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Rozsah problému

• Denne sa objavuje niekoľko desiatok až stovák 
tisíc (v závislosti od presnej metriky) kusov, 
ktoré dovtedy neexistovali. Podstatne 
odlišného malwaru je zhruba o tri rády menej.

• Nový server čerstvo pripojený na internet čelí 
automatizovaným necieleným útokom 
niekoľkokrát za deň.



História malware

>25 rokov vývoja

‘70 – ‘80: Creeper, Elk Cloner, …

1984: Definícia vírusu, Trusting Trust

1988: Morris worm

199x: DOS => Windows

200x: E-mailové červy (Melissa, Iloveyou)
Sieťové červy (Slammer, CodeRed)

201x: TA: Stuxnet-Duqu-Flame-Gauss-...



Základná klasifikácia

(parazitický) Vírus
Infekcia existujúcich spustiteľných súborov v počítači; 
modifikovaný program zvyčajne funguje naďalej. 

(sieťový) Červ
Samo-šírenie prostredníctvom počítačovej siete (lokálnej 
či internetu), využívajúce sociálne inžinierstvo alebo 
bezpečnostné zraniteľnosti.

Exploit
Program zneužívajúci bezpečnostnú zraniteľnosť vo svoj 
prospech. Zvyčajne zabezpečuje iniciálnu infekciu, v 
zriedkavejších prípadoch sa používa aj na šírenie sa v 
rámci napadnutej siete.



Základná klasifikácia

Trójsky kôň

Program deklarujúci určitú funkcionalitu a pritom 
realizujúci (aj) ďalšiu, užívateľovi neznámu aktivitu. 
Táto aktivita môže byť priamo škodlivá, alebo môže 
len umožňovať ďalšie kroky – napríklad stiahnutie 
ďalších komponentov z internetu (downloader), 
alebo ich nainštalovanie na disk (dropper).



Iné kategórie

Potenciálne nechcené aplikácie
Programy, ktoré nie sú jednoznačne škodlivé a 
používateľ ich za istých okolností môže na počítači chcieť 
mať (toolbary, registry cleanery, ...)

Potenciálne zneužiteľné aplikácie
Aplikácie, ktoré môžu byť sprievodným javom infekcie, 
ale pritom majú aj legitímne vyžitie (Metasploit, *-coin
minery, ...)

Aplikácie chránené proti analýze
Legitímne programy používajúce ochranné prostriedky 
často zneužívané malwarom, často bezdôvodne.



Najčastejšie zdroje

• E-mail (mass-mailing ale aj spear-phishing)

• Napadnuté webservery (iframe + exploitpacky, 
ale aj watering hole a malvertising)

• Prenosné zariadenia (USB kľúče, ...)

• Alternatívne zdroje programov (alternatívne 
markety, pirátske verzie)

• Bezpečnostné zraniteľnosti dostupných služieb 
(najmä web a vzdialený prístup, ale aj iné)



Viditeľné prejavy

• Niekdajšie:

– Zábavné efekty (padanie písmeniek, húsenica, ...)

– Deštrukcia (prepisovanie disku, „hra“ o dáta, ...)

• Súčasnosť:

– Cieľom je zostať nepozorovaný. Prvý viditeľný 
prejav sú až zneužité údaje.

– Výnimka: Konkurenčné boje  deštrukcia.

– „Reverzibilná deštrukcia“ (filecoder)









Funkcionalita

• Aktualizácia seba a/alebo svojej konfigurácie a 
ďalších komponentov.

• Zabezpečenie vlastnej perzistencie a/alebo
replikácie (ale: one-hit attacks).

• Poskytovanie vzdialenej kontroly nad zariadením.
• Realizácia automatizovaných úloh (DoS, spam, 

service scanning, ...)
• Zbieranie a exfiltrácia dát.
• Špecifická a cielená deštrukcia (Stuxnet, 

Shamoon, ...)





Riadenie

• Centralizované

– Jeden / viac fixných C&C serverov (napr. IRC)

• Parametrizovane centralizované

– Generované identifikátory serverov (DGA)

• Peer-to-peer

– Ťažšie napadnuteľné (GOZ, Kelihos, ...)

• Treťostranné výmenné schránky

– Verejné fóra, Twitter, Pastebin, ...



