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REvil se vrací

Ruská služba FSB provedla v lednu 2022 poměrně neočekávaný 
zásah proti hackerské ruskojazyčné skupině REvil specializující 
se na ransomware as a service. Zatčeno bylo 14 členů, byla pro-
hledána řada lokací v Moskvě nebo Petrohradu, došlo k zabave-
ní okolo sedmi miliónů dolarů v různých měnách a více než 20 
luxusních vozů [1]. Tímto demonstrativním počinem se největší 
země světa zařadila do skupiny států, které se aktivně postavi-
ly proti této kybernetické hrozbě. (Europol si připsal celou řadu 
zatčení už v roce 2021 v rámci rozsáhlé operace GoldDust [2].)

Jak oznámily ruské orgány, akci tamních bezpečnostních sil 
proti hackerům z REvilu umožnily především informace po-
skytnuté agenturami ze Spojených států [3]. V této souvislosti 
není od věci připomenout, že v červenci 2021 se problematice  
hackerských útoků věnoval americký prezident Joe Biden během 
telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem [4]. 
Vzápětí se objevily zprávy o předání dat, která by mohla k zatče-
ní hackerů významně napomoci [5].

Ovšem již v době oznámení ruského zátahu zazněly i znepo-
kojené hlasy, které můžeme s odstupem několika měsíců brát 
za prozíravé. Např. Kevin Breen (vedoucí výzkumu hrozeb v Im-
mersive Labs) prohlásil v rozhovoru pro KrebsOnSecurity [6] 
načasování akce za zvláštní, hlavně z důvodu dřívější ignorace 
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V aktuálním dílu našeho seriálu budeme mít – zcela nepřekvapivě – opět co dočinění se skupinou REvil. Zajímavé je i dění kolem 
malwaru Conti, které může připomínat známé pořekadlo „kdo jinému jámu kopá“. Zmíníme novou botnetovou síť specializující se 
na cryptomining a DDoS útoky a upozorníme na kritickou zranitelnost produktu BIG-IP, která může mít hodně neblahé konsekvence.

tohoto problému ze strany ruských úřadů. Ve stejném článku 
pak Dmitri Aplerovitch (spoluzakladatel firmy CrowdStrike) na-
zval zásah „ransomware diplomacií“. 

Zjednodušeně řečeno mohlo jít o jeden ze signálů ze strany 
Ruska směrem k západním mocnostem, jak výhodná by pro ně 
mohla být spolupráce, pokud by zase ony byly ochotny vycházet 
vstříc v jiných oblastech. (Připomínáme, že zpráva o zásahu proti 
REvilu se objevila 16. ledna. Tedy v době, kdy shromažďování 
ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou dosahuje maximální in-
tenzity a kdy samotné invazi, která byla zahájena o 39 dnů poz-
ději, už zřejmě stojí v cestě jen olympiáda v Pekingu.)

Vztahy mezi Ruskem a naprostou většinou západních zemí lze 
v současnosti označit minimálně za vyhrocené [7, 8], takže poin-
ta našeho příspěvku překvapí asi málokoho. V neděli na Svátek 
práce se objevila nová informace o hrozbě jménem REvil [9]. 
Ano, zlo je zpátky.

Návrat Emotetův

I v další části textu se nám připomíná „stará známá firma“, která 
si dala po zásahu policie několikaměsíční pauzu, aby nabrala sílu 
a vylepšila svůj už tak ničivý potenciál. Emotet – jeden z nejne-
bezpečnějších malwarů v historii – je zpět. Po loňské lednové 
operaci Europolu nazvané Lady Bird, na níž spolupracovaly agen-

tury zemí EU, USA, Kanady a Ukrajiny, bylo nějakou dobu ticho 
po pěšině [10], ale nedávná zjištění naznačují, že zločinecké sku-
piny opět probouzejí Emotet k životu [11].

Škodlivý kód, který se daří šířit pomocí phishingových kampaní 
[12], prodělal jisté úpravy. Těla zpráv obsahují URL OneDrivu, 
za kterými čekají na oběť zazipované soubory XLL. Užití One-
Drivu bylo pro Emotet dosud netypické. Důvodem změny cho-
vání může být zpřísněná politika Microsoftu, který oznámil, že 
od dubna 2022 bude blokování užití internetových maker v Offi-
ce dokumentech nastaveno jako výchozí [13]. Mezi další novinky 
patří užívání 64bitového kódu v některých modulech [14]. Zde se 
jako důvod nabízí zhoršená schopnost detekce vybraných antivi-
rových programů [15].

