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SAMMANFATTNING 
 
WannaCry och NotPetya är två ransomware-program som använder sig av National 
Security Agency (NSA) läckta penetreringsverktyg EternalBlue för att få 
operativsystemsbehörighet över ett Windowssystem som tillåter kommunikation med 
dess Service Message Block (SMB) server. WannaCry och NotPetya utnyttjar detta 
genom att söka igenom systemets alla lagringsmedier efter användarfiler och 
krypterar sedan dessa med både symmetriska och asymmetriska 
krypteringsalgoritmer.  
 
För att få tillgång till den nyckel som används för att dekryptera filerna krävs det att 
offret betalar förövaren en specifik summa, vanligtvis i Bitcoin. Det finns ingen 
garanti att filerna återfås efter betalning utan endast förövarens ord, uttryckt i ett 
utpressningsmeddelande som först uppenbarar sig efter att alla filer krypterats. 
 
Det finns flera metoder och tekniker som kan användas för att bygga ett försvar mot 
att ransomware infekterar eller kryptera data. En metod för att förhindra att NotPetya 
och WannaCry infektera ett system är att blockera all kommunikation med 
Windows-systemets SMB-server. Eftersom detta förhindrar alla program från att 
kommunicera med systemet genom SMB protokollet utgör denna metod endast ett 
alternativ om systemet inte är beroende av funktioner så som fil och skrivardelning. 
 
En metod för att förhindra att data försvinner vid en eventuell infektion är att 
kontinuerligt säkerhetskopiera sina filer till externa lagringsmedier så som till CD-
skivor, USB-minnen och hårddiskar. Detta gör det möjligt att återfå data efter en 
infektion och offret behöver därför inte att förlita sig på förövaren för att få tillbaka 
sina filer. 
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1 ORDLISTA 
 
Backdoor – Malware-program som efter installation underlättar förövarens 
återkomst till det infekterade systemet. 
 
Dropper-modul – En modul som vanligtvis körs tidigt i programmets skede med 
syftet att extrahera, dekryptera eller ladda ner malware-programmets kod.  
 
Killswitch – Svaghet i malware-programmet som utnyttjas för att förhindra 
infektion.  
 
Malware – Program som utvecklats för att störa eller spionera på system. 
Detta sker mot offrets vilja och används vanligtvis för att gynna förövaren på olika 
sätt. 
 
MBR – Master Boot Record är den första sektorn på en hårddisk och innehåller 
information nödvändig för operativsystems uppstart. 
 
MFT – Master File Table är en den del av NTFS-filsystemet som ansvarar för alla 
filer på systemet. Det vill säga den data som tillhör filerna samt filernas egenskaper 
och attribut. 
 
NTFS – New Technology File System är ett filsystem utvecklat av Microsoft för 
Windows NT och efterkommande operativsystem. 
 
Ransomware – En typ av malware som pressar ett offer på pengar genom att 
kryptera de filer som har ett högt värde för offret. För att dekryptera filerna krävs en 
nyckel som endast förövaren har tillgång till. Detta skapar en gisslansituation där 
offret vanligtvis måste betalar förövaren en specifik summa för att återfå sina filer. 
 
SMB – Server Message Block är ett protokoll som huvudsakligen används i 
Windows operativsystem. Protokollet möjliggör fil och skrivardelning mellan 
Windows-system i ett nätverk. 
 
Wiper – Malware-program som vid exekvering förstör innehållet på systemets 
hårddisk. 
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2 INTRODUKTION 

2.1 Bakgrund 
 

Ransomware är en typ av malware som förhindrar användarens tillgång till 
systemresurser. För att återigen få tillgång till resurserna måste offret betala 
förövaren. [1] I denna studie görs en karaktäristisk jämförelse mellan malware-
programmen WannaCry och Notpetya.  
 
Genom att analysera båda ransomware-programmen och jämföra övergripande 
skillnader mellan ransomware-programmens grafiska gränssnitt och attribut. Där 
Notpetya och WannaCry’s attribut baseras på ransomware-programmens 
funktionalitet och strukturella brister.  
 
Syftet är att ge läsaren kunskap om Notpetya och WannaCry’s kännetäcken och 
genom detta göra det möjligt för läsaren att avgöra om det är Notpetya eller 
WannaCry som infekterat ett system. En detaljerad inblick i hur skadeprogrammen 
fungerar analyseras och diskuteras. Detta för att förse läsaren med kunskap som kan 
användas för att förhindra ransomware attacker. Förslag på testade metoder och 
tekniker för att förebygga att data går förlorad vid en Notpetya och WannaCry attack 
utgör också en viktig del av arbetet. 
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2.2 Syfte 
 

Arbetet förväntas ge individer som ansvarar för IT-infrastrukturen hos ett företag mer 
kunskap om hur WannaCry och Notpetya infekterar och sprids mellan olika typer av 
Windows-system. Ett exempel på ett sådant företag är en verksamhet som består av 
cirka 100 personer och har en eller flera individer som är ansvariga för att sköta 
företagets IT-infrastruktur. De IT-ansvariga förväntas besitta stora kunskaper inom 
operativsystemet Windows och dess uppbyggnad. Läsaren förväntas förstå ett 
operativsystems grundläggande komponenter som MBR, Filsystem, Systemanrop 
och deras funktion i ett operativsystem. 
 
Förståelse för vanliga attackvektorer som Buffer Overflow, Heap Overflow och så 
vidare kommer stödja läsaren i rapportens mer komplexa delar. 
 
Den övergripande karaktärsmässiga jämförelsen mellan WannaCry och Notpetya 
hjälper läsaren att snabbt avläsa och avgöra vilket av malware-programmen som har 
infekterat Windows-systemet. För att vidta de nödvändiga åtgärderna för att lösa 
problemet. Skadeprogrammen sprids snabbt i ett nätverk är det därför viktigt att fort 
identifiera och ta ett beslut om det är en Notpetya- eller WannaCry-attack som 
upptäcks för att på så sätt begränsa skadorna.  
 
NotPetya och WannaCry’s snabba spridning gör det svårt att hindra system i ett 
nätverk från att bli infekterade. [2] Däremot tar det vanligtvis upp till en timme innan 
NotPetya startar om ett infekterat system och börja förstöra systemets MFT. Inom 
denna tid är det möjligt att vidta åtgärder för att förhindra förstörandet av systemets 
MFT. [2] Det är även möjligt att förhindra spridningen till inaktiva sårbara system 
genom att identifiera NotPetya och WannaCry innan systemen aktiveras.  
 
Genom en analys av hur WannaCry och Notpetya infekterar Windows 7 system får 
läsaren en förståelse för hur malware-programmen fungerar i detalj och kan finna 
metoder och tekniker för att skydda Windows-system mot dem två hoten. 
 
Genom laborationer som utförs mellan två virtuella Windows 7-system testas 
metoder och tekniker för att förebygga att känslig data krypteras av WannaCry och 
NotPetya. 
 
Eftersom de båda systemens hårdvara virtualiseras blir de funktionellt identiska med 
två fysiska Windows 7-system. Detta garanterar att NotPetya och WannaCry uppför 
sig på samma sätt hos de virtuella systemen som hos två fysiska system med samma 
Windowsmiljö. 
 
Resultatet diskuteras för att finna fördelar och nackdelar med dem metoder och 
tekniker som testats. Läsaren kan tillämpa dessa metoder och tekniker på liknande 
Windows 7 miljöer för att förebygga en Notpetya- eller WannaCry-attack eller 
minimerar skadorna om en attack inträffar. 
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2.3 Omfattning 
 
Arbetet är begränsat till ransomware-programmen NotPetya och WannaCry för att 
möjliggöra en fördjupad studie av dessa. Valet av ransomware-program gjordes 
baserat på deras spridningsfaktor där NotPetya och WannaCry bär ansvaret för flest 
ransomware attacker år 2017. [2] 
 
Vid den empiriska undersökningen utförs testerna på operativsystemet Windows 7 
Ultimate 64bit. Detta för att testa ett aktuellt operativsystem med hög kompabilitet 
med den version av EternalBlue som används av WannaCry och NotPetya. Eftersom 
Windows 8 och Windows 10 inte tillåter att kod exekveras från systemets HAL-
minne kan inte dessa operativsystem infekteras genom EternalBlue. 
 
Rapporten inriktar sig på NotPetya och WannaCry’s tillämpade spridningsmetoder 
och attribut. Vilket hjälper läsaren identifiera och förhindra attacker av NotPetya och 
WannaCry samt bygga ett försvar mot liknande ransomware attacker.  
 
Läsaren blir även introducerad till ransomware-programmens typer, historia och 
påverkan på samhället. Då detta är inte är rapportens fokus är texterna kortfattade 
och övergripande för att ge läsaren en djupare förståelse för ransomware. 
 
Rapporten tar inte upp grundläggande tankesätt för att undvika malware. Fokus 
ligger på NotPetya och WannaCry och utesluter en stor mängd spridningsmetoder 
som andra typer av malware vanligtvis använder sig av för att infektera system.  
Detta för att göra det tydligt hur NotPetya och WannaCry fungera och inte presentera 
irrelevant fakta som kan försvåra förståelsen för de två ransomware-programmen.  
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Vilka attribut identifierar WannaCry och NotPetya? 
 
WannaCry och NotPetya’s strukturella grundpelare redogörs för att ge ransomware-
programmen en identitet som kan användas vid identifiering av de två ransomware-
programmen. Identifikationen hjälper läsaren att snabbt vidta dem nödvändiga 
åtgärderna vid en eventuell attack. Både experiment och litteraturundersökningar 
används som stöd till denna frågeställning. 
 

3.2 Vilka tekniker använder WannaCry och NotPetya för 
spridning inom ett nätverk?  
 

Tekniker som WannaCry och NotPetya använder sig av för att spridas över nätet 
förklaras för att ge läsaren en förståelse för hur programmen kopierar och exekverar 
sin kod på sårbara system. Det hjälper läsaren med att vidta dem nödvändiga 
åtgärderna för att förhindra system från att bli infekterade genom WannaCry’s och 
NotPetya’s implementerade spridningsmetoder. Frågeställningen besvaras främst 
genom en litteraturundersökning. 

3.3 Vilka metoder och tekniker kan tillämpas för att 
förhindra att data går förlorad i samband med Notpetya 
och WannaCry attacker? 
 

Frågeställningen utvärderar flera metoder och tekniker som kan användas för att 
skydda sig mot Notpetya och WannaCry. Metoder för hur Windows-användare kan 
undvika att bli infekterade av malware-programmen och tekniker såsom mjukvara 
och Windows-inställningar testas genom flera laborationer. Detta hjälper läsaren att 
avgöra om de testade metoderna och teknikerna som nämns i frågeställningen rent 
praktiskt fungerar att applicera på deras egna system. Frågeställningen ger även 
läsaren möjlighet att se vilka typer av tekniker som effektivt skyddar data från 
Notpetya och WannaCry. Läsaren kan sedan använda denna kunskap för att finna 
liknande tekniker som är bättre anpassade för deras specifika Windows-miljöer. 
Frågeställningen besvaras enbart genom en laboration, där de testade teknikernas och 
metodernas fördelar och nackdelar diskuteras utifrån deras effektivitet att förhindra 
att den skadliga koden körs, sprids och att den skadar testfilerna. 
  



