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Sumár 
Výskyt červa s názvom ACAD/Medre.A výrazne vzrástol v Peru. Ukázala 
to štatistika z cloudovej technológie ESET LiveGrid®, ktorá zbiera 
údaje o škodlivom kóde od užívateľov antivírusových produktov 
ESETu z celého sveta. Výskum ESETu dokazuje, že červ kradne súbory 
vytvorené v programe AutoCAD a zasiela ich na čínske e-mailové účty. 
Na kompletnom zastavení prenosu týchto súborov spolupracoval ESET 
s čínskym poskytovateľom internetového pripojenia Tencent, čínskym 
Krízovým centrom proti kybernetickým útokom a spoločnosťou Autodesk, 
ktorá je autorom programu AutoCAD. ESET potvrdzuje, že v čase objavenia 
tohto červa unikali desaťtisíce AutoCAD nákresov primárne užívateľom z 
Peru. 

„Po istej konfigurácii posiela ACAD/Medre.A otvorené AutoCAD nákresy 
mailom adresátovi, ktorý má e-mailový účet u čínskeho poskytovateľa 
internetového pripojenia 163.com. Pokúša sa o to cez 22 ďalších účtov 
vytvorených na stránke 163.com a cez 21 účtov vytvorených u ďalšieho 
čínskeho poskytovateľa internetového pripojenia qq.com.“

“ACAD/Medre.A predstavuje závažný prípad možnej priemyselnej špionáže. 
Každý nový návrh a nákres je automaticky zaslaný prevádzkovateľovi 
tohto škodlivého kódu. To môže samozrejme legitímneho majiteľa tohto 
duševného vlastníctva stáť kopec peňazí keďže kyberkriminálnici sa k 
nákresu dostanú ešte skôr, než ide produkt do výroby. Dokonca môžu mať 
tú drzosť a zažiadať o patent na produkt ešte predtým, než o registráciu na 
patentovom úrade požiada jeho skutočný vynálezca.“
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Príbeh 
Správy o nových hrozbách vo forme škodlivého kódu sú v posledných 
dňoch hlavne o novom, cielenom, hi-techovom a vojensky klasifikovanom 
malwari ako napríklad Stuxnet, Duqu a Flamer. Predstavte si teda naše 
prekvapenie, keď sme v štatistike ESET LiveGrid® pred dvoma mesiacmi 
uvideli, že v istej krajine prudko vzrástol výskyt AutoLISP vírusu. AutoLISP 
je skriptovací jazyk, ktorý používa AutoCAD. Krajinou, v ktorej k tomuto 
prudkému nárastu došlo, je Peru.

Mierny výskyt červa ACAD/Medre.A sme zaznamenali aj v iných 
krajinách, išlo však o štáty, ktoré s Peru hraničia alebo majú veľký 
počet španielsky hovoriacich obyvateľov. Vyčnievajúcou krajinou v 
zozname infikovaných štátov bola Čínska ľudová republika. Až také 
čudné to však prestalo byť po tom, čo sme vírus po jeho rýchlom 
náraste rozšírenia začali analyzovať. Viac o spojitosti s Čínou sa 
dočítate v ďalších častiach tejto štúdie.

Samozrejme vysoký nárast detekcií nemusí hneď niečo znamenať, 
pretože nemusí ísť o funkčné infekcie. Po sledovaní štatistiky ESET 
LiveGrid® nám však bolo jasné, že zdrojom tejto lokálnej nákazy bola 
špecifická webstránka, ktorá obsahovala červom infikovanú predlohu 
AutoCADu. ESET LiveGrid® nám totiž umožňuje zobraziť detekcie na 
jednotlivých URLkách. Infikovaná bola predloha umiestnená na webe 
organizácie, ktorá v prípade záujmu o obchodný vzťah vyžadovala 
od firiem použitie práve tejto predlohy. Nákaza sa dotkla aj väčších 
spoločností s pracoviskami mimo Peru, ktoré boli požiadané o 
spoluprácu na týchto (vtedy infikovaných) projektoch alebo o ich  
overenie a tým infikovali svoje systémy. Z ďalších informácií v tejto 
štúdii tiež vyplýva, že išlo o funkčné infekcie.
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Takže čo je vlastne ACAD/Medre.A?
ACAD/Medre.A je červ napísaný v AutoLISPe, dialekte 
programovacieho jazyka LISP, používaného v AutoCADe. 