Platformy

• PC – Windows
– Hlavná cieľová skupina v súčasnosti, priamy zisk.

• PC – Mac
– Výrazne menej malwaru, pozvoľný nárast.

• PC – Linux
– Najmä servery = databázy, šírenie ďalšieho malwaru, spam.

• Android
– Druhý faktor pri dvojfaktorovej autentifikácií.

• Internet-of-Things zariadenia (routery, IP kamery, 
tlačiarne, ...)
– Zraniteľnosti a zlá konfigurácia, aplikácia záplat extra slabá.



Evolúcia

• Všeobecný malware sa z hľadiska fungovania 
mení relatívne málo; evolučne, nie revolučne.

• Malware sa dá predávať, lepší je drahší. Ak je 
niektorý nápad úspešný, prídu aj „lacné“ 
napodobeniny – Cryptolocker vs. CL2, ...

• Cielené útoky sa vyvíjajú dlhšie, ale tiež nie 
skokovo (ale: BlackEnergy vs. BE2,3).

• Človek zostáva najzraniteľnejším článkom.



Hromadné útoky

• Jeden operátor môže útočiť na viac cieľov a 
viac operátorov môže útočiť na rovnaký cieľ.

• Zdieľanie vizuálov (bankový malware, 
phishing, ransomware)  jedna viditeľná 
forma neznamená jednu kampaň ani jeden 
malware.

• Zacielenie podľa geografickej lokácie či priamo 
IP adries  odlišná forma neznamená odlišnú 
kampaň (FBI ransomware vs. “policejní virus“)





Cielené útoky a kampane

• Nástroje používané pri cielených útokoch nie 
sú vždy špecifické pre daný útok, ani pre 
daného operátora (špeciálne platí pre 
potenciálne zneužiteľné aplikácie).

• Väzby nástroj-kampaň-skupina sa môžu 
výrazne meniť s množstvom dostupných dát a 
málokedy sú úplné.

• Autori svoje diela nepodpisujú – domnienka o 
pôvode nie je dôkaz.



Ciele

• Speňažiteľné informácie:

– prístupové údaje do internetbankingu,

– platobné údaje z e-shopov,

– prístupy do e-mailových schránok (= heslá, 
kontakty, staré e-maily, presmerovanie),

– zmluvy, dokumenty, fotografie, osobné údaje (= 
krádež identity),

– prístupy do online-hier,

– BTC peňaženky, ...



Ciele

• Zneužiteľné informácie

– prístup do chránených sietí, 

– utajované dokumenty,

– aktívna modifikácia obsahu (falošné záznamy v 
registroch, ...),

– fyzické narušenie infraštruktúry a operácií u 
nepriateľa (zničenie dát, poškodenie zariadení, ...).



Ciele

• Špecifické zameranie (konkrétne reťazce, 
identifikátory, mená, osoby, ...)

• Všeobecný prístup – citlivé dáta sú šifrované, 
takže šifrované dáta sú citlivé – a treba ich 
exfiltrovať.

• Útočník mnohokrát nevie, čo všetko nazberal 
(napríklad cielené na banky vs. webmail NRSR, 
portál DRSR, ...)



Vhodné obete

• Ľudia / počítače s prístupom k citlivým dátam 
– osobné údaje (personalisti, notári, miestne 
úrady), peňažné informácie (finančné 
oddelenia, banky).

• Počítač aj človek sú viac zraniteľní mimo 
domáceho prostredia – voľné siete, hotely, 
letiská, konferencie.

• BYOD šetrí náklady, ale zvyšuje riziko.



Páchatelia?

• Prepojenie medzi elektronickým a klasickým 
zločinom – zneužitie údajov, biele kone, 
„ochrana“, ...

• Úspešnosť objasňovania je malá a náklady na 
vyriešenie bývajú výrazne vyššie ako 
spôsobená škoda.

• V prípade medzinárodnej (priemyselnej resp. 
štátnej) špionáže je pravdepodobnosť 
potrestania páchateľa takmer nulová.



ANALÝZA MALWARU



Analýza malware

• Cieľom analýzy je zistiť, akou funkcionalitou daný 
malware disponuje – t.j. čo a za akých podmienok 
robí a dokáže robiť.