 

  6 

3.4 Mål och förväntningar 
 
Förväntningen är att rapporten ska ge en detaljerad bild av NotPetya och WannaCry 
samt göra det möjligt för läsaren att identifiera ransomware-programmen och förstå 
deras spridningsmetoder. Denna kunskap ska stötta läsaren i att bygga ett försvar mot 
NotPetya och WannaCry men även andra liknande typer av ransomware-program. 
 
Läsaren ska även få kunskap om ransomware och dess undertyper. Men även 
historien om hur ransomware har växt fram genom åren samt hur företag påverkas av 
ransomware. Det förväntas ge läsaren en förståelse för varför ransomware utgör en 
stor andel av dagens malware. 
 
Den empiriska undersökningen görs genom ett flertal laborationer som förväntas ge 
läsaren ytterligare stöd i hur man kan försvara sig mot NotPetya och WannaCry. Där 
analysen ger förslag på flera metoder och tekniker som kan användas för att 
förhindra att NotPetya och WannaCry infektera ett system. Analysen tar även upp 
hur man undervikter att känslig data försvinner vid en infektion. Informationen 
förväntas inspirerar och hjälper läsaren att bygga sitt försvar mot ransomware. 
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4 FORSKNINGSMETOD 

4.1 Litteraturgranskning  
 
För att besvara frågeställningarna görs en litteraturundersökning med hjälp av 
sökmotorn Google och forskningsdatabaser som Google scholar, Summon@BTH 
och IEEE Xplore. Där söksträngar NotPetya, WannaCry, ransomware, anlalys och 
report används för att hitta relavant data. Fokuseringen ligger på publikationer i form 
av rapporter, journalartiklar och tekniska analyser. Publikationerna har ett 
publiceringsdatum inom fem år för att säkerhetsställa att informationen fortfarande är 
aktuell och därmed upprätthålla rapportens kvalité. Syftet med detta är att inte 
begränsa undersökning i för hög grad men samtidigt se till att källorna är aktuella i 
ett tekniskt perspektiv.  
 
När hemsidor används som referens görs en granskning av toppdomänen och vem 
som är ansvarig för sidan. Textens relevans baseras framförallt på verksamhetens 
inriktning men även företagets omsättning samt om det finns flera källor som styrker 
det som skrivits. 
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4.2 Laboration 
 
Den empiriska studien görs genom ett flertal laborationer för att stödja 
litteraturgranskningen och svara på några av frågeställningarna. 
 
Genom att utföra laborationer är det möjligt att analysera effekten av de tekniker och 
metoder som kan användas för att förebygga en NotPetya- och WannaCry-attack. 
Det fungerar även som komplement till den fakta som inhämtats genom 
litteraturundersökningen. Litteraturgranskningen fungerar som grund till dem 
tekniker och metoder som testats under laborationerna. 
 
Systemet som utfört laborationerna har följande specifikationer 

• Operativsystem: Windows 10 64-bit (Build 16299) 
• Moderkort: MS-7758 
• Processor: i5-3570K 3.4Ghz 
• Minne: 16GB 
• Disk: Samsung SSD 850 EVO 500GB 

 
Virtualbox v.5.2.8 användes för att skapa en virtuell maskin med följande 
specifikationer 

• Operativsystem: Windows 7 Ultimate 64-bit (Build 7601) 
• Moderkort: Standard med följande funktioner aktiverade 

o I/O APIC 
o VT-x/AMD-V 
o Nested Paging  

• Processor: 1 CPU 100% execution cap 
• Minne: 2GB 
• Disk: Normal VDI 32GB 
• Nät: Internal Network 

o Name: intnet 
o Adapter type: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) 
o Promiscuous mode: Deny 
o Cable connected 

 
Operativsystemet installerades som en 30 dagars testversion och när installationen 
var färdig installerades ”VirtualBox Guest Addons” för att göra det möjligt att flytta 
filer från huvudsystemet till den virtuella miljön. Systemet stängdes av och en 
Snapshot (avbild) skapades för att göra det möjligt att återfå systemets tillstånd efter 
infektion. Avbilden användes för att skapa en länkad kopia med valet ”Reinitialize 
the mac address of all network cards” ibockad. Följande filer kopierades till de två 
virtuella maskinernas skrivbord genom en monterad mapp. 
 

• TestFiles (Mapp med följande filer) 
o Hash.txt (Textfil med hasvärden för alla filerna i mappen) 
o HelloWorld.cpp (Enkel C++ som skriver ut hello world) 
o IMPORTANT.txt (Textfil med texten ”NOT ENCRYPTED”) 
o Rocket.jpg (Bild på en raket) 
o TestFiles.rar (TestFiles mappens filer nerpackade till en rar fil) 
o Universe.jpg (Bild på en galax) 
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• Perfc.dat 
• 24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c.

exe 
• SetupLab (Eget batch skript för att snabbt ställa in statisk IP, öppna/stänga 

SMB portar och exikvera NotPetya eller WannaCry) 
 
Filen 
”24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c.exe” 
är WannaCry’s dropper-modul med en MD5 hash av 
”db349b97c37d22f5ea1d1841e3c89eb4”. 
NotPetya’s DLL-fil har namnet ”Perfc.dat” och MD5 hashen” 
e285b6ce047015943e685e6638bd837e”. 
 
Efter det avmonterades mappen och en ny avbild skapades hos båda de virtuella 
maskinerna. På samma sätt flyttades och installerades följande program till de båda 
virtuella maskinerna. Efter installationen av ett utav programmen skapades en avbild 
och maskinen återställdes till avbilden med testfilerna vilket skapade följande träd av 
avbilder. 
 
Virtuell Maskin 1 

• TestFiler + Malware 
o Mimikatz 
o Metasploit 4.16 

 
Virtuell Maskin 2 

• TestFiler + Malware 
o Mimikatz 
o Wireshark 2.4.6 
o HashMyFiles 2.25 
o Dropbox 48.4.58 (Med NAT och konfigurerad brandvägg) 
o API Monitor V2 (Alpha-r13) 

 
För att Dropbox skulle lyckas synkronisera filerna över nätet användes ytterligare en 
nätverksadapter av typen NAT. Windows brandvägg konfigurerades till att blockera 
all utgående trafik över portarna 137-139, 445 för att förhindra att NotPetya och 
WannaCry skulle spridas till externa system vid exekvering. 
 
Därefter utfördes laborationerna genom att återställa och starta en avbild med ett 
önskat verktyg. Där miljön konfigurerades med det egenskapade batch skriptet. Se 
bilaga 1. Maskin 1 infekterades av ransomware-programmen och Maskin 2 användes 
för att analysera infektionens spridning och påverkan på Maskin 2. 
 
För alla utförda laborationer samt deras resultat se bilaga 2. 
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5 LITTERATURGRANSKNING 

5.1 Ransomware 
5.1.1 Vad är ransomware? 
 
Ransomware är en form av skadlig kod (malware) som låser ett offers system eller 
filer. Förövaren kräver sedan att offret betalar en bestämd summa pengar för att få 
tillgång till systemet eller dem låsta filerna. Ransomware kan spridas genom en 
annan malware’s medskickade data (payload) eller genom så kallade ”exploit kits” 
som utnyttjar ett sårbart systemfel för att installera den skadliga koden. [1] 
 
Ransomware-attacker sker vanligtvis mot Microsofts operativsystem Windows, detta 
på grund av att Windows-baserade datorer utgör den största andelen datorer i 
världen. Förövaren väljer därför att bygga sitt malware-program mot Windows API 
och använda sig utav detta för att begränsa eller förhindra användaren från att nå sina 
dataresurser. [2] 
 
Mobila enheter som smartphones och tablets utgör också ett attraktivt mål för 
ransomware-attacker. Detta gäller framförallt enheter med ett Android 
operativsystem, då dessa tillåter en öppnare utvecklingsmiljö än Apples iOS. En iOS 
utan jailbreak kan endast installera en app utanför appstore om de skrivs under med 
ett företagscertifikat utgivet av Apple. Denna begräsning gör att Apple enkelt kan 
stänga ner en potentiellt skadlig app genom att åkalla appens certifikat. Då detta krav 
inte finns hos appar utvecklade för Android, är det svårare att stoppa en spridning av 
skadliga appar och dessa enheter har därmed en större risk för att bli infekterade. [2] 
 

5.1.2 Typer av ransomware 
 
Crypto och Locker utgör två subkategorier utav ransomware som använder sig av 
olika tillvägagångsätt för att pressa offret på pengar.  

 
Crypto ransomware döljer sig i bakgrunden på det infekterade systemet och krypterar 
filer som är viktiga för offret. Systemfiler undviks för att möjliggöra att systemet 
fortfarande kan brukas under tiden som data krypteras. Kravmeddelandet visas inte 
fören alla dem eftersökta filerna låsts vilket oftast gör att offret är omedveten om att 
system blivit infekterat. Meddelandet i slutet infektionsprocessen kräver att offret 
betala en bestämd summa i Bitcoin för att återfå de låsta filerna. Det finns däremot 
ingen garanti för att förövaren kan eller kommer låsa upp filerna efter att ha mottagit 
betalningen. [3] [2] [4] 

 
Crypto programmen krypterar sin data med en symmetrisk kryptering så som AES 
(Advanced encrytpion standard) eller med en asymmetrisk krypteringsmetod till 
exempel RSA (Rivest–Shamir–Adleman). När en symmetrisk krypteringsmetod 
används är det vanligt att skatteprogrammet skriver över, krypterar eller på ett annat 
sätt förstör nyckeln på offrets system så bara nyckeln hos förövaren kan användas för 
att dekryptera filerna. På grund av komplexiteten hos krypteringsalgoritmerna är det 
omöjligt att låsa upp filerna utan den rätta dekrypteringsnyckeln. [2] 
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Locker ransomware begränsar eller förhindrar användaren från att få tillgång till 
datorresurser. Det görs vanligtvis genom att hindra användarens från att interagera 
med systemet eller begränsa interaktionsmöjligheterna till en sådan grad att det enda 
sättet att använda systemet är att betala förövaren. Olika skrämselmetoder används 
vanligtvis för att påskynda betalningen. Där flera locker ransomware designats för att 
missleda offret till att systemet konfiskerats utav FBI eller en annan 
polisorganisation. Ett meddelande på skärmen förklarar att systemet konfiskerats på 
grund av att flera illegala aktiviteter har utförts på datorn och att offret måste betala 
en bötessumma inom en utsatt tid för att undvika att bli arresterad. [2] En del locker 
ransomware-program försöker istället att påskynda betalningen genom att visa 
pornografiskt innehåll på skärmen tills offret väljer att betala förövaren. [1] [5] 

 
Eftersom det underliggande systemet och dess filer till största grad hålls intakta efter 
en infektion är det i många fall möjligt att ta bort Locker-programmet och därav 
återfå systemet och dess ursprungliga filer. Av denna anledning är Crypto-
ransomware en mer attraktiv form av malware och har därför under senare år blivit 
mer vanligt än Locker-ransomware. [2] [3] 
 

 
 
Procentuellt antalet identifierade malware familjer av typerna Missledning apps, 
FakeAV, Lockers och Crypto ransomware mellan år 2005 och 2016. [6] 
 
I en artikel från ”Journal of Cyber Security Technology” kan man läsa att författarna 
nämner en tredje typ av ransomware så kallad ”scareware”. Dem beskriver ett 
scareware som ett missledande program som försöker få offret att tro att systemets 
skydd som exempelvis antivirusprogram har inaktiverats. Offret påminns genom 
flera popupfönster att betala sin licens för att återigen säkra sitt system. [7]  I ”A 
Dangerous Trend of Cybercrime: Ransomware Growing Challenge” beskrivs istället 
ransomware-program som en typ utav scareware på grund av att offret inte har någon 
garanti över att systemresurserna görs tillgängliga efter en slutförd betalning. [1] 
Man kan även läsa detta I ” Detecting Ransomware with Honeypot techniques” där 
Chris More skriver. 
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Ransomware is variety of scareware, this is when the user is prompted to pay 
the ransom in reaction in fear of losing their data. [8] 

5.1.3 Ransomware’s historia 
 
Det första ransomware-programmet skapades utav Joseph L. Popp år 1989. 
Programmet som fick namnet AIDS trojan spreds genom floppy disketter under den 
Internationella AIDS-konferensen. Programmet gömde alla mapparna på root-disken 
och började sedan använda en symmetrisk krypteringsmetod för att kryptera 
filnamnen på disken. [7] [9]  
 
Först 16 år senare år 2005 uppkom GP Code vilket idag anses vara det första 
moderna ransomware-programmet. GP Code använde sig utav en egen symmetrisk 
krypteringsmetod som på många ställen var bristande, vilket gjorde det enkelt för 
offret att återfå dem krypterade filerna [5] [2] Efter detta ökade de kriminella 
organisationernas intresse för ransomware och antalet ransomware-program har 
sedan dess ökat för varje år.  
 
