256: d8e149550291cf9ec5c2f5a16bc65ab15d9c54d4725168e00697f964e0ea0b20
SSDeep: 768:sjT+V3nYuFCFYTqbdmubqFGcP29ZKQgBWO3H746NY174tZE+JiC7w:sjT+RYuFCqydzbOEZJgMO3jY14tiC7w
Pôvod
vzorky: Súťaž: ECSM analýza malware, https://www.csirt.gov.sk/aktualne-7d7.html?id=118

Dátum
zachytenia
vzorky:

11.10.2016

Dátum
vykonania
analýzy:

04.11.2016

Spôsob
vykonanej
analýzy:

Úplná statická/behaviorálna

Postihnuté
systémy: OpenOffice/LibreOffice so zapnutými makrami a nainštalovanou platformou Java; podpora OS Windows a Linux

Detekcia
antivírmi: 2/55 VirusTotal, timestamp: 2016-10-12 08:05:50

ESET
NOD32

(bez detekcie)

Kaspersky (bez detekcie)
Microsoft (bez detekcie)
Symantec (bez detekcie)
Tagy: ECSM, ODT, Java, GIFAR, Dropper, CrackMe

Podrobnosti špecifické typu súboru

(Exiftool)

FileType ODT
MIMEType application/vnd.oasis.opendocument.text
PreviewPNG (Binary data 18277 bytes)

Vytvorené súbory

Názov súboru: %TEMP%\ecsm_logo.png
Veľkosť súboru: 16441 B
Typ súboru: PNG image data, 531 x 827, 8-bit colormap, non-interlaced; Java Jar file data (zip)
MD5: 137d5824397721706e32c805457bb115
SHA1: 86c11b014ee595a16ad306e5fd67a8b6fdec3390
SHA256: 3c0f12e511e8ad96a54311d0068c215d29682e35f2f875bc49aba1c07312ac8c
SSDeep: 384:7ns4u/eQve+bfNpkgEfupuO7vMBcsttxBQzeAb:7I/9m+bflQuQOg3U

Packer

ProGuard

Antidebug ochrana

(žiadna)

AntiVM ochrana

kontrola veľkosti 1. disku (aspoň 100 GB)
kontrola používateľského mena (začína na "admin" alebo "user"; alebo obsahuje "malware")
kontrola IP adries začínajúcich na "192.168.5"

Obfuskácia

šifrovanie niektorých reťazcov pomocou šifry AES
názvy premenných a metód
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Stručná charakteristika

ODT dokument s makrom a Java programom, "crackme" vzorka bez škodlivej činnosti.

IOC

Vytvorené súbory

%TEMP%\ecsm_logo.png

Modifikované súbory

(žiadne)

Zápis do registrov

(žiadny nezvyčajný)

Mutexy

(žiadne)

Injektované procesy

(žiadne)

Vytvorené procesy

java -jar %TEMP%\ecsm_logo.png %PATH_TO_ECSM_DOCUMENT.ODT%

Sieťová komunikácia

(žiadna)

Iné

makro Basic/Standard/ECSM.xml, funkcia showContent()

Perzistencia/inštalácia

iba dočasná do reštartu zariadenia, súbor %TEMP%\ecsm_logo.png je prepísaný, iba ak má najviac 13000 B

Odporúčania

vypnúť spúšťanie makier

Stručná analýza

Po otvorení ODT dokumentu sa vykoná makro, ktoré uloží súbor s logom ECSM z dokumentu do adresára %TEMP%, spustí ho
ako javovský program a na začiatok dokumentu doplní text "You have been pwned... Maybe...".

Spustený javovský program skontroluje, či nebeží v analytickom prostredí, a ak nie, extrahuje text z pôvodného dokumentu. Na
základe MD5 hashu overí, či text medzi značkami "ECSM2016" zodpovedá textu "letmewin" a vypíše chybové hlásenie alebo
blahoželanie pre analytika.

Pre úspešné vyriešenie CrackMe časti a zobrazenie blahoželania stačí otvoriť dokument (so zapnutými makrami a
nainštalovanou Javou), prepísať text "Please enable macros to view this content" na "letmewin", uložiť dokument a opätovne ho
otvoriť.

