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PŘEKVAPIVÁ ÚČINNOST NECÍLENÝCH ÚTOKŮ 
AUTOR: JAN LINHART 
 
V polovině prosince 2019 zaplavily Česko titulky popisující napadení benešovské nemocnice 
hackery. Z těchto zpráv se mohlo zdát, že se jedná o cílený útok, který byl veden na nemocnici 
za účelem narušení jejího běžného provozu. Na základě vyjádření, vydaného hned po vzniku 
události, které hovoří o tom, že „nelze spustit žádný laboratorní ani žádný jiný přístroj včetně 
počítačové sítě“, lze konstatovat, že toto narušení bylo úspěšné. Nemocnice byla mimo provoz 
několik týdnů. Důvodem této odstávky byla nedostupnost interních systémů z důvodu jejich 
zašifrování ransomwarem jménem Ryuk. 
 

 
V době psaní tohoto textu nevydal NÚKIB oficiální vyjádření s popisem události, nicméně 
z informací, které pronikly na veřejnost, je nyní téměř jisté, že se nejednalo o cílený útok, ale 
o důsledek malwarové kampaně, které v té době byla celosvětově aktivní. Cílem totožné 
kampaně se o pár dní později stala i společnost OKD. Tato kampaň se skládá ze třech velmi 
propracovaných kusů škodlivého kódu, které společně vytvářejí ničivou kombinaci. Konkrétně 
se jedná o původně bankovní trojany Emotet a TrickBot, doplněné o výše zmiňovaný 
ransomware Ryuk. Následující text bude popisovat výhradně tento typ útoku. 

TYP A CÍLE ÚTOKU 

Počáteční vektor tohoto typu útoku je obecně označován termínem malspam, který vznikl 
složeninou slov malware a SPAM. Pro šíření tak útok používá emailovou zprávu, která 
obsahuje škodlivou přílohu. Škodlivý email může být zaslán příjemci cíleně, ale vzhledem 
ke schopnostem automatického šíření, popsaným níže, je pravděpodobnější, že tato zpráva 
náhodně dorazila do jedné, nebo více schránek uživatelů interní sítě nemocnice, resp. OKD. 
Cílem tvůrců však není vyřadit organizaci z provozu. Ten je mnohem méně prozaický. Jedná se 
o finanční zisk, konkrétně o: 

 Krádež zpeněžitelných informací. Malware tohoto typu je schopen získat velké množství 

cenných informací, které jsou prodejné na černém trhu. Vzhledem k tomu, že malware 

Emotet je vysoce modulární a umožňuje získání většího množství informací, tak se může 

se jednat o jména a hesla, BEC (Bussiness Email Compromise), případně o jakékoliv další 

citlivé osobní informace či intelektuální vlastnictví. 

 Přímá krádež financí. Jak Emotet, tak TrickBot jsou původně bankovní trojany, které jsou 

schopné se navázat na aplikace internetového bankovnictví nebo bitcoinové peněženky. 

Pokud se jedna z těchto dvou komponent na postižené stanici nachází, může dojít 

k přímému zcizení finančních prostředků. 
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 Získání financí vydíráním napadené společnosti. Poslední fázi útoku zajišťuje 

ransomware Ryuk, který provede zašifrování všech dostupných dat. Ve sdělení 

napadenému přímo nefiguruje požadavek na zaplacení výkupného, nicméně je v něm 

přítomná zpráva s emailovou adresou, na které je možné získat bližší informace, stejně 

jako kód bitcoinové peněženky, určené pro zaplacení výkupného. 

FÁZE ÚTOKU 

Útok lze rozdělit do několika základních fází: 

 Doručení škodlivého dokumentu 

 Spuštění makra a stažení škodlivého kódu 

 Spuštění škodlivého kódu 

 Pokus o zvýšení privilegií 

 Zajištění perzistence 

 Rozšíření škodlivého kódu 

 Sběr a vynesení dat 

 Zahlazení stop 

1.1. Doručení škodlivého dokumentu 

Jak již bylo uvedeno výše, kód se šíří pomocí emailových 
zpráv. Tento způsob je však poměrně sofistikovaný. 
V případě automatického šíření totiž malware rozešle 
sám sebe jako odpověď na zprávy nalezené v poštovní 