Fredagen den 12 maj 2017 upptäckts en ny typ av ransomware med namnet 
WannaCry. Genom Crypto programmets ”Worm” liknande egenskaper och ett fel i 
Microsofts SMB protokoll. Infekterade ransomware-programmet tusentals system på 
bara några få timmar. [10] 
 
WannaCry använder sig både av AES och RSA för att kryptera användarens filer. 
Den börja med att söka igenom systemet efter kända filtyper och krypterar dessa med 
den symmetriska krypteringsmetoden AES. Nyckeln som användes vid AES-
krypteringen krypteras därefter med den asymmetriska krypteringsmetoden RSA.  
Offret tvingas att betala förövaren för att låsa upp den krypterade AES nyckeln för 
att få tillgång till filerna igen. [11] Nätverksföretaget Ciscos skriver i sin 
säkerhetsrapport. 
 

WannaCry is still propagating, and users continue to pay ransoms… 
[12] 

 
WannaCry sprids fortfarande och infekterar oskyddade system vilket tyder på att det 
i skrivande stund existerar individer utan den nödvändiga kunskapen för hur dem kan 
skydda sig mot WannaCry. 

 
Drygt en månad senare den 27 juni 2017 upptäcktes ytterligare ett nytt ransomware-
program känt som NotPetya. Likt WannaCry utnyttjar NotPetya ett fel i Windows 
SMB protokoll för att spridas över ett nätverk. Förutom detta stjäl även NotPetya 
offrets användaruppgifter och använder dessa som ett alternativt sätt att sprida sig till 
olika system. [10] Notpetya använder sig precis som WannaCry av en symmetrisk 
krypteringsmetod av dem attraktiva filerna på disken, filernas nyckel krypteras sedan 
med en asymmetrisk krypteringsmetod. Därefter börjar NotPetya kryptera hela 
offrets hårddisk med en slumpmässigt genererad Salsa20 nyckel. Då den 
slumpmässigt genererade nyckeln inte har någon relation med det ID som visas i 
utpressningsmeddelandet är det omöjligt att utifrån detta ID låsa upp disken. Det är 
därför omöjligt för förövaren att låsa upp den krypterade disken, även om offret 
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väljer att betala utpressning summan. På grund av denna anledning anses NotPetya 
vara en ”wiper” förklädd till ett ransomware. [13] 
 

5.1.4 Företagens påverkan 
 

Systematic presenterar i sin rapport att 64 procent av dem upptäckta ransomware-
familjerna mellan 2014 och 2015 var av typen Crypto och resterande av typen locker. 
[2] 
 
Från 2016 till 2017 ökade antalet nya ransomware-familjer med 45 procent. Där dem 
flesta attackerna till en början av året riktade sig mot privatpersoner. Detta ändrades 
efter malware programmet WannaCry’s genombrott då majoriteten av ransomware-
attacker istället började vända sig mot företag. [13] 
 
Enligt Symantec är ransomware ett av dem dyraste hoten som kan drabba ett företag. 
[10] Detta beror huvudsakligen på att det drabbade företagets personal inte kan 
utnyttja datorresurserna som ransomware programmet låst. Det kan resultera i 
missade deadlines eller projekt som inte kan fullföljas. Reoperations processen efter 
infektionen kostar också företaget tid och pengar då infrastrukturen måste kollas över 
och system måste ominstalleras. Förutom detta kräver vanligtvis varje system som 
infekterats i nätverket en unik betalning för att låsas upp vilket ytterligare bidrar till 
ransomware programmets slutkostnad.  
Då WannaCry och NotPetya’s ”Worm” liknande attribut gör att de snabbt kan sprida 
sig i ett företagens nätverk kan följderna bli katastrofala för ett oförberett företag. 
 
Ransomware sprids bland annat som bifogade filer/länkar i mail. Där förövaren 
vanligtvis använder sig utav ”Social Engineering” för att manipulera användaren till 
att klicka på den medskickade länken eller filen. [10] [4]  Dessa infekterade spam-
meddelanden skickas dagligen med hjälp av botar i ett så kallat bot-nätverk, där 
större nätverk kan sprida flera miljoner spam-meddelanden dagligen. [10] Förövaren 
kan även använda sig av Exploit-kits för att infektera sårbara system med 
ransomware. Exploit-kit programmet körs på en server och identifierar sårbarheter i 
den anslutna klientens system som sedan utnyttjas för att installera ransomware 
programmet. Potentiella offer kopplas till serverns exploit-kit genom metoder som 
Rouge Advertisement. [14] eller länkar i spam-meddelanden och texter på internet. 
[10] 
 
Ransomware kan även implementera Worm-liknande egenskaper för att skanna och 
självföröka sig över internet. Ett ransomware med dessa egenskaper är mycket farligt 
då det kan infektera ett system utan någon mänsklig integration. Cisco skriver i sin 
säkerhetsrapport för 2018. 

 
Before the rise of self-propagating ransomware, malware was distributed in 
three ways: drive-by download, email, or physical media such as malicious 
USB memory devices. All methods required some type of human interaction to 
infect a device or system with ransomware. With these new vectors being 
employed by attackers, an active and unpatched workstation is all that is 
needed to launch a network-based ransomware campaign. [12] 
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Dessa självförökande, Worm-liknande egenskaper är något både ransomware-
programmen WannaCry och Notpetya utnyttjar för att sprida sig mellan Windows 
system. Koden som används för att sprida ransomware programmen genom 
Microsofts SMB har blivit känt som EternalBlue. Vilket är det namn som 
fortsättningsvis kommer att användas i rapporten för att beskriva koden som utnyttjar 
SMB felet.  
 

5.2 WannaCry och NotPetya 
5.2.1 EternalBlue/EternalRomance 
 
EternalBlue är namnet på den skadliga kod som utnyttjar ett fel i Server Message 
Block 1.0 (SMBv1) och gör det möjligt att exekvera kod från distans med system 
privliger. [15] EternalBlue sägs ha utvecklats utav NSA som ett verktyg för att 
insamla utländska data. [16] Hacker-gruppen Shadow Brokers offentliggjorde 
EternalBlue tillsmans med flera andra penetreringsverktyg. Kort där efter upptäcktes 
WannaCry och NotPetya där båda ransomware-programmen implementerar 
EternalBlue som spridningsmetod. [12] 
 
Säkerhetsföretaget Risksense menar att EternalBlue är ett cybervapen framtaget av 
den högt sofistikerade individer. Felet EternalBlue utnyttjar rotar sig i Windows 
SMBv1 som använder sig utav en funktion med namnet 
”srv!SrvOS2FeaListSizeToNt”.  Syftet med funktionen är att beräkna den 
nödvändiga storleken för att konvertera OS/2 FEA strukturer till motsvarande FEA 
NT strukturer. Problemet uppstår när en variabel ansvarig för listlängden för en lista 
ihållandes Extended Attributs (EA) inte uppdateras korrekt. Då variabeln förväntas 
vara en 16-bitars osignerad integer när den egentligen är en 32-bitars osignerad 
integer Detta resulterar i att integer överflödas vilket i sin tur utnyttjas för att 
överflöda processen heap och ge förövaren kontroll över den data som ska exekveras. 
EternalBlue försöker som standard att installera backdoor verktyget DoublePulsar 
vid en lyckad attack. Då konverterings funktionens inte är tillgänglig i Windows 10 
är det inte primärt möjligt att använda EternalBlue för att exekvera kod på denna 
Windows-version. [17] [18] [19] För tidigare Windows-versioner återgäldas felet i 
uppdateringen Microsofts Security Bulletin MS17-010. [15] 
 
EternalRomance är ett annat penetreringsverktyg från Shadow Brokers som likt 
EternalBlue utnytjar ett fel i Windows SMBv1 för att från distans exekvera skadlig 
kod. Där en feltolkning utav SMB servens transaktionsobjekt resulterar i en korrupt 
heap som EternalRomance utnyttjar för läcka och skriva data till och från 
operativsystemets kernel minne. EternalRomance installerar sedan DoublePuslar som 
kan användas av förövaren för att enkelt exekvera kod på offrets system. [19] Felet 
EternalRomance utnyttjar återgäldas i säkerhetsuppdateringen Microsofts Security 
Bulletin MS17-010. [15] 
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5.2.2 WannaCry 
 
WannaCry anländer till offrets system i en binär dropper-modul och försöker 
beroende på version att ansluta till en av följande domäner. 

 
iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com 
ifferfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com 
ayylmaotjhsstasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf[.]com 
lazarusse.suiche.sdfjhgosurijfaqwqwqrgwea[.]com [20] 
 

Om ingen anslutning kan upprättas fortsätter programmet med att skapa en service 
med namnet mssecsvc2.0. [11] Enligt Symantec har denna ”domäncheck” tagits bort 
från dem nyare versionerna utav ransomware-programmet. [21] WannaCry’s 
domäncheck är enligt Symantec en så kallad ”killswitch” som förövaren 
implementerat för att när som helst kunna stoppa ransomware programmets 
distribution. När en säkerhetsanalytiker upptäckte detta registrerade han domänen 
vilket drastiskt minskade ransomware-programmets spridning. [13] 
 
Spridningen görs primärt genom EternalBlue där mssecsvc2.0 försöker sprida 
ransomware-programmets dropper-modul till lokala och externa IP adresser genom 
portarna 137-139, 445. WannaCry skannar även efter öppna Remote Desktop 
Protocol (RDP) anslutningar där ransomware-programmet försöker stjäla 
anslutningens ”token” och använda denna för att exekvera ransomware-programmet 
på RDP servern. [11] 
 
Efter servicen mssecsvc2.0 startats fortsätter dropper-modulen med att extrahera och 
köra processen tasksche.exe. Som i sin tur extraherar flera filer nödvändiga för 
WannaCry’s utpressning meddelande, kommunikation och kryptering av data. Där 
kryptering-modulens DLL-fil är det första som laddas in i minnet och exekveras.  
 