• Nevyhnutnou podmienkou analýzy je získanie 
vzorky daného malwaru – zvyčajne vo forme 
vykonateľného súboru (na danej platforme), ale 
ten môže vyžadovať aj ďalšie komponenty.

• Treba vedieť, čo sa od analýzy očakáva (OČTK?) –
od toho potom závisí voľba a dostupnosť 
použiteľných prostriedkov.



Analýza malware

• Ideálny (ale zriedkavý) prípad je analýza pred
incidentom (napr. zachytený podozrivý e-mail).

• Získanie vzorky malware v rámci analýzy incidentu
– pokiaľ ide o hromadný útok, vo väčšine 
prípadov stačí obraz disku počítača (a v lepšom 
prípade operačnej pamäte).

• Analýzu je potrebné vykonať čo najskôr –
odložené obrazy nezahŕňajú informácie uložené 
na externých zdrojoch (konfigurácie, exfiltrované
dáta, ...) a bez nich môže byť analýza zbytočná.



Analýza malware

• Pokiaľ nástroje používané na získavanie dát 
bežia na rovnakej alebo menej privilegovanej 
úrovni ako malware, môžu byť oklamané 
(rootkit-funkcionalita).

• Dostať sa na vyššiu úroveň môže byť náročné, 
alebo priamo nemožné bez špeciálneho 
hardvéru (napríklad routery bez ukladania dát)



Prístupy k analýze

• Dynamická analýza skúma správanie programu 
počas jeho vykonávania. Dá sa často 
automatizovať simuláciou (napr. Cookoo sandbox, 
...), ale simulovanú realitu môže malware odhaliť 
a adaptovať svoje správanie.

• Statická analýza skúma program bez potreby 
jeho vykonávania. Výhodou je možnosť 
preskúmať aj potenciálne možnosti, nie len tie 
aktuálne. Daňou za lepšie pokrytie je výrazne 
vyššia časová náročnosť.



Dynamická analýza

• Bežné výstupy dynamickej analýzy:
• Čítanie, vytváranie a modifikácia súborov na disku.

• Zmeny Registry (samospúšťanie, zaregistrované 
služby).

• Vytvorené systémové synchronizačné objekty.

• Sieťová aktivita (DNS resolver, TCP spojenia, HTTP, 
vlastné protokoly) – pokiaľ je ale použitá dobrá 
kryptografia, obsah zostáva ukrytý.

• Pamäťový obraz z bežiaceho programu, použiteľný 
na nasledovnú statickú analýzu.



Dynamická analýza

• Výhody dynamickej analýzy:

– V určitej forme dostupná aj zadarmo, bez 
špecializovaných nástrojov (Virtualbox, 
SysInternals ProcMon, strace, ...)

– Nezávislá od programovacieho jazyka, v ktorom je 
malware implementovaný.

• Nevýhody dynamickej analýzy:

– Odpovedá na otázku „Čo?“, ale nie „Prečo?“

– Sleduje iba jednu vetvu vykonávania.



$ strace –f ./malware

access("/var/run/.lightpid", F_OK)

open("/var/run/.lightpid", O_RDWR|O_CREAT|O_APPEND, 0666)

socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 3

connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(6667), 
sin_addr=inet_addr("91.121.106.209")}, 16)

• Dá sa usudzovať, že tento program na kontrolu svojej 
aktivity v systéme používa súbor /var/run/.lightpid a 
jej C&C server je 91.121.106.209:6667 (a 
komunikačný protokol je TCP).

• Či je tento server/port jediný sa z takejto analýzy 
zistiť nedá.



Anti-dynamická analýza

• Detekcia virtuálnych prostredí (VMWare, 
VirtualBox, sandboxy, ...) na základe odlišností 
od očakávaného správania.

• Fingerprinting infikovaného počítača (de-facto
ochrana proti kopírovaniu). Môže zahŕňať 
fyzické charakteristiky (veľkosť RAM, typ 
monitora, obsah CMOS, TPM), ktoré pokiaľ 
neboli zaznamenané, nemusí byť ľahké / 
možné získať.



Anti-dynamická analýza

• Využitie informácií získaných z prostredia – IP 
adresa gatewayu, existencia vhodného 
počítača v rámci siete, ...