Podrobná analýza

ecsm_document.odt

dokument obsahuje text informujúci používateľa o potrebe zapnutých makier pre zobrazenie obsahu
ODT dokument je štruktúrou ZIP archív, pri analýze ho teda môžeme rozbaliť ako ZIP archív

z dokumentu je odstránený súbor meta.xml obsahujúci metadáta o dokumente
po po načítaní dokumentu sa spustí makro Standard.ECSM.showContent():

automatické spustenie makra je definované v súbore content.xml pomocou event-listeneru na udalosť "dom:load"
samotný kód makra sa nachádza v súbore Basic/Standard/ECSM.xml
makro je napísané v jazyku OpenOffice Basic a nie je nijako obfuskované

makro overí, či je nainštalovaná a prístupná platforma Java spustením externého programu java pomocou príkazu Shell
v prípade, ak Java nie je dostupná, makro informuje používateľa, aby nainštaloval Javu. Následne makro skončí

ďalej makro pracuje s ODT dokumentom ako so ZIP archívom, nájde prvý súbor s príponou .png v adresári Pictures
nájdený obrázok uloží do adresára pre dočasné súbory pod názvom ecsm_logo.png:

v prípade, že súbor %TEMP%\ecsm_logo.png už existuje a má viac ako 13000B, neprepíše ho a nechá pôvodný súbor
adresár pre dočasné súbory makro zistí pomocou služby com.sun.star.util.PathSettings
štandardne ide o adresár %TEMP% v OS Windows a adresár /tmp v OS Linux

súbor ecsm_logo.png spustí ako minimalizovaný javovský program (resp. JAR archív) na pozadí pomocou príkazu Shell, ako
argument použije cestu k ODT dokumentu
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na začiatok dokumentu doplní červený text "You have been pwned...\nMaybe..."

ecsm_logo.png

súbor predstavuje obrázok spojený s JAR programom (ZIP archív)
výstup programu binwalk Pictures/10000200000002130000033B920DD69A.png

DECIMAL HEX DESCRIPTION
0 0x0 PNG image, 531 x 827, 8-bit colormap, non-interlaced
12757 0x31D5 Zip archive data, at least v2.0 to extract, name: "META-INF/MANIFEST.MF"
12880 0x3250 Zip archive data, at least v2.0 to extract, name: "ECSM.class"
16441 0x4039 End of Zip archive

po dekompilovaní triedy ECSM.class vidno viacero preťažovaných metód a() a bytove polia a až g
takto nazvané metódy a premenné poukazujú na použitie obfuskátora (pri vytváraní vzorky bol použitý ProGuard)
premenné b až g obsahujú bytové polia (resp. reťazce) šifrované pomocou AES/CBC/NoPadding a kľúčom "Confidential
Key", pole a je šifrované kľúčom "letmewinletmewin" (tento kľúč sa nenachádza nikde v kóde a je potrebné ho vložiť
do .odt dokumentu)

po spustení skontroluje, či má v argumente cestu ku .odt súboru. Ak nie, skončí
program skontroluje, či nebeží v analytickom prostredí:

kontrola veľkosti 1. diskovej jednotky (aspoň 100 GB)
kontrola používateľského mena (začína na "admin" alebo "user"; alebo obsahuje "malware")
kontrola IP adries sieťových rozhraní začínajúcich na "192.168.5"
v prípade detekcie analytického prostredia program vypíše do konzoly správu "Error: No error occured in ECSM." a
skončí

program sa pokúsi extrahovať z .odt súboru v argumente text medzi značkami "ECSM2016":
s .odt súborom pracuje ako so ZIP archívom a extrahuje súbor content.xml
zo súboru content.xml extrahuje text na základe regulárneho výrazu
"ECSM2016</text:p><text:p.*>(.......*)</text:p><text:p.*>ECSM2016"

porovná MD5 hash získaného textu s hodnotou "ad49fe1ab7da8643aa264eda9a8f8c7e"
tento hash zodpovedá textu "letmewin" a je ho možné nájsť napr. pomocou online služieb alebo nástrojov na výpočet
("lúskanie") hashov
v prípade, že sa hash nezhoduje, zobrazí sa chybová hláška s textom "General FailureCode is 0x", pričom kód tvoria
prvé 4 znaky vypočítaného hashu
v prípade, že sa hash zhoduje, zobrazí sa informačná hláška s textom " Congratulation!\n\n You are good malware
analyst."

uvedený hláška sa vypíše aj do konzoly a program skončí

možné návratové kódy skončenia programu:
0: program korektne skončil (bez chyby; bol spustený s nesprávnym argumentom; .odt súbor neobsahoval značky
"ECSM2016")
1: chyba počas behu (nie je možné čítať súbor, nesprávny šifrový text alebo kľúč, detegované analytické prostredie)
2: chyba nainštalovanej platformy Java alebo OS (nepodporované kódovanie, šifrovanie, hashovanie, ...)

Poznámky

obrázky kombinované s JAR súborom sú známe aj pod názvom GIFAR (https://en.wikipedia.org/wiki/Gifar)
IP adresy začínajúce na 192.168.5 (napr. 192.168.56.101) používa napr. VirtualBox pre sieťové adaptéry určené len pre
hostiteľa (Host-only Adapter)
vďaka kontrole veľkosti súboru %TEMP%\ecsm_logo.png pred prepísaním je možné jednoducho modifikovať ODT dokument (napr.
aby obsahoval text "letmewin") a po uložení a opätovnom otvorení spustiť pôvodný javovský program s kontrolou
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