ESET červa deteguje ako ACAD/Medre.A avšak tento malware má 
tiež vlastnosti pripisované vírusu ako aj trójskemu koňovi. Je to 
červ, pretože svojmu šíreniu napomáha skopírovaním svojho tela do 
priečinka akéhokoľvek otvoreného AutoCAD nákresu v infikovanom 
systéme (je to podobné spôsobu akým vytvárajú červy autorun.
inf záznamy vo vymeniteľnom médiu). Ak by teda používateľ 
skomprimoval priečinok s AutoCAD projektom a niekam by ho 
zaslal, poslal by spolu s ním aj červa. Tiež je to trójsky kôň, pretože 
sa spolieha na to, že užívateľ ho sám neúmyselne manuálne stiahne 
do svojho systému. Vkradne sa dnu spolu s legitímnym AutoCAD 
nákresom. Istým spôsobom je však aj vírusom, keďže infikuje 
nainštalované AutoCAD prostredie (podobne ako Win32/Indic vírus 
infikoval Deplhi prostredie). Nejedná sa však o typický parazitický 
vírus.

Dajme však terminológiu bokom a pozrime sa, čo Medre malware 
robí.

Technická analýza
V skratke, funkcie vykonávané týmto červom sú:

1. Skopírovanie samého seba do rôznych miest: Slúži to dvom hlavným 
účelom – zaistiť si opakované spracovanie (v podstate môžeme hovoriť 
o inštalácii) a vyššiu šancu na vlastnú distribúciu. 

2. Kradnutie AutoCAD nákresov z infikovaných systémov.

V nasledujúcom texte zdokumentujeme, ako sú tieto úlohy vykonateľné. 
Napriek tomu, že je tento malware napísaný v AutoLISPe, jeho hlavné 
funkcie sú vykonávané skriptami Visual Basic, ktoré sú vypustené a 
spustené VBS interpreterom (Wscript.exe), ktorý je integrovaný do 
operačného systému Windows 2000 a aj jeho nasledovníkov. Je to 
viditeľné v nasledovnom úryvku z kódu, v ktorom bol VBS skript najskôr 
uložený v premennej MK-INFO-BIN.
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ACAD/Medre.A (jeho pôvodný súborový názov je acad.fas – skrytý 
súbor, ktorý bol podstrčený spolu s legitímnym DWGčkom) sa pokúša 
skopírovať sa do nasledovných miest:

•  %windir%\System32\Acad.fas
•  %windir%\ Acad.fas
•  %current_working_directory_of_DWG%\cad.fas
•  %current_ working_directory_of_DWG%\acad.fas
•  %ACAD_support_directory%\cad.fas
•  %ACAD_support_directory%\acad.fas

Tu je príklad VBS skriptu červa, ktorý má zaistiť kopírovanie:

ACAD/Medre.A tiež modifikuje acad20??.lsp súbor v adresári 
AutoCAD Support. Najskôr skontroluje, ktorá verzia AutoCADu je 
nainštalovaná, aby z toho mohol vyvodiť správny názov súboru:
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Zaujímavé je, že autori malwaru zabezpečili jeho kompatibilitu pre 
verzie 2000 (14.0) až po verziu 2015 (19.2).

Keď je správne určený názov súboru, červ sa pokúsi nájsť acad20??.
lsp súbor a pridá doňho jeden riadok kódu („(if (findfile „cad.fas“)(load 
„cad.fas“))“):

Ak sa tu tento súbor nenachádza, vytvorí ho s nasledovným obsahom: 

Hore uvedené kroky zabezpečujú to, že je škodlivý kód spustený vždy, 
keď je v infikovanom systéme otvorený AutoCAD nákres (.DWG). Viac 
informácií o automatickom načítavaní AutoLISP funkcií nájdete v oficiálnej 
AutoCAD dokumentácii.

Okrem toho je tu dôvod, prečo je skript (aj keď práve beží na infikovanom 
systéme) skopírovaný do adresára práve otvoreného DWGčka. Ak by chcel 
užívateľ niekam zaslať svoje nákresy, zrejme by celý adresár skopíroval do 
archívneho súboru a poslal by ho adresátovi spolu s červom.

