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A TALOS-ról röviden
https://talosintelligence.com/
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Talos is the threat intelligence group at Cisco. We are here to fight the good fight —
we work to keep our customers, and users at large, safe from malicious actors.



625B
web requests

per day

200+
vulnerabilities

discovered per year

1.4M+
new malware

samples per day

World-class breadth and depth of Cisco Talos

30B
endpoint 

events per day 

944K
networks
protected

87M
endpoints
protected

67M
mailboxes 
protected



Partnerships

https://nicp.nato.int/nato-expands-cyber-partnership-with-industry/index.html
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2017/INTERPOL-and-Cisco-collaborate-to-combat-cybercrime

Cyber Threat Alliance (CTA)

Open Source Security 
Foundation (Linux Foundation)

In Ukraine:

• State Special Communications Service of 
Ukraine (SSSCIP)

• Cyberpolice Department of the National Police of 
Ukraine

• National Coordination Center for Cybersecurity 
(NCCC at the NSDC of Ukraine)

• Example: NotPetya



Open Source Software



A kiberháború rövid 
története
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Az orosz kiber hadsereg
• Sok APT (Advanced Persistent Threat)

• Az orosz biztonsági és hírszerző 
szolgálatok különböző részlegeinek és 
részlegeinek tulajdonítható

• Információk, eszközök, irányelvek és 
útmutatók megosztása az osztályok 
között
- Partnerek és/vagy versenytársak

• Bűnözői és hacktivista csoportok
- Leaks: Conti kapcsolat az FSB-vel

FSO FSB SVR GRU

Federal
Protective
Service
(Szövetségi 
Védelmi 
Szolgálat)

Kiberbűnözők és hackelés

Federal
Security
Service
(Szövetségi 
Biztonsági 
Szolgálat)
(18th Centre: 
targets outside
state bordes)

Foreign
lntelligence
Service
(Külföldi 
hírszerző 
szolgálat)
(Developing
cyber
capabilities)

Armed
Forces

(cyber
intelligence
around the
world)

SANS

APT 28
Sofacy/Fancy Bear

APT 29
The Dukes/Cozy Bear

Turla
Snake/Uroburos
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A kiberháború rövid története
65 országot és körülbelül 49 000 

rendszert érintett világszerte. A becsült 
globális gazdasági veszteség 

meghaladja a 10 milliárd USD-t

2015. december 23. 
elektromos hálózat elleni 
támadás (sandworm, 
BlackEnergy)

2016. december 17. 
elektromos hálózat 
elleni támadás 
(Electrum, Sandworm
kapcsolatok)

2017. július 27. 
NotPetya
(Sandworm GRU)

2018. július 11.
VPNFilter (Támadás 
a klór desztillációs 
rendszer ellen)

2022. január 13.
WhisperGate
Wiper

2022. január 
14/15. 
Állami website-
ok, deface
(UNC1151)

2022. február 15-16.
DDoS támadás 
weblapok ellen 
(GRU)

2022. február 15.
SMS/Spam 
dezinformáció ATM 
üzemzavarról
(GRU)
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A kiberháború rövid története

2022. február 23.
DDoS támadás bank 
és kormányzati 
állomások ellen
(GRU)

2022. február 23/24. 
HermeticWiper
(FoxBlade)

2022. február 24.
• DDoS a Kyiv Post News wesite

ellen
• IsaacWiper a kormányzati 

weblapok ellen (HermeticWiper, 
GPO terjeszti)

• Phishing SunSeed malwaret
terjeszt (UNC1151)

• Viasat KA-SAT modem támadás

Monitor AD

2022. február 25.
• Wiper a határvédelmi rendszer ellen
• Ukrán Egyetemek honlapjai elleni 

támadás
(theMx0nday, Brazil )

• Dezinformáció a közösségi hálózaton

2022. február 27.
• Dezinformációs kampány a 

közösségi hálózaton, fontos 
ukrán account-ok ellen
(UNC1151) 
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A kiberháború rövid története

2022. március 4.
NGO, Civil szervezetek 
elleni támadás

2022. március 5.
Phishing támadás 
kompromittált indiai 
accont-okkal

2022. március 7.
• hitelesítő adatok begyűjtés,  

phishing az UkrNet ügyfelek ellen 
(credential harvesting) (APT28)

• Malware (MicroBackdoor) 
terjesztési kampány (UNC1151)

2022. március 9.
• Factory reset a Triolan Telecom ellen
• FormBook információt lopó spam 

kampány

2022. március 16.
• Ukraine 24 – dezinformációs 

támadás 
• DeepFake Videó az ukrán elnökről

2022. március 14.
• CaddyWiper

támadás
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A kiberháború rövid története