WannaCry använder sig utav 3 stycken mutexer för att förhindra att flera instanser av 
ransomware-programmet körs och skapar konflikter. När krypterings-modulen 
misslyckas med att låsa mutexen ”MsWinZonesCacheCounterMutexA” avslutas 
ransomware-programmet direkt. Eftersom mutexen försöker låsas tidigt i 
krypterings-modulens skede stängs programmet ner innan användarens filer hunnit 
krypteras. [11] 
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Krypterings-modulen generera ett asymmetriskt nyckelpar med hjälp av RSA 
kryptering, där den publika nyckeln sparas som filen 00000000.pky. Parets privata 
nyckel krypteras av en medskickad hårdkodad publik nyckel och sparas i sin tur ner 
som filen 00000000.eky.  
När dem nödvändiga nycklarna skapats börjar programmet söka efter följande 
filtyper. 
 

.der, .pfx, .key, .crt, .csr, .p12, .pem, .odt, .ott, .sxw, .stw, .uot, .3ds, 

.max, .3dm, .ods, .ots, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .otp, .sxd, .std, 

.uop, .odg, .otg, .sxm, .mml, .lay, .lay6, .asc, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, 

.mdb, .db, .dbf, .odb, .frm, .myd, .myi, .ibd, .mdf, .ldf, .sln, .suo, .cs, .c, 

.cpp, .pas, .h, .js, .vb, .pl, .dip, .dch, .sch, .brd, .jsp, .php, .asp, .rb, .java, 

.jar, .class, .sh, .mp3, .wav, .swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, 

.avi, .mov, .mp4, .3gp, .mkv, .3g2, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, .ai, 

.psd, .nef, .tiff, .tif, .cgm, .raw, .gif, .png, .bmp, .backup, .zip, .rar, .7z, 

.gz, .tgz, .tar, .bak, .tbk, .tar, .bz2, .PAQ, .ARC, .aes, .gpg, .vmx, 

.vmdk, .vdi, .602, .hwp, .edb, .potm, .potx, .ppam, .ppsx, .ppsm, .pps, 

.pot, .pptm, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, .xlsb, .xlsm, .dotx, .dotm, 

.dot, .docm, .docb, .jpg, .jpeg, .dwg, .pdf, .rtf, .csv, .txt, .wk1, .wks, 

.123, .vsdx, .vsd, .eml, .msg, .ost, .pst, .pptx, .ppt, .xlsx, .xls, .docx, .doc 
[22] 

 
WannaCry genererar unika AES-nycklar för varje hittad fil. Det är sedan denna 
nyckel som används för att skapa en krypterad kopia utav filen, där originalfilen tars 
bort efter det att den krypterade kopian skapats. Varje krypterad fil-header innehåller 
dess unika AES-nyckel krypterad efter den publikt genererade nyckeln i filen 
00000000.pky. Dem kryperade filerna slutar med filändelsen. WNCRY [22]  
 
För att dekryptera filerna måste förövarens låsa upp den privata nyckeln från filen 
00000000.pky. Den dekrypterade nyckeln används i sin tur för att låsa upp alla filers 
respektive krypterade AES-nycklar. Där AES-nyckeln i sin tur används för att återfå 
filens data. Dekrypteringsprogrammet letar efter den upplåsta privata nyckeln i filen 
00000000.dky. [22] [11] 
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Varje dator som WannaCry infekterar är enligt Symantec tänkt att få en unikt 
genererad Bitcoin adress från malware-programmets C2 server. Detta misslyckas på 
grund av ett race-condition fel som gör att programmet istället visar användaren en 
av dem hårdkodade adresser. Följden av detta blir att förövaren omöjligt kan 
identifiera vem som betalat och skicka den unika nyckeln för att låsa upp offrets filer. 
[21] Detta nämner även Cisco i sin säkerhetsrapport för 2018. 
 

WannaCry did not track encrypted damage to and the payments made 
by affected users. The number of users who received decryption keys 
after making a payment is also unknown. (WannaCry is still 
propagating, and users continue to pay ransoms—in vain.) Due to the 
very low performance of WannaCry as ransomware, the U.S. 
government and many security researchers believe the ransom 
component is effectively a smokescreen to conceal WannaCry’s true 
purpose: wiping data. [12] 

 
Där dem istället menar att dem hårdkodade Bitcoin adresserna inte användes som en 
följd av ett race condition utan att det aldrig var tänkt att offret ska återfå sina filer. 
Dem kallar därför WannaCry för en ”Wiper” förklätt till ett ransomware. 
 
I varje folder med en krypterad fil genereras det även en textfil 
”@Please_Read_Me@.txt” med ett meddelande som informerar offret om att dess 
filer blivit krypterade. Tillsammans med en länk till dekrypteringsprogrammet 
”@WanaDecryptor@.exe.lnk”. 
När krypteringsprocessen fullbordat krypteringen av offrets filer, ändras 
bakgrundsbilden till en bild med samma meddelandet det som i dem autogenererade 
textfilerna. Dekrypteringsprogrammet exekveras och presenterar sig i form av ett rött 
fönster med två tidur. Där ett av uren räknar ner kvarstående tid tills 
betalningssumman höjs och det andra räknar ner kvarstående tid innan de krypterade 
filerna går förlorade. Fönstret innehåller även en informationsruta som förklarar hur 
användaren ska gå tillväga för att återfå sina filer. [23] 
 

5.2.3 NotPetya 
 
NotPetya anländer till offrets i form av en DLL-fil som genom Windows 
Management Instrumentation (WMI) eller PsExec exekveras på ett lokalt eller 
externt system. DLL-filen innehåller flera inbäddade resurser som programmet 
använder sig av för att sprida sig själv och stjäla känsliga användaruppgifter. [24] 
 
Vid DLL-filens exekvering verifierar NotPetya att DLL-filen inte redan existerar i 
den primära diskens Windows folder. Är detta fallet, avslutas NotPetya annars 
fortsätter ransomware-programmet att laddas in i primärminnet. DLL-filens namn är 
avgörande för verifiering som endast lyckas om det inte existerar en fil med samma 
filnamn i enhetens Windows folder. [25]  
 
NotPetya försöker i ett tidigt stadie dölja sitt avtryck på systemet genom att kopiera 
sin DLL-fil från disk till primärminnet. Den kopierade DLL-koden i minnet 
exekveras och frigör i sin tur original DLL-filen från minnet. NotPetya fortsätter 
därefter med att skriva över original DLL-filen med null data för att därefter ta bort 
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filen från disken. På så sätt existerar all NotPetya-kod endast i primärminnet vilket 
försvårar återkomsten till original DLL-filen och effektivt döljer orsaken till 
infektion. [26] 
 
NotPetya försöker att ge sig själv 3 stycken rättigheter och anpassar sitt 
exikveringsflöde efter de rättigheter som erhålls. Där ”SeDebugPrivilege” ger 
NotPetya behörighet till att läsa och modifiera minne tillhörande alla program på 
systemet. Vilket som standard är möjligt för program som körs av 
adminstratörskonton. Rättigheten ”SeTcbPrivilege” tillåter NotPetya att agera som en 
del utav operativsystemet. NotPetya utnyttjar detta för att identifiera sig som en 
annan användare. Vid ”SeShutdownPrivilege” rättigheter ges NotPetya möjligheten 
att genom systemanrop tvinga fram en omstart av systemet. [27] [28] 
 
Ransomware programmet försöker även avgöra om något utav antivirusprocesserna 
tillhörande Kaspersky, Norton eller Symantec körs på systemet. Detta utför NotPetya 
genom att skapa en hash för varje aktiv process som sedan jämförs med tre 
hårdkodade hash-värden tillhörande antivirusprocesserna. Beroende på NotPetya 
rättigheter och systemets antivirusprocesser kommer programflödet att ändras. Där 
NotPetya inte kommer försöka sprida sig genom EternalBlue/EternalRomance om 
processerna tillhörande Norton, Symantec är aktiva. Körs istället Kaspersky på 
systemet undervikter NotPetya att skriva över den primära diskens Master Boot 
Record (MBR) med sin egna ”boot loader” vilket hindrar systemets Master File 
Table (MFT) från att krypteras. [28] [26] [29] 
 
NotPetya extraherar och exekverar sedan den inbäddade modulen Mimikatz i 
systemets %Temp% folder som en fil med ett slumpmässigt genererat namn. [28] 
För att Mimikatz ska få tillgång till kontouppgifterna på systemet krävs det att 
NotPetya har ”SeDebugPrivilege” rättigheter. Mimikatz i sin tur kräver dessa 
rättigheten för att få tillgång till minnet tillhörande Local Security Authority 
(LSASS) och använda detta för att hämta lagrade användarnamn, lösenord.  [30] 
Dem insamlade kontouppgifterna överlämna i sin tur till ransomware-programmet. 
Där alla användaruppgifter som används i en aktiv ”session” levereras till NotPetya. 
[31]  
 
NotPetya använder sig utav av flera systemanrop för att skanna nätet efter framförallt 
lokala system och skapa en lista med funna adresser. Det görs sedan ett försök att 
ansluta till adresserna genom portarna 137-139 och 445 för att endast lista aktiva 
system med en tillgänglig SMB server. [28] 
 
NotPetya försöker sedan sprida sig till dem listade systemen. Genom att försöka 
kopiera sin DLL-fil till det externa systemens Windows folder (admin$). För att 
sedan på det lokala systemet extrahera modulen PsExec från sina inbäddade resurser 
till filen ”dllhost.dat”. Där NotPetya använder sig av PsExec för att exekvera den 
kopierade DLL-filen på dem externa systemen.  Alternativt om PsExec misslyckas 
med att exekvera NotPetya’s DLL-fil antar ransomware-programmet att Windows 
Management Instrumentation Console (WMIC) finns tillgängligt på systemet och 
använder då detta verktyg för att exekvera ransomware-programmet. [28] 
 
Mimikatz insamlade användarnamn och lösenord används som identifiering vid 
SMB, PsExec/WMIC anslutningarna. NotPetya kommer vid ”SeTcbPrivilege” 
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rättigheter göra ett försök att kopiera identifieringar (tokens) tillhörande alla aktiva 
terminalanslutningar. Där varje avbildad token resulterar i en ny tråd som tillämpar 
en av dessa tokens. På så sätt förklär sig NotPetya’s nyskapade trådar till dem lokala 
användarna i terminalanslutningarna. Där trådarnas nya identitet används som 
ytterligare ett sätt att kringgå dem externa systemens identifiering. [28] 
 
Om det externa systemet inte går att infektera med hjälp av dem stulna 
token/användaruppgiftena använder NotPetya istället EternalBlue/EternalRomance 
för att försöka sprida sig till andra sårbara system i nätverket. Denna 
spridningsmetod används endast om ingen utav processerna ccSvcHst.exe 
(Symantec) eller NS.exe (Norton) körs på systemet. Notpetya börjar med att skicka 
flera SMB paket för att avgöra om det externa systemet är sårbart för 
EternalBlue/EternalRomance. Är detta fallet skickar NotPetya ytterligare ett paket 
för att avgöra vilken version av Windows det externa systemet kör. EternalBlue 
används endast om det externa systemet kör Windows 7, Windows 2008 eller 
Windows 2008 R2. EternalRomance används om systemets kör operativsystemet 
Windows XP, XP Pro x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 eller 
Vista. EternalBlue/EternalRomance installerar vid ett lyckat angrepp en backdoor vid 
namn DoublePuslar som NotPetya använder för att skicka och exekvera sin payload 
till det externa systemet. [28] [24] [26] 
 
Under tiden som programmet sprider sig till system i nätverket modifierar NotPetya 
det lokala systemets Master Boot Record (MBR), för att vid nästa uppstart köra sin 
egna startupsekvens. Detta utförs genom att först kryptera systemets MBR för att 
sedan skriva sin egna bootloader och kernel till disken. [28] [24]  
 
Enligt CrowdStrike kommer endast skrivningen av NotPetya’s bootloader 
förekomma om processen tillhörande Kaspersky inte körs på systemet. 

