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1. Wstęp. 

Wielu polskich internautów (grupa nie ograniczona do klientów Orange Polska) otrzymało w piątek  

1 kwietnia 2016 roku na swoje skrzynki e-mail z załącznikiem udającym fakturę za usługi Orange Polska. 
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Wiadomość wraz z rozsyłaną treścią posiadała link do pobrania pliku z domniemaną fakturą. Gdy użytkownik kliknął w 

obrazek, następowało pobranie pliku, będącego skompresowanym archiwum „.zip” o nazwie 

„faktura_p_14841360_16030804998006.pdf.zip”. 

 

2. Analiza 

Po rozpakowaniu w archiwum znajdował się plik wykonywalny z rozszerzeniem „.exe” o nazwie 

„FAKTURA_P_14841360_16030804998006c#U202e#U202e#U202e#U202efdp.exe” 

 

 

Po uruchomieniu pliku przez użytkownika złośliwe oprogramowanie tworzyło nowy plik wykonywalny o nazwie 

„Nvidia.exe” w lokalizacji „C:\[Użytkownicy]\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Nvidia\” a następnie dopisywało 
do rejestru klucz w celu ponownego uruchomienia się przy każdym starcie systemu.  
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Plik "Nvidia.exe" uruchamiał i przydzielał przestrzeń w pamięci wirtualnej alokując w niej swój złośliwy kod w 

odrębnym procesie o nazwie "RegAsm.exe". Tworzył w nim swój nowy identyfikator procesu, a efektem końcowym 

działania było zestawienie ciągłości połączenia między zainfekowanym komputerem i serwerem Command & Control 
cyberprzestępcy.  

 

 

Instalowane przez cyberprzestępcę złośliwe oprogramowanie to bardzo rozbudowane narzędzie składające się z wielu 

elementów o nazwie njRAT (RAT od nazwy Remote Access Trojan). 

 
Wirus składał się z rozbudowanych modułów umożliwiających pełną kontrolę nad zarażonym komputerem oraz m.in 

kamerą i mikrofonem, umożliwiając pełną inwigilację ofiary, ale także logując wciśnięcia klawiatury, czy wykradając 
hasła. 

 

Moduły wirusa: 

 

Manager Run File Remote Desktop Remote Cam Microphone 

Get Passwords Keylogger Open Chat Server Open Folder 

 

Na potrzeby na analizy malware, dokonano emulacji serwera Command&Control (dalej C&C), mającego zarządzać 

zainfekowanymi komputerami. Komputer – „ofiara” został uruchomiony na maszynie wirtualnej. 

  
W rzeczywistych warunkach komputer komunikował się z jedną z domen w sieci na porcie 3074. 

 
Wygląd serwera C&C tuż po zainfekowaniu się próbką wirusa z załącznika wiadomości „Faktury” 

 

Jak widać w panelu C&C nasz zainfekowany komputer zgłosił się. W tabeli znajdują się też informacje o naszym 

obecnym adresie IP „127.0.0.1”, Nazwie Komputera „CERT”, Nazwie użytkownika „Iwo Graj”, dacie zainstalowania 

wirusa „10-11-04”, Informacje na temat kraju, systemu operacyjnego „Win 7 Ultimate SP1 x86”, wersji bota oraz 

informacji na którym porcie jest komunikacja „3074” i statusie „online” lub „offline” komputera. 
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Widoczna jest lista modułów, które cyberprzestępca może wykorzystać do kontroli nad zainfekowanym urządzeniem. 

 

 

 

Moduł „Manager” udostępnia cyberprzestępcy następujące możliwości: 

 

File Manager – opcja zarządzania plikami na zainfekowanym komputerze 
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Process Manager – informacje na temat działających procesów na komputerze użytkownika wraz zaznaczonym na 

czerwono programem „RegAsm.exe” i jego pidem  za pomocą którego jest możliwa komunikacja bota. 

 

Connections – informacje na temat wszystkich połączeń sieciowych i nazw ich procesów w systemie użytkownika 
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Registry – opcja dostępu do rejestru systemowego. 

 

Remote Shell – opcja dostępu do zdalnej powłoki systemu, linii poleceń umożliwiającej wykonanie dowolnego 

polecenia, jak widać w tym przypadku zostało wywołane polecenie „whoami” w celu informacji o użytkowniku 
„cert\iwo graj” oraz wywołanie i dostęp do powłoki Powershell. 
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Run File – moduł umożliwiający uruchomienie dowolnego pliku z dowolnej lokalizacji (również witryny www – ”From 

link”), załączenie pliku z komputera cyberprzestępcy („From Disk”) oraz „Script” – wykonanie dowolnego skryptu w 

wielu językach skryptowych i rozszerzeniach.  

 

From link – opcja pobrania i uruchomienia pliku wykonywalnego na komputerze użytkownika bez jego wiedzy 
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W naszym przypadku podczas analizy był to program „putty.exe”  którego odnośnik został zdefiniowany w polu „Link”: 

 

 

Po wydaniu polecenia na zainfekowanym komputerze program został pobrany na komputer użytkownika i 

uruchomiony. 
 

 

 

Cyber-przestepca mógłby jednak zainstalować w ten sposób np. kolejny wirus typu „ransomware”, który zaszyfrowałby 
pliki użytkownika i zażądał okupu za ich odszyfrowanie, czy też wirus bankowy, wprowadzający w przeglądarki 

internetowe użytkownika modyfikacje znacznie ułatwiające kradzież pieniędzy z konta w e-banku. 
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- Opcja wgrania dowolnego pliku z komputera cyberprzestępcy na zainfekowany komputer użytkownika 

 

- Opcja wykonania dowolnego skryptu na komputerze użytkownika, dla przykładu został wykonany skrypt visualbasic, 

który miał za zadanie tylko wyświetlić prosty komunikatu „CERT ORANGE POLSKA” na komputerze użytkownika 
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Efektem działania skryptu było wyświetlenie komunikatu „CERT ORANGE POLSKA”, lecz oczywiście cyber-przestępca 

wykorzystałby tę możliwość do zupełnie innych celów. 