2022.03.17.
• “DoubleZero”  alapú Wiper

Malware támadás  
nagyvállalatok ellen

2022.03.28.
• Támadás az UkrTelecom ellen
• Nagyobb internetkiesés

2022.03.22.
• DDoS Támadás az 

Ukrposhta ellen

2022.03.30.
• A „Mars Stealer” információlopó 

tömeges terjedése

2022.04.2.
• Telegram-fiókok feltörésére tett 

kísérlet

2022.04.08.
• Kibertámadási kísérlet egy 

ukrán energiaszolgáltató ellen



Hermetic Wiper 2022

• Windows wiper malware

• Signed executable (obtained April 2021)

• "Hermetica Digital Ltd" valid from April 2021 

to April 2022.

• Small size ~ 115kb

• Compiled Feb 23rd,  distributed Feb 24th

• Earliest compilation date 28th Dec



Hermetic Wiper Terjedése

• It propagates the HermeticWiper
malware to additional systems via 
SMB or WMI.

• in some cases, along with 
HermeticWiper, the adversaries 
also dropped a legitimate copy of 
the sysinternals tool sdelete



CaddyWiper

• Windows wiper 
malware

• Extremely small size ~ 
9kb 

• Possibly distributed as 
Group Policy Object 



Cyclops Blink 
• Modular malware 
• Written for Linux systems 
• Compiled for 32-bit PowerPC architecture 
• Known to affect - WatchGuard FireBox
• Believed to affect - MikroTik routers 
• similar to previously observed threats like VPNFilter

• attributed to Sandworm, a Russian nation-
state threat group, 

• destructive NotPetya attacks in 2017 and 
the BlackEnergy Trojan used in Ukrainian 
critical infrastructure attacks in 2016

VPNFilter



Conti ransomware 
gang

• Conti / Ryuk 
https://krebsonsecurity.com/tag/conti/

• Announced “retaliation measures” against 
“Western warmongers”

• Individual with Ukrainian sympathies and access 
to Conti file and chat servers releases their data

• approximately 60,000 messages, source code
and other files used by the group

• “The president of Costa Rica says his country is 
"at war", as cyber-criminals cause major 
disruption to IT systems of numerous 
government ministries.”



Cyber warfare & 
hacktivism
• Anonymous launches campaign to 

disrupt Russian systems

• Ukraine launches “IT Army of 
Ukraine” to encourage hacktivists 
to participate in cyber attacks

• https://www.twitter.com/CyberK
now20
o 72 Groups:  (May 1)
o 46 Pro-Ukraine 
o 26 Pro-Russia 
o 2 Unknown(UNK)

https://www.twitter.com/CyberKnow20


Hacking the 
Hacktivists
Cyber criminal opportunism

• Info stealer masquerading as 
DDoS tool.

• Steals credentials and crypto 
currency wallet details.
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Az eddig megfigyelt
kibertámadások
• DDoS a kormányzati, katonai, pénzügyi és telekommunikációs területen

• Lehetséges BGP manipulációk

• Romboló wiper-ek: WhisperGate (2022. január 13.), HermeticWiper (2022. február
22.) 

• Kémkedés: Ukrajna, nemzetközi szinten is

• Defacement of websites 

• Supply chain attacks (Kitsoft) 

• Műveletek befolyásolása / dezinformáció SMS-üzenetekkel, DeepFake videókkal, 
közösségi médiával és egyéb (feltört) médiával. Oroszországban és nemzetközi szinten 
egyaránt.



Tanulságok, ajánlások



Semmi sem változtatta meg ajánlásainkat

Minden, amiről tudjuk, hogy meg kell 
tennünk, azt érdemes bevezetnünk (Zero
Trust)

Tudnunk kell, mi az ”elfogadható kockázat"
• Érdemes átnézni megint
• Az informatikai rendszer ”keményítése”
• Agresszív izoláció és monitorozás
• Resiliency - ellenálló képesség – támadás 

szimuláció

Fókuszálnunk kell a hírszerzésre (threat
intelligence), hogy megértsük a 
tevékenységeket és gyorsabban reagáljunk

Mit tudunk 
csinálni?
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Popular NPM Package Updated to Wipe Russia, Belarus 
Systems to Protest Ukraine Invasion

https://thehackernews.com/2022/03/popular-npm-package-updated-to-wipe.html

If anything, the idea of using popular modules 
as "protestware" to deploy destructive 
payloads and stage a supply chain 
compromise runs the risk of undermining trust 
in open-source software.



Hacktivist Risks



Köszönöm!