Payload
Po istej konfigurácii posiela ACAD/Medre.A rozličné AutoCAD nákresy (a 
ďalšie informácie) mailom adresátovi, ktorý má e-mailový účet u čínskeho 
poskytovateľa internetového pripojenia 163.com. Pokúša sa o to cez 22 
ďalších účtov vytvorených na stránke 163.com a cez 21 účtov vytvorených 
u ďalšieho čínskeho poskytovateľa internetového pripojenia qq.com. 
Toto je pozoruhodne uskutočnené cez smtp.163.com a smtp.qq.com pod 
rôznymi e-mailovými účtami. Nie je rozumné mať povolenú odchádzajúcu 
komunikáciu cez port 25 s inou entitou než s vašim poskytovateľom 
internetového pripojenia. Poskytovatelia internetového pripojenia v Peru 
to však zjavne povoľujú. Je tiež rozumné predpokladať, že ani spoločnosti, 
ktoré sa stali obeťami tejto možnej priemyselnej špionáže, nemali svoje 
firewally nastavené na blokovanie portu 25.
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Krádeže AutoCAD nákresov
Červ obsahuje dve sady e-mailových účtov s heslami (22 účtov na 
webe 163.com a 21 účtov na webe qq.com), ktoré sú umiestnené do 
políčka odosielateľa v zasielaných e-mailoch a používané na SMTP 
autentifikáciu. Tu je úryvok kódu zobrazujúci výber, ktorú e-mailovú 
adresu použiť (prístupové údaje sú zarastrované):

Všimnite si využitie CPUTICKS pre náhodnosť výberu (NTH funkcia 
vyberie hodnotu n jednej sady).

Nasledovný obrázok ukazuje VBS skript zodpovedný za odosielanie 
nákresov útočníkovi:
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Všimnite si, že do premenných PRINC-YFMC, PRINC-YJFWQ, PRINC-
YFM a PRINC-YXMM sú dosadené hodnoty korešpondujúce s náhodne 
vybratou e-mailovou adresou, SMTP serverom, užívateľským menom 
a heslom (v tomto poradí). VL-FILE-FNAM-H ukazuje na práve otvorený 
DWG súbor (do e-mailu je pripojený vo forme prílohy a cesta k nemu je 
zaznačená tiež v tele e-mailu) a VLINFO-C je spojením názvu počítača a 
užívateľského mena:

Ďalšie exfiltrované údaje
Okrem e-mailovania ukradnutých AutoCAD nákresov tiež červ obsahuje 
kód, ktorý mu umožňuje kradnúť súbory z e-mailového klienta a tiež 
kópiu samého seba a prídavných informácií. 

ACAD/Medre.A dokáže kradnúť .PST súbory programu Outlook, čoho 
dôkazom sú tieto registrové kľúče:

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Catalog]

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Catalog]

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\13.0\Outlook\Catalog]

a súbory patriace e-mailovému klientovi Foxmail. Inštalačný adresár 
Foxmailu je extrahovaný z registra. Sú exfiltrované štyri súbory, ku 
ktorým sa cesta získa nasledujúcim spôsobom - cesta k inštalačnému 
adresáru Foxmailu sa získa z tohto kľúča registra:

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Aerofox\Foxmail] "Executable” 

a následne sa k tejto ceste pripojí jeden z týchto reťazcov:

•  "\Address\Address.INDX“

•  "\Address\Address.BOX“

•  "\Address\Send.INDX“

•    "\Address\Send.BOX“

Takýmto spôsobom vzniknú cesty k zmieňovaným exfiltrovaným 
súborom. Kvôli chybe v programovaní táto časť kódu nemusí fungovať. 
Mechanizmus kradnutia/e-mailovania je podobná tomu, čo je popísané 
hore.

Na záver červ pripraví RAR archív, ktorý je tak isto určený na odoslanie 
e-mailom.
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Obsahom adresára skomprimovaného v zaheslovanom RAR adresári 
(heslo = ”1“) sú:

- Acad.fas (telo červa)
- È¤Î¶»úÐµÖÆÍ¼.dxf

(“È¤Î¶»úÐµÖÆÍ¼” je  趣味机械制图  v čínskom kódovaní).

.DXF súbor (AutoCAD Drawing Exchange Format) je generovaný 
červom ACAD/Medre.A a obsahuje metadáta o ukradnutých AutoCAD 
nákresoch:
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Ďalšie informácie
ACAD/Medre.A používa na ukladanie svojich interných dát, ako 
napríklad časových pečiatok, tieto záznamy v registroch:

• [HKCU\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
“FILE”
“FILE-G” 
“FILE-H”
“Time”

Všimnite si, že kľúč registra [HKCU\Software\Microsoft\Windows\
Windows Error Reporting] je legitímny, malwarom sú používané len 
štyri hore uvedené záznamy.