• Časová viazanosť – malware sa deaktivuje po 
istom dátume alebo funguje iba v istom 
časovom intervale.

• Naviazanie na používateľskú aktivitu – pohyby 
myši, vstup z klávesnice, ...



Statická analýza

• Valná väčšina škodlivého kódu je v súčasnosti 
napísaná v niektorom vyššom programovacom 
jazyku – C, C++, Delphi, VB, C#, (Java).

• Analytik má k dispozícií spustiteľný program 
alebo jeho fragmenty, ale nie zdrojový kód –
takže vidí to, čo sa reálne bude vykonávať na 
úrovni procesora, ale nie vysokoúrovňové 
koncepty, ktoré autor kódu reálne použil.



Statická analýza

• Niektoré jazyky (Java, C#) kvôli svojej podstate 
umožňujú jednoduchú dekompiláciu do 
výrazne jednoduchšej formy, iné na to nie sú 
priamo stavané (C), ale aj pre ne existujú isté 
zjednodušenia (IDA + HexRays, …).

• Ani úplnou analýzou kódu sa nemusí dať zistiť 
všetko, čo program potenciálne dokáže robiť –
externý payload (Poison Ivy, ...), či šifrovacie 
kľúče získané z prostredia (Gauss, ...).





memset(&v6, 0, 0x105u);
v1 = sub_1004F310("HfuNpevmfGjmfObnfB");
((void (__stdcall *)(_DWORD, _DWORD, _DWORD))v1)(0, &v6, 260);

v2 = strrchr(&v6, '\\');
if (!v2) return 0;

if (sub_1005249C(v2+1, "skype.exe")) mID = 1;

else if (sub_1005249c(v2+1, "googletalk.exe") mID = 2;

else if (sub_1005249c(v2+1, "yahoomessenger.exe")) mID = 3;
else return 0;

v4 = LoadLibraryA("winmm.DLL");
dword_1008DAF8 = GetProcAddress(v4, "waveOutGetID"));
return 1;



Statická analýza

• Autori malwaru robia chyby:

– ponechané ladiace výstupy (+ jazyk),

– zdieľaná neštandardná implementácia šifrovacích 
algoritmov (Agent.BTZ),

– zlá konfigurácia C&C serverov (únik informácií),

– bezpečnostné zraniteľnosti v malwari samotnom 
(buffer overflow, arbitrary file read/write, remote
execution, ...)



Obrana proti statickej analýze

• Obfuskácia – náhrada programu inou, funkčne 
ekvivalentnou formou, ktorá je ale úmyselne 
doplnená o náhodný, mätúci obsah. Pri 
parazitických vírusoch bol podobný prístup 
nazvaný polymorfizmus.

• > 99% malwaru v súčasnosti je obfuskovaného, 
„FUD“ služba (privátne Virustotaly, ...)

• Artefakty nájdené na infikovanom zariadení často 
pochádzajú z obfuskátora, nie z malwaru.



Obrana proti statickej analýze

• Ochrana proti kopírovaniu – rovnako 
používané obfuskačné a anti-analytické triky 
(Themida, VMProtect, ...), lenže používané v 
nezanedbateľnej miere aj legitímnym 
softvérom. 

• Komplikuje detailnú analýzu, špeciálne v 
prípade nekompletných informácií z forenznej
analýzy.



Riziká analýzy

• Pokiaľ malware môže komunikovať s okolitým 
svetom, hrozí únik informácií z analytikovho 
počítača (a tiež únik samotného faktu, že sa 
analýza realizuje) – pokiaľ komunikovať nemôže, 
nemusí vedieť fungovať. Znalci potvrdia.

• Pokiaľ je očakávaný útočník silný („štát“), aj 
zdanlivo nenápadné otázky u môže prezradiť, že 
došlo k prezradeniu – DNS požiadavky (aj na PTR 
záznamy), WHOIS otázky (rDNS, ...), hľadanie 
hashu súboru, ...



DETEKCIA A OBRANA



Pozorovania

• Ponechať rozhodnutie na používateľa = cesta 
do záhuby.

• Pre prípad incidentu sú aj „nejaké“ logy lepšie 
ako žiadne.