 

 

 

Moduł ustawień mikrofonu: 

 

 

Moduł kamery internetowej (maszyna wirtualna, na której prowadzona była analiza, nie posiadała zainstalowanej 

kamery). 
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- Open Chat – moduł umożliwiający bezpośrednie wysłanie wiadomości od Cyberprzestępcy do użytkownika w naszym 

przypadku nazwa użytkownika to Iwo Graj – CERT Orange Polska 

 

Jak widać po uruchomieniu modułu „Open Chat” botmasterowi wyświetlało się okno komunikacji z użytkownikiem dla 

przykładu wysłaliśmy do zainfekowanego komputera informacje „TRWA ANALIZA ZLOSLIWEGO OPROGRAMOWANIA 

NJRAT” 
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Natomiast po stronie użytkownika wyświetliło się okno dialogowe z komunikatem umożliwiające również możliwość 

odpowiedzi na komunikat. 

 

Remote Desktop – moduł umożliwiający przechwycenie ekranu użytkownika w czasie rzeczywistym i pokazanie 

cyberprzestępcy co obecnie użytkownik robi na swoim komputerze 
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Keylogger – moduł umożliwiający przechwytywanie wszystkich wpisanych znaków z klawiatury, dla przykładu została 

uruchomiona witryna www.orange.pl oraz wpisany login „CERT ORANGE POLSKA”  oraz hasło „TESTOWE HASLO” 

 

Jak widać całość operacji wraz z informacją o uruchomionej przeglądarce jak i wpisanym loginie oraz haśle zostało 

przechwycone przez złośliwe oprogramowanie i przesłane do C&C  
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Server – moduł odpowiadający za zarządzanie wirusem na zainfekowanym komputerze. 

 

Zainfekowany komputer przy komunikacji do serwera C&C wykorzystywał protokół TCP na porcie 3074, a całość 
przekazywanych informacji była zakodowana za pomocą algorytmu „base64”. Na poniższym zrzucie został jedynie 

zasłonięty adres serwera Command&Control. 

 

Po zdekodowaniu algorytmu base64 widać było informacje przekazywane do serwera C&C: 

Ciąg znakowy zakodowany przy użyciu algorytmu base64: 

bmpSQVQgdjAuN2QgICAgUG9ydFsgMzA3NCBdICAgIE9ubGluZVsgMCBdIAgIFNlbGVjdGVkWzBdIFJFUVs

wXQA= 

Zdekodowany ciąg: njRAT v0.7d    Port[ 3074 ]    Online[ 0 ] 
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Zakodowany ciąg znaków: 

T3JhbmdlDQpl******************1lOjMwNzQNCnYyLjAuNTA3MjcNClJlZ0FzbS5FeEUNCkZhbHNlDQp

GYWxzZQ0KRmFsc2UNCkZhbHN= 

Zdekodowany ciąg: 

Orange – Nazwa Kampani 
e**************e:3074  - adres serwera Command&Control oraz port 
v2.0.50727 – informacja o wersji bota 

RegAsm.ExE – informacja o procesie jaki uruchamia malware 
False 

False 

False 
Fals 

Powyższe dane pochodzą z zainfekowanego komputera co widać na poniższym zrzucie ekranu z serwera Command & 

Controll 

 

 

Komunikacja w uproszczonym stopniu po zdekodowaniu base64 wyglądała następująco 

Orange_E85CEE60'|'|CERT |'|'|Iwo Graj|'| '|10-11-04|'|'|| '|'|Win 7 Ultima te SP1 x 86|'|'|N 

o|'|'|0.7d|'|'|. .|'|'| njRAT v0.7d    Port[ 3074 ]    Online[ 0 ]' 
|'|8e78a69ca187088abbea70727d268e90,116.inf|'|'| Orange v2.0.50727 e**************e:3074 

RegAsm.ExE False False False Fals 

Dla przykładu została również przedstawiona komunikacja modułu „Open Chat” która również była przekazywana za 

pomocą „base64” 

 

Zakodowany ciąg znakowy: SXdvIEdyYWogLSBDRVJUIE9yYW5nZSBQb2xza2E= 

Wartość po zdekodowaniu: 

Iwo Graj - CERT Orange Polska  - jest to nick który zdefiniowaliśmy przy opisywaniu modułu „Open Chat” 
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Ciąg znakowy zakodowany przez algorytm base64: 

VFJXQSBBTkFMSVpBIFpMT1NMSVdFR08gT1BST0dSQU1PV0FOSUEgTkpSQVQ= 

Wartość po zdekodowaniu: 

TRWA ANALIZA ZLOSLIWEGO OPROGRAMOWANIA NJRAT - jest to komunikat do użytkownika, który 
zdefiniowaliśmy przy opisywaniu modułu „Open Chat” w oknie komunikatu. 

 

3. Rekomendacje. 

CERT Orange Polska stanowczo zaleca używanie oprogramowania antywirusowego, które z dużym 

prawdopodobieństwem ułatwić uniknięcia kolejnych infekcji złośliwym oprogramowaniem i/lub pomoże 

zminimalizowania skutków kolejnych infekcji, a także oprogramowanie firewall, którego zadaniem jest zablokowanie 
niecharakterystycznego dla zainfekowanej maszyny ruchu sieciowego. 

Wszyscy użytkownicy Orange, którzy dostali złośliwy załącznik i go uruchomili są chronieni przed wyciekiem 

swoich danych za pomocą CyberTarczy. 

 