MD5 analyzovanej vzorky:  7b563740f41e495a68b70cbb22980b20

Ukradnuté údaje
Naši analytici si pri nahliadnutí do e-mailových účtov používaných 
červom ACAD/Medre.A všimli, že schránky s prijatou poštou sú plné 
(viac než 100-tisíc e-mailov). Všetky správy v inboxe boli chybové 
hlášky, keďže schránka posledného adresáta bola preplnená. Ďalších 
5-tisíc e-mailov čakalo na odoslanie.

Keďže s prílohou je odosielaný názov súboru a cesta k nemu, boli sme 
schopní čiastočne odhadnúť, kde sú nákresy uložené a aj ich možný 
obsah. Naša analýza tiež ukazuje, že len niekoľko užívateľov ukladá 
svoje projekty na plochu počítača alebo používa administrátorský 
účet. Koláčový graf nezohľadňuje všetky možnosti, len tie 
najčastejšie.
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Z analýzy všetkých použitých e-mailových účtov môžeme odvodiť 
rozsah útoku a usúdiť, že unikli desaťtisíce AutoCAD nákresov.

Čo ďalej?
Ide o významný únik údajov a mali sme pocit, že v tomto prípade 
musíme spraviť viac. Po tom, čo si ESET uvedomil veľkosť rozsahu tejto 
hrozby, spojil sa so spoločnosťou Tencent, ktorá je majiteľom domény 
qq.com. Vďaka rýchlej reakcii ESETu a Tencentu boli účty používané na 
prenos ukradnutých nákresov zablokované, čím sa zabránilo ďalšiemu 
úniku týchto návrhov. Radi by sme vyjadrili vďaku vynikajúcemu tímu 
bezpečnostnej divízie Tencentu za ich spoluprácu a rýchlu reakciu.

ESET sa tiež spojil s čínskym Krízovým centrom proti kybernetickým 
útokom. O rýchlu reakciu v ich mene sa postaral prvý zástupca riaditeľa, 
ktorý taktiež pomáhal pri odstraňovaní e-mailových účtov.

Po objavení ACAD/Medre.A sa ESET rozhodol vytvoriť nástroj na 
odstránenie tejto hrozby. Nástroj môžete nájsť na [http://download.
eset.com/special/EACADMedreCleaner.exe].

Tak isto sme sa skontaktovali so spoločnosťou Autodesk, ktorá je 
autorom programu AutoCAD. Problému sa ihneď začali venovať so 
všetkou vážnosťou.
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Záver
ACAD/Medre.A predstavuje závažný prípad možnej priemyselnej 
špionáže. Každý nový návrh a nákres je automaticky zaslaný 
prevádzkovateľovi tohto škodlivého kódu. To môže samozrejme 
legitímneho majiteľa tohto duševného vlastníctva stáť kopec peňazí, 
keďže kyberkriminálnici sa k nákresu dostanú ešte skôr, než ide produkt 
do výroby. Dokonca môžu mať tú drzosť a zažiadať o patent na produkt 
ešte predtým, než o registráciu na patentovom úrade požiada jeho 
skutočný vynálezca. Ten sa môže o bezpečnostnom probléme dozvedieť 
až po tom, čo mu úrad zamietne žiadosť o patent.

Ak je jedna vec, ktorá je z tohto škodlivého kódu spojeného s možnou 
priemyselnou špionážou jasná tak je to to, že komunikácia s ostatnými 
spoločnosťami za účelom prevencie výskytu ďalších škôd naozaj 
funguje. Mohli sme sa pokúsiť vyriešiť problém bez pomoci Autodesku, 
Tencentu a čínskeho Krízového centra proti kybernetickým útokom 
a zamerať sa len na odstránenie malwaru z infikovaných zariadení. 
Vďaka vzájomnej spolupráci sme však boli nie len schopní upozorniť na 
hrozbu užívateľov ale aj zrušiť distribučnú sieť útočníkov a znemožniť 
im prístup k e-mailovým schránkam, takže nebezpečenstvo je teraz 
zažehnané.
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