 
The MBR overwrite and MFT encryption subroutine is not executed if 
avp.exe is found running on the system [28] 
 

Skrivs inte NotPetya’s bootloader till disken kommer inte dess kernel-kod exekveras 
vid uppstart vilket leder till att krypteringen utav systemets MFT inte utförs. [28] 
[26] 
 
När systemets MBR modifierats använder sig NotPetya utav flera metoder för att 
tvinga fram en tidsinställd omstart av systemet. Detta görs först och främst som en 
schemalagd aktivitet där systemet som standard startar om efter 60 minuter. 
Misslyckas detta och NotPetya innehar ”SeShutdownPrivilege” rättigheter görs 
försök till att framtvinga en omstartar genom systemanropen ”NTRaiseHardError” 
eller ”InitiateSystemShutdownExW”. [28] [24] 
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NotPetya spenderar kvarstående kvarstående tid med att kryptera användarens filer. 
Där systemanropet ”CryptGenKey” används för att generera en AES-nyckel som 
används under krypteringen. Ransomware-programmet söker sedan igenom alla 
fixerade enheter efter följande filtyper. 

 
.3ds .7z .accdb .ai .asp .aspx .avhd .back .bak .c .cfg .conf .cpp .cs .ctl 
.dbf .disk .djvu .doc .docx. .dwg .eml .fdb .gz .h .hdd .kdbx .mail .mdb 
.msg .nrg .ora .ost .ova .ovf .pdf .php .pmf .ppt .pptx .pst .pvi .py .pyc 
.rar .rtf .sln .sql .tar .vbox .vbs .vcb .vdi .vfd .vmc .vmdk .vmsd .vmx 
.vsdx .vsv .work .xls .xlsx .xvd .zip [28] 

 
Där varje hittad fil krypteras med den genererade AES-nyckeln. Vid sin 
genomsökning och kryptering av filer ignorerar NotPetya Windows foldern i 
enheternas huvudkatalog. [28]  
 
Efter filerna i en mapp krypterats genereras en README.txt textfil med ett 
utpressning meddelande. Där textfil innehåller AES-nyckeln krypterad med en 
hårdkodad publik RSA-nyckel samt instruktioner för betalning. AES-nyckeln tars 
bort ifrån minner, vilket gör det nästintill omöjligt att återfå filerna utan förövarens 
privata RSA-nyckel. [24] 
 
Systemet startas om och beroende på om NotPetya’s bootloader existerar kommer 
NotPetya’s kernel att exekveras med ett falskt ”CHKDSK” meddelande. Då 
”CHKDSK” vanligtvis kör procedurer för att reparera skador till filsystemet utför 
NotPetya ironiskt nog det motsatta. Genom att kryptera filsystemets MFT med en 
slumpmässigt genererad Salsa20 nyckel. Krypteringsprocessen förstör filsystemet då 
nycken som används för att kryptera MFT överskrivs. Utan Salsa20-nyckeln är det 
omöjligt att dekryptera filsystemet vilket gör att förövaren inte har något sätt att låsa 
upp systemet. [32] [28] 
 
Efter krypteringsprocessen görs ytterligare en omstart av datorn och det röda 
utpressningsmeddelandet visas på skärmen. Detta består utav en slumpmässigt 
genererad nyckel tillsmans med en hårdkodad mail och Bitcoin adress tillsammans 
med instruktioner för hur man betalar förövaren. [28] [24] 
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6 ANALYS OCH RESULTAT 

6.1 Karaktärsdrag för WannaCry 
 
I bilaga 2 laboration 1 går det att se två testresultat för laborationen som undersöker 
om WannaCry försöker ansluta till en domän vid exekvering och om detta påverkar 
programmets flöde. Lyckas anslutningen stoppas infektionen direkt och användarens 
filer skonas från kryptering. Systemet kommer inte heller föra infektionen vidare då 
koden som ansvarar för ransomware-programmets spridning aldrig körs efter en 
lyckad anslutning till domänen.  
 
I varje mapp med minst en krypterad fil genererades det en textfil med ett 
utpressningsmeddelande och länk till dekrypteringsprogrammet. När alla filer 
krypterats, ändras bakgrundsbilden till en bild med samma text som i de genererade 
textfilerna. Dekrypteringsprogrammet startas upp och presenterar sig för användaren 
i form av ett rött fönster med ett utpressningsmeddelande, knappar, och 
nedräkningstimer. 
 

 
 
WannaCry’s utpressnings meddelande. 
 
I bilaga 2 laboration 2 går det att se konsekvenserna av att WannaCry exekveras med 
administrativa rättigheter. Ransomware-programmet kan få dessa rättigheter genom 
att användaren manuellt kör den exekverbara .exe filen som en administratör, genom 
EternalBlue eller om Windows User Account Control (UAC) är avaktiverat på 
systemet. WannaCry kräver administrativa rättigheter för att skapa de nödvändiga 
komponenterna för kryptering av användarens filer och replikation över nätet. 
 
Dessa karaktärsdrag går att använda för att identifiera WannaCry och svarar därmed 
delvis på frågeställningen ”Vilka attribut identifierar WannaCry och NotPetya?”.  
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6.2 Karaktärsdrag för NotPetya? 
 
NotPetya ankommer till ett system som en DLL-fil som tars bort direkt vid 
exekvering. Ransomware-programmet kopierar och kör all sin resterande 
programkod till minnet och kan på så sätt dölja sina spår genom att ta bort DLL-filen 
som NotPetya anlände med. Detta sker även om programmet inte innehar 
administrativa rättigheter vilket går att se i bilaga 2 laboration 3. 
  
NotPetya kan precis som WannaCry spridas med hjälp av penetreringsverktyget 
EternalBlue. Se bilaga 3 fig 1. Utöver detta använder NotPetya även stulna 
användaruppgifter från processen LSASS för att infektera andra system.  
I bilaga 2 laboration 3 går det att se att NotPetya förlitar sig helt på EternalBlue om 
det inte innehar administrativa rättigheter. 
 
NotPetya presenterar sig först för offret i form av ett falsk ChkDsk som sägs reparera 
ett upptäckt fel i filsystemet. Denna process förstör användarens filsystem och gör 
det därför omöjligt för operativsystemet att starta.  
 

 
 
NotPetya’s falska ChkDsk meddelande. 
 
Efter ChkDsk processen är färdig visas endast ett röd-textat BIOS meddelande. Där 
offret endast har möjlighet att använda tangentbordet för att skriva den nyckel som 
efterfrågas av förövaren. 
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NotPetya’s utpressningsmeddelande. 
 
Genom bilaga 2 laboration 4 går det att se att NotPetya anpassar sitt 
exekveringsflöde efter de processer som körs på systemet. Är Symantec eller Norton 
virusprogram aktiva på systemet kommer inte NotPetya sprida sig själv med 
EternalBlue. Är Kasperskys virusprogram aktivt på systemet kommer inte NotPetya 
att förstöra filsystemet.  
 
NotPetya kommer endast att utföra alla sina moment om det innehar administrativa 
rättigheter och inte Symantec, Norton eller Kasperskys virusprogram är närvarande. 
Detta går att utläsa från bilaga 2 laboration 3 och laboration 4. Utan administrativa 
rättigheter kommer inte NotPetya att stjäla användaruppgifter från LSAAS utan 
förlita sig helt på EternalBlue som spridningsmedel. Filsystemet kommer också att 
förstöras utan administrativa rättigheter. Det betyder att NotPetya ändå kan utföra 
stora delar av sin funktionalitet utan administrativa rättigheter. 
 
I bilaga 5 fig 1 går det att se en jämförelse mellan NotPetya och WannaCry’s 
tekniker och metoder och hur NotPetya tillämpar fler och mer komplexa tekniker och 
metoder än WannaCry.  
 
Karaktärsdragen går att använda för att identifiera NotPetya men även för att skilja 
NotPetya från WannaCry. Karaktärsdragen för NotPetya och WannaCry besvarar 
därför frågeställningen ”Vilka attribut identifierar WannaCry och NotPetya?”. 
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6.3 NotPetya och WannaCry’s spridningsmetoder 
 
EternalBlue används av både WannaCry och NotPetya som en spridningsmetod. Se 
bilaga 3 fig 1 och fig 2. Där EternalBlue från distans utnyttjar ett fel i Windows 7 
SMB-server för att köra medskickad kod med dem högsta möjliga privilegierna 
(systemprivilegier). 
 
Ett system som infekteras genom EternalBlue kräver därför inte att det inloggade 
kontot besitter administrativa rättigheter då EternalBlue ger tillgång till dem högsta 
möjliga privilegierna reserverade för operativsystemet. 
 
EternalBlue installerar vid en lyckad attack en så kallad backdoor med namnet 
”DoublePuslar”. Detta är för att göra det enklare för förövaren att exekvera kod på 
systemet, vilket både NotPetya och WannaCry använder sig av för att köra sin 
skadliga kod.  
 
Resultatet i laboration 12 bilaga 2 visar de systemanrop som NotPetya och 
WannaCry använder sig av för att bygga en lista med system i nätverket. 
Både NotPetya och WannaCry skannar efter system att infektera. NotPetya’s 
skanningsmetod är mer avancerad än WannaCry’s. WannaCry använder ett fåtal 
systemanrop för att bygga en lista med potentiella offer i systemets subnät och söker 
efter externa system genom att slumpa IP-adresser. NotPetya använder fler 
systemanrop för att bygga en mer omfattande lista med fokus på lokala system i 
nätverket.  
 
NotPetya använder sig även av ett verktyg för att stjäla användaruppgifter som 
lagrats i datorns minne. Se bilaga 4 fig 1. Överkomna användarnamnen/lösenorden 
används primärt av ransomware-programmet när det ska försöka sprida sig till andra 
system. De stulna uppgifterna tillsammans med verktygen PsExec eller WMI 
används för att kopiera och exekvera koden på dem andra systemen. 
  



 

  25 

6.4 Förebygga infektion 
 
Vid både EternalBlue och spridningen genom stulna användaruppgifter undersöker 
NotPetya ifall systemet redan infekterats. Detta görs genom att undersöka ifall DLL-
filen existerar i systemets Windows folder, är detta fallet avbryter NotPetya sin 
exekvering. I bilaga 2 laboration 5 går det att se resultatet av den laboration som 
testar om detta går att använda som en killswitch för att förhindra att NotPetya 
infektera ett system. 
 