Základné prístupy

Blacklisting = „čo nie je zakázané, je povolené“

• Princíp fungovania väčšiny tradičných
bezpečnostných riešení.

• Väčší potenciál prepustenia nového útoku.,

Whitelisting = „čo nie je povolené, je zakázané“

• Náročné na korektnú konfiguráciu v nestatickom 
prostredí.

• Veľké riziko falošných poplachov, ktoré treba 
riešiť.



Detekčné metódy - signatúry

Vírusové signatúry

• V pôvodnom ponímaní sekvencia bajtov, ktoré 
sa hľadajú (na konkrétnom mieste) v súbore / 
na disku; ich prítomnosť je znakom infekcie. 
Príklad: „sUMsDos“

• Exaktné, ale veľmi jednoduché na obídenie.

• Neskôr rozširované o variabilitu na úrovni 
bajtov a ich počtov (E8-00-00-[58-5F])



Detekčné metódy - signatúry

Vírusové signatúry

• V tejto forme sú skutočne prežitkom –
podobne ako celosúborové hashe používané 
na detekciu (ale nie na whitelisting!)

• V aktuálnom ponímaní ide o akékoľvek 
kombinácie indikátorov, ktoré identifikujú 
škodlivý súbor / proces / aktivitu.



Detekčné metódy

Heuristiky

• Kombinácia podozrivých faktorov, ktoré síce 
neboli súčasne súčasťou konkrétneho 
pozorovaného malwaru, ale bývajú jeho 
typickým príznakom.

• Menej presné, viac rizikové, ale i viac 
robustné.



Detekčné metódy

Reputácia

• Pozorovanie: Starý program používaný 
mnohými je pravdepodobne legitímny (ale: 
tiché nedokumentované aktualizácie, ...).

• Nedá sa robiť  malom ekosystéme – ideálna je 
globálny prehľad, ale so zohľadnením 
lokálnych špecifík (softvér typický pre jednu 
krajinu, jazykové verzie, ...).



Detekčné metódy

Výstupom detekcie je rozhodnutie:

• Program je malware,

• program je čistý,

• (prípadne „nevieme“).

Detekčné meno zriedkakedy nesie užitočnú 
informáciu – určiť, že program je škodlivý je 
oveľa jednoduchšie ako určiť, čo robí.



Sociálne inžinierstvo v praxi

Vzbudiť dôveru

• Obeť má záujem otvoriť prílohu, navštíviť 
stránku, spustiť súbor... a aj vypnúť 
bezpečnostné riešenie.

• Pokiaľ uplynul čo i len krátky čas medzi 
incidentom a jeho zistením, obeť si prepojenie 
neuvedomuje – podobne si nepamätá, čo 
robila  aj slabé logy sú lepšie.



Aj amatér sa uživí...

Drahoušek Zákazník,

Tato is tvuj funkcionár oznámení dle Ceská Sporitelna aby clen
urcitý služba dát pozor pod vule být deactivated a odstranit
kdyby nedošlo k obnovit se bezprostrední.

Predešlý oznámení mít been poslaný až k clen urcitý Žaloba 
Dotyk pridelil až k tato úcet.

Ackoliv clen urcitý Bezprostrední Dotyk , tebe musit obnovit se
clen urcitý služba dát pozor pod ci ono vule být deactivated a 
odstranit.



... ale dá sa to aj lepšie
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Sociálne inžinierstvo v praxi

Vzbudiť strach

• Obeť sa bojí postihu – finančného (exekúcia, 
neuhradený tovar, ...) alebo právneho 
(zanedbanie povinnosti, porušenie zákona, ).

• Autorita je autorita preto, lebo to o nej tvrdí 
autorita (ona sama).

• Spôsobená strata je zvyčajne menšia ako 
náklady na detailné prešetrenie a vyriešenie 
incidentu (občas navyše nemožné)





Záverečné rady

• Princíp minimálnych privilégií (pre 
používateľov aj pre aplikácie) vie mimoriadne 
pomôcť – ale treba ho dodržiavať.

• Filtrovanie prichádzajúcich, ale aj
odchádzajúcich dát – cielené útoky sú 
zvyčajne zamerané na exfiltráciu.

• Zálohovanie je čisto stratové – do doby, keď 
záloha bude potrebná.



Ďakujem za pozornosť!