schránce napadeného počítače. Nic netušící oběť tak otevře zprávu, která je součástí již 
probíhající konverzace, a může tak jednoduše nabýt přesvědčení, že se jedná o legitimní 
odpověď. Text zprávy je závislý na 
mutaci útoku, nicméně vždy 
obsahuje hypertextový odkaz, 
který směřuje na dokument MS 
Word, nebo přímo přílohu 
s příponou .doc. Tato příloha 
obsahuje makro, které samo o 
sobě není škodlivé. Slouží pouze 
jako nástroj pro stažení 
škodlivého spustitelného 
programu z internetu. Po otevření 
přílohy je uživateli zobrazen 
dokument MS Word, který se 
snaží uživatele přimět k povolení 
obsahu a spuštění makra. 
V závislosti na verzi útoku se může jednat o dokument zobrazený na přiloženém obrázku, ale 
vyskytují se i jiné typy, vyžadující povolení obsahu pro rozšifrování dokumentu apod. 
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1.2. Spuštění makra a stažení škodlivého kódu 

Jakmile uživatel klikne na povolení obsahu a spuštění makra, situaci již nemá ve svých rukách. 
V tuto chvíli se na pozadí začne dít posloupnost kroků, která prověří stav bezpečnostních 

systémů organizace. Prvním krokem je 
stažení nástroje Emotet, který je původně 
bankovním Trojanem, ale vzhledem ke své 
modularitě je používán i jako dropper 
(nástroj pro instalaci dalších typů 
škodlivého software) a nástroj pro jeho 

šíření. Po stažení kódu Emotet dochází zároveň k postupnému stažení trojanu TrickBot a 
následně i ransomwaru Ryuk. Stažení je prováděno z webových stánek, jejichž hlavní funkcí 
není šíření škodlivého kódu, nicméně po jejich kompromitaci došlo k umístění škodlivého kódu 
právě na ně. Často se jedná o stránky s neaktuální verzí redakčního systému WordPress. Tento 
fakt má za úkol ztížit obráncům blokování škodlivých stránek. Stažení probíhá v závislosti na 
mutaci útoku buď nešifrovaně přímo spuštěným makrem, nebo makro zavolá obfuskovaný 
powershell skript, který stáhne škodlivý spustitelný soubor, případně je použita kombinace 
obou těchto postupů.   
 

1.3. Spuštění škodlivého kódu 

Po stažení škodlivého souboru dojde k jeho 
spuštění. K tomuto spuštění dochází pod účtem 
aktuálně přihlášeného uživatele. Zajímavým 
faktem je, že ačkoliv měly obě postižené 
organizace rozdílnou, avšak aktivní antivirovou 
ochranu s aktuálními definicemi, tak došlo jak k zapsání škodlivého souboru na disk, tak k jeho 
úspěšnému spuštění. Přitom nešlo o tzv. zero-day útok. Důvodem je fakt, že antivirové 
nástroje ve většině případů závisí na databázi signatur, které si denně aktualizují. Signatura je 
regulární výraz, který v zapisovaném, nebo spouštěném souboru hledá konkrétní řetězec. 
Pokud je tento řetězec nalezen, tak antivirus prohlásí soubor za škodlivý, jeho spuštění je 
zablokováno a soubor je zpravidla odstraněn. Zmiňovaný útok ale používá tzv. evazivní 
malware. To je soubor, který je známý jako škodlivý, a který byl běžně antivirem zachycen, ale 
používá techniky, kterými se snaží antivirus oklamat. V tomto případě je kód zašifrován a klíč 
pro jeho rozšifrování je součástí souboru. Vzhledem k tomu, že antivirus kontroluje soubor při 
zápisu na disk, nebo při jeho spuštění, tak v něm nenalezne řetězec odpovídající signatuře. 
Důvodem je fakt, že tento řetězec je v tuto chvíli ještě v šifrované podobě a k jeho rozšifrování 
dojde až po spuštění souboru. Rozšifrovaná podoba pak již není zapsána na disk, ale přímo do 
operační paměti a je tak pro antivirus neviditelná. 
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1.4. Pokus o zvýšení privilegií 