Genom att skapa en fil i det sårbara systemets Windows folder med samma namn 
som DLL-filen hos det smittspridande systemet kan man vilseleda NotPetya till att 
tro att systemet är infekterat och på så sätt förhindras fortsatt infektion. Eftersom 
förövaren är den enda som med garanti kan säga vilket namn hans DLL-fil kommer 
att exekveras med är denna metoden inte tillförlitlig och bör endast användas som 
komplement tillsammans med mer tillförlitliga metoder. 
 
MS17-010 är namnet på den uppdatering som återgäldar SMBv1 felen som 
EternalBlue utnyttjar för att exekvera skadlig kod. Resultatet av att installera denna 
uppdatering går att utläsa från bilaga 2 laboration 6. Genom att installera denna 
uppdateringen skyddas systemet mot WannaCry’s främsta spridningsmetod. Även 
NotPetya förlitar sig på EternalBlue ifall inga stulna användaruppgifter kan nås. 
Detta gör uppdateringen till ett effektivt skydd mot WannaCry än NotPetya. 
 
I bilaga 2 laboration 7 visar testresultaten på att man kan uppnå liknande resultat som 
vid installation av säkerhetsuppdateringen MS17-010 genom att stänga av systemets 
SMBv1 server. Vilket förhindrar NotPetya och WannaCry från att infektera systemet 
genom EternalBlue. Då NotPetya även använder sig av SMBv2/SMBv3 för att sprida 
sig med stulna användaruppgifter, måste även SMBv2/SMBv3 stängas av på 
systemet för att hindra NotPetya från att logga in med dessa. Dessa ändringar hindrar 
systemet från att dela eller använda delade filer/skrivare kan det vara svårt att 
tillämpa i miljöer som utnyttjar SMB funktionerna. 
 
Genom bilaga 2 laboration 8 visar resultatet att om blockera portarna 137-139, 445 
med hjälp av en brandvägg så som Windows Firewall är det inte möjligt för 
NotPetya och WannaCry att infektera systemen med EternalBlue eller Mimikatz 
stulna användaruppgifter. Då all SMB kommunikation går genom portarna 137-139, 
445 kommer portarna vid blockering ge samma resultat som om deras SMB-server 
inaktiverats. Vilket innebär att det inte är möjligt att dela filer och skrivare med 
system som har porten stängd. Det är därför bäst att alltid blockera dessa portar för 
trafik utifrån nätverket och endast ha den öppen mellan system inom nätverket som 
använder sig av SMB fil/skrivardelning. 
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6.5 Förebygga kryptering vid infektion 
 
För att skydda känsliga filer från att bli krypterade vid en eventuell 
WannaCry/NotPetya attack är det viktigt att regelbundet säkerhetskopiera känsliga 
filer. Vilket kan göras antigen till molnet eller lokalt. 
 
Vid lokal backup till en extern hårddisk eller USB bör mediet avlägsnas efter utförd 
backup. Detta beror på att både NotPetya och WannaCry är kapabla till att kryptera 
data på alla närvarande fixerade enheter. Det räcker därför inte att endast 
säkerhetskopiera viktig data till en enhet om enheterna fortfarande är närvarande vid 
en WannaCry/NotPetya attack. Detta går att utläsa från bilaga 2 laboration 11. 
 
Laboration 9 i bilaga 2 visar att NotPetya och WannaCry inte är kapabla till att 
kryptera filer som laddats upp till en Cloud tjänst så som Dropbox. Däremot kan 
filerna i molnet ersättas med de lokalt krypterade filerna om synkning sker efter att 
användarens viktiga data krypterats. Det är därför viktigt att molntjänsten har stöd för 
att återskapa tidigare synkroniserade och borttagna filer. 
 
Resultatet av laboration 10 i bilaga 2 testar om det går att skydda känsliga filer från 
att krypteras av NotPetya och WannaCry genom att förhindra program från att 
modifiera/skriva till filerna. Ifall det inte är möjligt att utföra backup av sina filer går 
det att förhindra NotPetya från att kryptera filerna genom att sätta dem till ”read-
only”.  
 
Detta fungerar endast om ransomware-programmet modifierar filen vid krypteringen 
och inte om en ny krypterad kopia skapas under processen. Då NotPetya endast 
modifierar filerna är detta ett sätt att förhindra ransomware-programmet från att 
kryptera känsliga filer. Det är inte effektivt mot WannaCry då ransomware-
programmet skapar en krypterad kopia av originalfilen under krypteringsprocessen. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Karaktärsdrag för WannaCry och NotPetya 
 
Vid en laboration testade jag den påstådda teorin om att WannaCry inte infekterar ett 
system om ransomware-programmet lyckas ansluta till sin hårdkodade domän. Jag 
använde Wireshark 2.4.6 för att analysera trafiken och API Monitor v2 för att 
analysera programmet. Detta gjordes både vid en lyckad och en misslyckad 
anslutning till domänen. Då WannaCry inte exekverades vid en lyckad anslutning till 
domänen utan endast när anslutningen inte lyckades blev utgången densamma som i 
litteraturgranskningen och laborationen fungerade därmed som stöd till inhämtad 
fakta.  
 
I litteraturgranskningen kan man läsa om NotPetya och WannaCry’s presenterade 
utpressningsmeddelanden. För att försäkra mig om att inhämtad fakta stämmer 
överens med hur NotPetya och WannaCry presentera sina utpressningsmeddelanden. 
Utfördes två laborationer där NotPetya och WannaCry fick infektera varsitt virtuellt 
system med administrativa rättigheter.  
 
Laborationen resulterade i att båda ransomware-programmen visade sina utpressning 
meddelanden och att dessa stämde överens med litteraturgranskningens fakta. 
Eftersom de två ransomware-programmens utpressningsmeddelanden skiljer sig åt 
strukturellt och använder sig av olika metoder för att presentera sig. Karaktäriseras 
NotPetya och WannaCry’s av sina utpressningsmeddelanden som kan användas för 
att identifiera de två ransomware-programmen. 
 
Genom laborationer undersökte jag även hur NotPetya och WannaCry agerade när 
ransomware-programmen inte lyckades få de administrativa privilegier som 
eftersträvades. Detta var ingen information som gick att hämta från litteraturstudien 
men ändå något jag ansåg vara ett viktigt attribut för NotPetya och WannaCry. 
Eftersom det hade förhindrat normala användare från att initialt exekvera 
ransomware-programmen på sina system. 
 
Laborationen visade att NotPetya och WannaCry beteende skiljer sig från varandra 
när ransomware-programmen inte initialt körs med administrativa rättigheter. Detta 
beteende karakterisera WannaCry och Notpetya och går därför att använda som 
medel för att identifiera de två ransomware-programmen. 
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7.2 NotPetya och WannaCry’s spridningsmetoder 
 
När det kommer till laborationerna för att styrka NotPetya’s och WannaCry’s 
spridningsmetoder. Uppstod det svårigheter att testa EternalRomance då NotPetya 
endast använder sig av detta mot system med Windows XP. Då laborationerna endast 
körde Windows 7 gick det inte att undersöka om EternalRomance används vid 
infektion mot Windows XP. Därför användes enbart litteraturen som stöd till att 
NotPetya använder sig av EternalRomance. 
 
NotPetya använder sig förutom EternalBlue och EternalRomance även utav 
Mimikatz för att stjäla lösenord lagrade på systemet. För att få en bra uppfattning av 
vilka uppgifter NotPetya får tillgång till kan det vara bra att själv använda sig av 
programmet för att försäkra sig att inget känsligt data kan nås. Då programmet kräver 
administrativa rättigheter för att avläsa den del av minnet som lagrar 
användaruppgifterna kan man undvika NotPetya’s främsta spridningsmetod genom 
att inte exekvera okända program som administratör. 

7.3 Förebygga en NotPetya och WannaCry attack 
 
Mest labborationstid gavs till att testa metoder och tekniker som kan användas för att 
förhindra NotPetya och WannaCry från att infektera ett system samt att undanvika att 
filer förstörs vid en infektion. Skälet till detta var att frågeställningen var mer 
beroende av de svar som gavs av dessa laborationer. Då litteraturgranskningen inte 
bekräftade effektiviteten hos existerande metoder och tekniker för att förebygga 
NotPetya och WannaCry attacker. 
 
I skrivande stund kunde även två mer aktuella former av malware valts istället för 
NotPetya och WannaCry. Då både NotPetya och WannaCry var mest aktuella för ett 
år sedan har majoriteten av system troligtvis anpassats för att stå emot de två 
ransomware-programmen. Genom att skriva om mer aktuella ransomware program 
hade rapportens värde ökat ytligare då fler system varit sårbara för dem valda 
ransomware-programmen.  
 
Val av program kunde också gjorts annorlunda då ett debugger-program som IDA 
eller OllyDbg kunde använts för att i mer detalj följa programmets exekveringsflöde. 
Eftersom jag var mest intresserad av Notpetya och WannaCry’s systemanrop, filer 
och registerändringar var API Monitor v2 data fullt tillräcklig för att ge 
laborationerna ett tillfredställande resultat. 
 
Den säkraste metoden att undvika att data förstörs vid en ransomware-attack är 
genom att kontinuerligt utföra backup av känsliga filer. Detta går att automatisera 
genom att synkronisera filer med molnet men det kräver då att filerna inte är 
krypterade när dem synkroniseras eller att molntjänsten har stöd för att återfå 
borttagna/modifierade filer. Säkrast är att utföra backup till lagringsenheter och 
sedan avlägsna dessa från systemet. På så sätt går det alltid att återfå sina filer och 
hindra ransomware-programmet från att nå sitt mål. 
 
SMB-servern bör alltid vara blockad eller avstängd på enheter som inte använder 
någon av dess funktioner. Det bör aldrig vara tillåtet för enheter utanför nätverket att 
kommunicera genom SMB portarna. Då SMB är tänkt som ett internt verktyg för att 
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dela skrivare eller filer med andra system i ett hem eller företagsnätverk finns det 
ingen anledning att ge enheter utanför nätverket tillåtelse att kommunicera genom 
dessa portar. 
 
Genom att uppdatera sina program och alltid se till att ha den senaste versionen 
installerad kan man åtgärda många av dem fel som ransomware-program utnyttjar för 
att infektera system. Felen som EternalBlue och EternalRomance utnyttjar åtgärdas i 
säkerhetsuppdateringen MS17-010. De system som hade installerat uppdateringen 
var därför immuna mot WannaCry innan ransomware-programmet släpptes. 
 
Att inte använda samma administrativa konton på flera system i nätverket hindrar 
NotPetya från att få tillgång till uppgifterna och använda dessa för att logga in och 
infektera andra system som använder samma konto.  