Botnet EnemyBot

Zranitelností v modemech, routerech a IoT zařízeních se sna-
ží zneužít nový botnet malware Enemybot. Nová botnetová 
síť se specializuje na cryptomining a DDoS útoky [16]. Jak se 
podařilo zjistit výzkumníkům Fortinet, malware se nejčastěji  
pokouší o exploitaci zranitelností na Seowon Intech (CVE-
2020-17456), D-Link (CVE-2018-10823 a CVE-2015-2051), 
iRZ (CVE-2022-27226), ToToLink (CVE-2022-25075 až 
25084), Zyxel (CVE-2017-18368), NETGEAR (CVE-2016-6277) 
a Zhone (CVE-2014-9118) směrovačích. Zároveň zneužívá  
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nezazáplatované Apache HTTP servery se zranitelností Log4j 
(CVE-2021-44228/2021-45046) [17].

Po exploitaci některé z vyjmenovaných zranitelností je na zaří-
zení stažen agent botnetu očekávající instrukce. Mezi podporo-
vané příkazy (a tedy i schopnosti) patří např. DNS amplification 
útok či Black Nurse útok (zaplavení oběti ICMP zprávami) [18].

Pomsta Conti

Conti je ransomware, za jehož stvořením a šířením stojí dle 
fundovaných odhadů ruská hackerská skupina [19]. Ta kon-
cem února, v rámci právě probíhajícího konfliktu na Ukrajině, 
oficiálně deklarovala svoji loajalitu Ruské federaci [20]. Reakce 
na sebe nenechala dlouho čekat. Ukrajinský výzkumník, kte-
rému se podařilo získat data z komunikace mezi členy „Conti 
gangu“, je publikoval spolu se starší verzí (datováno k září 2020) 
zdrojového kódu Conti ransomwaru. 

Koncem března pak na twitterovém účtu ContiLeaks zveřej-
nil zdrojové soubory ke „conti_v3“, tedy aktuálnější verzi [21]. 
Materiály jsou v tak dobrém stavu, že kompilace proběhne bez 
nutnosti zásahu, držiteli stačí jen vyměnit šifrovací klíče za své 
a má v rukou vlastní šifrovací nástroj. Zhruba dva týdny poté se 
objevily první zprávy o použití upraveného Conti ransomwaru 
proti ruským firmám [22].

Kritická zranitelnost BIG-IP

Součástí balíčku záplat na více než 40 chyb, které vydala firma 
F5 na začátku května, je i jedna záplata určená pro řešení kritic-
ké zranitelnosti popsané pod CVE-2022-1388 [23]. Chyba se dle 
dostupných informací vyskytuje pouze na produktu BIG-IP ver-
zí 11.6.1 - 11.6.5, 12.1.0 - 12.1.6, 13.1.0 - 13.1.4, 14.1.0 - 14.1.4, 
15.1.0 - 15.1.5 a 16.1.0 - 16.1.2 a ohodnocena byla CVSS 9.8 z 10.

Zranitelnost umožňuje obejít autentizaci služby iControl REST 
a převzít kontrolu nad systémem. Proof of Concept je zveřej-
něn a v rámci druhého květnového týdne se začínaly objevovat 
zprávy o vysokém počtu exploitací [24]. Kromě samotných zá-
plat byla výrobcem zveřejněna i doporučení k dočasným work- 
aroundům ve formě zamezení přístupu na management rozhraní 
iControl REST či upravením httpd konfigurace serveru.

Zranitelnosti TLStorm 

Poměrně zajímavý útočný potenciál mají zranitelnosti seskupe-
né pod název TLStorm a TLStorm 2.0. První jmenovaná skupina 
čítá tři zranitelnosti (CVE-2022-22805 – TLS Buffer Overflow, 
CVE-2022-22806 – TLS Authentication Bypass a CVE-2022-
0715 – Firmware replacement), z nichž všechny mají velmi vyso-

ké CVSS hodnocení (postupně 9, 8.9 a 8.9). Zranitelné mohou 
být milióny UPS zařízení firmy APC (Schneider Electric) [25].

Druhá skupina obsahuje chyby v NanoSSL knihovně, kterou vy- 
užívá několik modelů switchů Aruba (5400R, 3810, 2920, 2930F, 
2930M, 2530, 2540) a Avaya (ERS3500, ERS3600, ERS4900, 
ERS5900). Barak Hadad, vedoucí výzkumného týmu Armis, kte-
rý za objevem zranitelností stojí, ovšem upozorňuje, že postiže-
ných zařízení může být podstatně více [26]. 
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