7.4 Wiper eller ransomware? 
 
Då WannaCry inte genererar unika Bitcoin adresser menar företaget Cisco att 
WannaCry likt NotPetya är en förklädd ”Wiper”. Denna teori stödjer inte företaget 
Symantec som istället säger att felet beror på ett ”race condition” som förekommer 
när NotPetya ska generera adresserna. NotPetya lägger stor tyngd på krypteringen av 
användarens filer genom att kryptera varje fil med en unik nyckel. Att 
kommunikationen sker genom TOR gör att det känns mer troligt att NotPetya’s syfte 
var att kryptera användarens filer mot en lösesumma. Ransomware-programmets 
enkla arkitektur och lättfunna killswitch stödjer ytterligare Symantec teori om att 
WannaCry är ett misslyckat ransomware-program och inte en ”Wiper”. 
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8 SLUTSATS 
 
En slutsats är att NotPetya är en mer avancerad form av malware än WannaCry. 
Eftersom NotPetya försöker dölja sina spår på systemet genom att tidigt avlägsna sin 
DLL-fil för att köra majoriteten av sin kod från minnet. NotPetya använder sig även 
utav flera tekniker för att sprida sig till andra system samt anpassar sitt 
exekveringsflöde efter sina tillgängliga systemprivilegier och de processer som körs 
på systemet. NotPetya utför även operationer på hårdvarunivå för att kryptera 
systemets filsystem samt visa sitt utpressnings meddelande. Därför anses NotPetya 
vara en mer avancerad form av malware än WannaCry. 
 
En annan slutsats är att så länge en fil kan modifieras av alla systemets processer är 
det utsatt för ransomware angrepp från både NotPetya och WannaCry. Det är därför 
viktigt att säkerhetskopiera känsliga filer som kan nås av alla datorns processer. 
Även begränsa de program som har tillgång till dem känsliga filerna kan också visa 
sig effektivt om programmet inte opererar på hårdvarunivå. 
 
Ytligare en slutsats är att då SMB används för att dela skrivare och filer mellan 
interna Windows system bör SMB-servern endast vara tillgänglig för system som 
använder några av dessa funktioner. SMB-servern bör aldrig vara tillgänglig för 
system utanför det privata nätverket då en sårbar SMB-server kan användas av 
EternalBlue och EternalRomance för att få tillgång till systemet och sedan sprida sig 
till andra system i det privata nätverket. 
 
En annan slutsats är att man alltid ska se till att system som hanterar känsliga 
information alltid är uppdaterade med de senaste uppdateringarna. Både NotPetya 
och WannaCry använder sig av EternalBlue för att utnyttja ett fel hos Windows 
SMB-server som gör det möjligt att exekvera kod med operativsystems privilegier på 
det sårbara systemet. Detta felet åtgärdas i säkerhetsuppdatering MS17-010 och bör 
därför installeras för att förhindra EternalBlue och EternalRomance från att exekvera 
kod på systemet. 
 
Den slutgiltiga slutsatsen är att det existerar flera metoder och tekniker för att hindra 
NotPetya och WannaCry attacker. Dessa metoder och tekniker har för och nackdelar 
och är av den orsaken inte effektiva i alla Windows-miljöer. Det gäller därför att 
använda rapportens innehåll för att skapa ett effektivt försvar som tillåter systemet att 
utföra sitt ursprungliga ändamål.  
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9 FRAMTIDA ARBETE  
 

Följande frågor har uppkommit under rapportens utveckling och kan därför användas 
som frågeställningar till framtida arbeten inom malware. 
 
Hur fungerar ransomware-programmet BadRabit och vad skiljer detta från NotPetya? 
 
Hur ser framtiden ut för malware, vilka malware typer förväntas öka i framtiden? 
 
Vilka malware typer är vanligast i Sverige? 
 
Finns det några säkerhetsbrister med SMB protokollet och Microsofts SMB-server? 
 
Går det att använda EternalBlue för att infektera system som kör nyare versioner av 
Windows så som Windows 8 och Windows 10



 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
[1]  Dr.P.B.Pathak, ”A Dangerous Trend of Cybercrime: Ransomware Growing 

Challenge,” 2016. [Online]. Available: http://ijarcet.org/wp-
content/uploads/IJARCET-VOL-5-ISSUE-2-371-373.pdf. 

[2]  P. C. H. L. Kevin Savage, ”The evolution of ransomware,” 6 8 2015. [Online]. 
Available: 
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/wh
itepapers/the-evolution-of-ransomware.pdf. 

[3]  S. H. A. D. K. S. J. S. Brian M. Bowen, Baiting Inside Attackers Using Decoy 
Documents, Springer, (2009).  

[4]  V. A. H. S. G. V. B. S. Akashdeep Bhardwaj, ”Indian Journal of Science and 
Technology,” Ransomware Digital Extortion: A Rising New Age Threat, vol. 9, 
nr 14, pp. 1 - 5, 2016.  

[5]  M. N. Ronny Richardson, ”International Management Review,” Ransomware: 
Evolution, Mitigation and Prevention, vol. 13, nr 1, p. 11, 2017.  

[6]  Symantec, ”An Special Report: Ransomware and Businesses 2016,” Symantec, 
Mountain View, 2016. 

[7]  S. K. J. T. D. A. P. Ezhil Kalaimannan, ”Journal of Cyber Security 
Technology,” Influences on ransomware’s evolution and predictions for the 
future challenges, vol. 1, nr 1, pp. 23-31, 2017.  

[8]  C. Moore, ”Detecting Ransomware with Honeypot techniques,” i 2016 
Cybersecurity and Cyberforensics Conference (CCC), Amman, Jordan, 2016.  

[9]  R. V. K. Harshada U. Salvi, ”Asian Journal of Convergence in Technology,” 
Ransomware: A Cyber Extortion, vol. 2, nr 3, 2017.  

[10
]  

D. O’Brien, ”Internet Security Threat Report ISTR Ransomware 2017,” 
Symantec, Mountain View, 2017. 

[11
]  

P. Security, ”WannaCry Report,” Panda Security, Bilbao, 2017. 

[12
]  

Cisco, ”Annual Cybersecurity Report,” Cisco, 2018. 

[13
]  

M. C. O. C. H. L. B. N. D. O. B. O. J.-P. P. S. W. P. W. C. W. Gillian Cleary, 
”Internet Security Threat Report Volume 23,” Symantec, Mountain View, 2018. 

[14
]  

L. M.-G. R. M. E. C. L. Daniele Sgandurra, ”Automated Dynamic Analysis of 
Ransomware: Benefits, Limitations and use for Detection,” Cornell University, 
London, 2016. 

[15
]  

Microsoft, ”https://docs.microsoft.com,” Microsoft, 10 11 2017. [Online]. 
Available: https://docs.microsoft.com/en-us/security-
updates/SecurityBulletins/2017/ms17-010. 

[16
]  

C. T. Ellen Nakashima, ”https://www.washingtonpost.com,” 16 May 2017. 
[Online]. Available: https://www.washingtonpost.com/business/technology/nsa-
officials-worried-about-the-day-its-potent-hacking-tool-would-get-loose-then-
it-did/2017/05/16/50670b16-3978-11e7-a058-
ddbb23c75d82_story.html?utm_term=.ab018acfde1e. 



 

 

[17
]  

R. T. Research, ”ETERNALBLUE Exploit Analysis and Port to Microsoft 
Windows 10,” RiskSense, 2017. 

[18
]  

C. W. Enumeration, ”CWE-680: Integer Overflow to Buffer Overflow,” 
MITRE, 29 03 2018. [Online]. Available: 
https://cwe.mitre.org/data/definitions/680.html. 

[19
]  

Microsoft, ”Analysis of the Shadow Brokers release and mitigation with 
Windows 10 virtualization-based security,” Microsoft, 16 06 2017. [Online]. 
Available: 
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2017/06/16/analysis-of-the-
shadow-brokers-release-and-mitigation-with-windows-10-virtualization-based-
security/. 

[20
]  

C. E. R. Team, ”WannaCry Ransomware Campaign Exploiting SMB 
Vulnerability,” 22 05 2017. [Online]. Available: 
https://cert.europa.eu/static/SecurityAdvisories/2017/CERT-EU-SA2017-
012.pdf. 

[21
]  

S. S. Response, ”Ransom.Wannacry,” Symantec, 24 05 2017. [Online]. 
Available: 
https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2017-051310-
3522-99&tabid=2. 

[22
]  

VIPRE, ”WannaCry Technical Analysis,” VIPRE, 26 05 2017. [Online]. 
Available: 
https://support.threattracksecurity.com/support/solutions/articles/1000250396-
wannacry-technical-analysis. 

[23
]  

E. F. A. L. T. G. Karthik Selvaraj, ”WannaCrypt ransomware worm targets out-
of-date systems,” Microsoft, 12 05 2017. [Online]. Available: 
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2017/05/12/wannacrypt-
ransomware-worm-targets-out-of-date-systems/?source=mmpc. 

[24
]  

C. T. G. Team, ”Petya - Like,” THREATMATRIX, 11 06 2017. [Online]. 
Available: https://threatmatrix.cylance.com/en_us/home/threat-spotlight-petya-
like-ransomware-is-nasty-wiper.html. 

[25
]  

LogRhythm, ”NOTPETYA TECHNICAL ANALYSIS,” LogRhythm Labs, 
2017. 

[26
]  

K. S. Shaun Hurley, ”NotPetya Technical Analysis Part II: Further Findings and 
Potential for MBR Recovery,” CROWDSTRIKE, 03 07 2017. [Online]. 
Available: https://www.crowdstrike.com/blog/petrwrap-technical-analysis-part-
2-further-findings-and-potential-for-mbr-recovery/. 

[27
]  

T. Mccurry, ”The Effectiveness of Tools in Detecting the ‘Maleficent Seven’ 
Privileges in the Windows Environment,” Microsoft, 11 2017. [Online]. 
Available: https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/threathunting/effectiveness-tools-detecting-maleficent-seven-
privileges-windows-environment-38220. 

[28
]  

S. H. Karan Sood, ”NotPetya Technical Analysis – A Triple Threat: File 
Encryption, MFT Encryption, Credential Theft,” CROWDSTRIKE, 29 06 2017. 
[Online]. Available: https://www.crowdstrike.com/blog/petrwrap-ransomware-
technical-analysis-triple-threat-file-encryption-mft-encryption-credential-theft/. 



 

 

[29
]  

S. R. Team, ”Petya ransomware outbreak: Here’s what you need to know,” 
Symantec, 24 10 2017. [Online]. Available: 
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/petya-ransomware-wiper. 

[30
]  

J. Mulder, ”Mimikatz Overview, Defenses and Detection,” 18 02 2016. 
[Online]. Available: https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/detection/mimikatz-overview-defenses-detection-36780. 

[31
]  

Microsoft, ”New ransomware, old techniques: Petya adds worm capabilities,” 
Microsoft, 27 06 2017. [Online]. Available: 
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2017/06/27/new-
ransomware-old-techniques-petya-adds-worm-capabilities/?source=mmpc. 

[32
]  

Microsoft, ”Genomsöka hårddisken efter fel i Windows 7,” Microsoft, 27 04 
2017. [Online]. Available: https://support.microsoft.com/sv-
se/help/2641432/check-your-hard-disk-for-errors-in-windows-7. 

 



 

   

BILAGOR 

Bilaga 1. Batch skript för konfiguration av laborationsmiljö 
 

 
 

(Fig. 1)  

 

1 @echo off 
2 SET /P LAN_NUM=PLEASE ENTER IP 192.168.0. 
3  
4 IF /I "%LAN_NUM%"=="" ( 
5 echo - USING DHCP 
6 netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp 
7  
8 ) ELSE ( 
9 echo + USING STATIC ADDRESS 
10 netsh interface ipv4 set address name="Local Area Connection" static 192.168.0.%LAN_NUM% 255.255.255.248 192.168.0.1 
11 ) 
12  
13 ECHO PLEASE WAIT... 
14 timeout 5 >nul 
15 echo. 
16 ipconfig 
17 echo. 
18 SET /P FP_ONOFF=FILE AND PRINTER SHARING TURN ON/OFF :  
19 echo. 
20 IF /I "%FP_ONOFF%"=="off" ( 
21 echo - TURNED OFF FILE AND PRINTER SHARING FOR DOMAIN, PRIVATE AND PUBLIC NETWORKS! 
22 netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=NO >nul 
23  
24 ) ELSE ( 
25 echo + FILE AND PRINTER SHARING TURNED ON FOR DOMAIN, PRIVATE AND PUBLIC NETWORKS!" 
26 netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=Yes >nul) 
27 ) 
28 echo. 
29  
30 echo MALEWARE 
31 echo -------------------- 
32 echo 1 : NOTPETYA 
33 echo 2 : WANNACRY 
34 echo. 
35 echo TOOLS 
36 echo -------------------- 
37 echo 3 : RESOURCE MONITOR 
38 echo. 
39 SET /P APPTEST=SELECT :  
40 echo. 
41 IF /I "%APPTEST%"=="1" ( 
42 ECHO EXECUTING NOTPETYA... 
43 start /d "%windir%\system32\" perfmon.exe /res 
44 start /d "%Windir%\System32\" rundll32 C:\Users\Test\Desktop\perfc.dat #1 5 
45 ) 
46 IF /I "%APPTEST%"=="2" ( 
47 ECHO EXECUTING WANNACRY... 
48 start /d "%windir%\system32\" perfmon.exe /res 
49 start /d "C:\Users\Test\Desktop\" 24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c.exe 
50 ) 
51  
52 IF /I "%APPTEST%"=="3" ( 
53 ECHO EXECUTING RESOURCE MONITOR... 
54 start /d "%windir%\system32\" perfmon.exe /res 
55 ) 
56  
57 echo DONE... 
58 timeout 5 >nul 

 



 

   

Bilaga 2. Laborationer och resultat 
 

Laboration 1 

Ransomware WannaCry 

Frågeställning 
Förhindrar lyckad anslutning till domänen 
www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com 
WannaCry’s exekvering? 

Test 1 Lyckad anslutning till domänen. 

Resultat WannaCry skapar aldrig servicen mssecsvc2.0 utan stänger 
ner sig direkt. 

Test 2 Misslyckad anslutning till domänen 

Resultat WannaCry exekveras som vanligt. 

Laboration 2 

Ransomware WannaCry 

Frågeställning Vad händer när WannaCry körs med admin rättigheter?  

Test 1 Exekvera WannaCry med admin rättigheter 

Resultat 

Krypterar alla filer i test-mappen. 
Sprider sig med EternalBlue. 
Infektera lokala aktiva sessions. 
Skapa textfil med meddelande i varje mapp med krypterade 
filer samt en länk till dekrypteringsprogrammet. 
Bakgrundsbilden ändras till ett röd-textat meddelande 
identiskt med textfilen. Presenterar sig som ett rött fönster 
med utpressningsmeddelande, knappar, och 
nedräkningstimer 

Test 2 Exekvera WannaCry utan admin rättigheter 

Resultat Programmet exekvera inte krypterings-modulen och 
programmet sprider inte sig i nätverket.  

 
  



 

   

 
Laboration 3 

Ransomware NotPetya 

Frågeställning Vad händer när NotPetya körs med admin rättigheter?  

Test 1 Exekvera NotPetya med admin rättigheter 

Resultat 

DLL-filen som exekveras tars bort från systemet. 
.cpp och .rar filerna krypteras. 
Sprider sig med stulna lösenord. 
Sprider sig med EternalBlue 
Infektera lokala aktiva sessions. 
NotPetya startar om systemet och visar ett falsk ChkDsk 
meddelande. Notpetya startar än en gång om systemet och 
visar ett röd-textat utpressnings meddelande där användaren 
bara kan använda sitt tangentbord för att mata in en nyckel. 

Test 2 Exekvera NotPetya utan admin rättigheter 

Resultat 

DLL-filen som exekveras tars bort från systemet. 
Inga filer krypteras.  
Sprider sig inte med stulna lösenord. 
Sprider sig med EternalBlue 
Infektera lokala aktiva sessions. 
NotPetya startar om systemet och visar ett falsk ChkDsk 
meddelande. Notpetya startar än en gång om systemet och 
visar ett röd-textat utpressnings meddelande där användaren 
bara kan använda sitt tangentbord för att mata in en nyckel. 

Laboration 4 

Ransomware NotPetya 

Frågeställning Vad blir effekten när Norton, Symantec eller Kaspersky är 
aktiva på systemet? 

Test 1 Exekvera NotPetya med admin rättigheter och Norton på 
systemet. 

Resultat 

DLL-filen som exekveras tars bort från systemet. 
.cpp och .rar filerna krypteras. 
Sprider sig med stulna lösenord. 
NotPetya startar om systemet och visar ett falsk ChkDsk 
meddelande. Notpetya startar än en gång om systemet och 
visar ett röd-textat utpressnings meddelande där användaren 
bara kan använda sitt tangentbord för att mata in en nyckel. 

Test 2 Exekvera NotPetya med admin rättigheter och Symantec på 
systemet. 

Resultat Samma som vid labb 4 test 1 

Test 2 Exekvera NotPetya med admin rättigheter och Kaspersky 
på systemet. 

Resultat 
DLL-filen som exekveras tars bort från systemet. 
.cpp och .rar filerna krypteras. 
Sprider sig med stulna lösenord. 
Sprider sig med EternalBlue. 



 

   

Laboration 5 

Ransomware NotPetya 

Frågeställning 
Förhindrar en fil med samma namn som den exekverade 
DLL-filen i systemets Windows folder NotPetya från att 
infektera systemet?  

Test 1 Skapa en textfil med namnet perfc i Windows mappen 

Resultat NotPetya infekterar inte systemet 

Test 2 Ändra namn på DLL filen och exekvera den igen 

Resultat NotPetya infekterar systemet 

Laboration 6 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Förhindrar säkerhetsuppdateringen MS17-010 WannaCry 
och NotPetya från att infektera systemet? 

Test 1 
Uppdatera systemet med MS17-010 och se om NotPetya 
kan sprida sig till systemet. Samt testa penetrera systemet 
med Metasploit 

Resultat 
EternalBlue kan inte penetrera systemet. 
Går fortfarande använda stulna uppgifter för att infektera 
systemet. 

Test 2 
Uppdatera systemet med MS17-010 och se om WannaCry 
kan sprida sig till systemet. Samt testa penetrera systemet 
med Metasploit 

Resultat WannaCry kan inte infektera systemet 

Laboration 7 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Går det infektera ett system med inaktiva SMBv1 och 
SMBv2/SMBv3 servrar? 

Test 1 Inaktivera SMBv1 och se om NotPetya kan sprida sig till 
systemet. Samt testa penetrera systemet med Metasploit 

Resultat 
EternalBlue kan inte penetrera systemet. 
Går fortfarande använda stulna uppgifter för att infektera 
systemet. 

Test 2 Inaktivera SMBv1 och se om WannaCry kan sprida sig till 
systemet. Samt testa penetrera systemet med Metasploit 

Resultat WannaCry kan inte infektera systemet 

Test 3 Inaktivera SMBv1 och SMBv2/SMBv3 och se om 
NotPetya kan sprida sig till systemet. 

Resultat NotPetya kan inte infektera systemet 
 
 
  



 

   

Laboration 8 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Går det infektera ett system som blockerar trafik genom 
portarna 137-139, 445? 

Test 1 Blockera portarna och se om NotPetya kan sprida sig till 
systemet. 

Resultat NotPetya kan inte infektera systemet 

Test 2 Blockera portarna och se om WannaCry kan sprida sig till 
systemet. 

Resultat WannaCry kan inte infektera systemet 

Laboration 9 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Är filer säkerhetskopierade till Dropbox säkra från 
kryptering? 

Test 1 Går det att återskapa filerna från Dropbox efter NotPetya 
krypterat filerna och synkat dem med molnet? 

Resultat Det går att återskapa filerna genom att återställa en tidigare 
version i filens historik 

Test 2 Går det att återskapa filerna från Dropbox efter WannaCry 
krypterat filerna och synkat dem med molnet? 

Resultat Det går att återskapa filerna genom att återställa de filer 
som tagits bort av WannaCry vid synkronisering 

Laboration 10 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Kan NotPetya och WannaCry kryptera read only filer? 

Test 1 Sätt .cpp filen till read only och låt NotPetya kryptera test-
filerna. 

Resultat Read only filer krypteras inte! 

Test 2 Sätt .cpp filen till read only och låt WannaCry kryptera test-
filerna. 

Resultat Read only filen tars bort och en krypterad fil ersätter 
originalfilen med filändelsen .WNCRY  

Laboration 11 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Kan NotPetya kryptera filer på extern disk? 

Test 1 Anslut disk och exekvera NotPetya med admin rättigheter 

Resultat Krypterar filer på disk 

Test 2 Anslut disk och exekvera WannaCry med admin rättigheter 

Resultat Krypterar filer på disk 
  



 

   

Laboration 12 

Ransomware NotPetya/WannaCry 

Frågeställning Vilka API anrop använder NotPetya och WannaCry för att 
bygga sin lista med potentiella offer? 

Test 1 Upptäckta funktionsanrop som NotPetya använder för att 
lista system i nätverket 

Resultat GetExtendedTcpTable, GetIpNetTable, NetServerEnum, 
NetServerGetInfo, GetAdaptersInfo 

Test 2 Upptäckta funktionsanrop som WannaCry använder för att 
lista system i nätverket 

Resultat GetAdaptersInfo, GetPerAdapterInfo 

 
  



 

   

Bilaga 3. Penetrering av SMBv1 genom EternalBlue 
 

 
 

(Fig. 1) 
 

NotPetya infekterar ett sårbart system med EternalBlue 
 



 

   

 
 

(Fig. 2) 
 

WannaCry infekterar ett sårbart system med EternalBlue 
  



 

   

Bilaga 4. Extraherade användaruppgifter från LSASS 
 

 
 

(Fig. 1) 
  



 

   

Bilaga 5. Skillnader och likheter mellan NotPetya/WannaCry 

 
 

(Fig. 1) 

Teknik/Metod WannaCry NotPetya 
Penetrerings Metoder   
EternalBlue X X 
EternalRomance - O 
Stulna användaruppgifter - X 
Spridningsmetoder   
Slumpa externa adresser X - 
Lokala adresser X X 
Lokala sessions X X 
Killswitch   
Dynamisk - X 
Statisk X - 
Krypteringsmetoder   
Förstör MFT - X 
Kryptera användarens 
filer X X 

Presentation   
Programnivå X - 
Hårdvarunivå - X 
Obfuskerings Metoder   
Exekveras endast genom 
anrop till funktioneras 
ordningstal 

- X 

Avlägsna sig själv från 
filsystemet vid 
exekvering 

- X 

 
(X) = Bekräftad | (-) = Tillämpas Inte | (O) = Obekräftad 

 