V případě, že uživatel pracuje pod 
standardním uživatelským účtem, nemá útok 
příliš možností, jak postupovat dál bez toho, 
aby se pokusil o zvýšení privilegií a získání 
administrátorského přístupu. Pro malware je 
samozřejmě nejjednodušší, když uživatel 

používá k práci administrátorský účet, ale i v opačném případě disponuje tento malware 
řadou funkcí, jak se o zvýšení privilegií pokusit. Prvním způsobem je pokus o prolomení hesla 
lokálního administrátora. K tomuto prolomení je použit jak slovníkový útok, tak útok hrubou 
silou. V případě, že má uživatelský účet práva debugovat, má také přístup do paměti k heslům 
uloženým v čistém textu. V takovém případě použije nástroj Mimikatz a hesla získá. Druhým 
způsobem zvýšení privilegií je využití zranitelností operačního systému. V případě tohoto 
útoku jsou použity exploity, uniklé z americké NSA a využívající zranitelnosti EternalBlue. 
V případě, že se zvýšení privilegií nepodaří, útok nebude mít tak zásadní dopady, nicméně 
nedojde k jeho ukončení a škodlivá činnost nadále pokračuje. 
 

1.5. Zajištění perzistence 

Nezávisle na tom, jestli jsou vyšší privilegia získána, dochází na postižené stanici 
k řadě aktivit. První z nich je pokus o vypnutí ochranných nástrojů, tedy zastavení 
služeb a procesů antivirových programů a zastavení firewallů. Malware zná celou 
řadu nástrojů pro ochranu koncových stanic a snaží se zastavit i ty, které se 

nevyskytují zcela běžně. Zároveň se zastavením ochrany se malware snaží nastavit operační 
systém tak, aby došlo ke spuštění škodlivého kódu po každém restartu, resp. po manuálním 
zastavení služby či ukončení procesu. 
 

1.6. Rozšíření škodlivého kódu 

Následující aktivitou je rozšíření škodlivého kódu 
k získání dalších obětí. Jedním z mnoha způsobů 
je zneužití emailového klienta MS Outlook, 
nainstalovaného na počítači oběti. Malware 
z něj získá potřebné informace a následně 
odpoví na přijaté zprávy, přítomné v poštovní 

schránce. Součástí odpovědi je příloha, která byla původně zdrojem nákazy. Oběť se tak stává 
šiřitelem nákazy. Druhou metodou je využití získaného administrátorského hesla. Pokud 
malware dokázal získat heslo administrátorského účtu, tak provede skenování sítě, aby našel 
živé hosty. Na těchto dostupných počítačích zkouší heslo využít pomocí nativních nástrojů 
operačního systému, jakými jsou např. net.exe nebo PsExec. Pokud uspěje, využívá dále tyto 
nástroje a administrátorské sdílené disky, jakými jsou C$, nebo admin$. Posledním způsobem 
je použití výše uvedených zranitelností, které se snaží aplikovat na okolní dostupné počítače. 
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Velmi zajímavou funkcí je fakt, že než se malware pokusí rozšířit na okolní počítače, rozpošle 
do svého okolí tzv. Wake on LAN (WoL) paket. WoL je funkcionalita, která umožní po síti spustit 
počítače, které jsou v tuto chvíli vypnuté, a které funkcionalitu WoL podporují. Malware se 
tedy snaží probudit všechny počítače v okolí, aby byl výsledek útoku co možná nejničivější. 
 

1.7. Sběr a vynesení dat 

Po úspěšném získání nejvyšších možných 
oprávnění a rozšíření útoku dochází ke sběru dat a 
jejich odeslání útočníkovi. Sběr dat spočívá 
v pokusu o získání uložených hesel, zjištění, zda je 
na napadeném počítači nainstalována 
podporovaná bankovní aplikace, nebo jestli je 

z počítače přístup k bitcoinové peněžence. Tento výčet není konečný. Vzhledem k modularitě 
použitých škodlivých nástrojů může v určitých mutacích dojít i k instalaci keyloggerů, 
zachycení snímku obrazovky, nebo nahrání záznamu z mikrofonu anebo kamery. Data jsou 
z počítačů zaslána útočníkovi do internetu nešifrovaným kanálem. Před odesláním dat 
nedochází ke sdružení dat a k jejich hromadnému odeslání. Každý z napadených počítačů tak 
posílá shromážděná data separátně. 
 

1.8. Zahlazení stop 

Poslední fází útoku je 
zašifrování všech 
dat, ke kterým má 
uživatel, pod jehož 
účtem útok probíhá, 
přístup. Na rozdíl od 
kampaně Petya 

nedochází k zašifrování celého disku, ale pouze dat, ke 
kterým má proces aktuálně 
přístup, včetně síťových svazků. 
Výsledkem je tak souborový 
systém, kdy všechny původní 
soubory získají navíc 
příponu .RYK a ve všech 
složkách se objeví textový 
dokument s instrukcemi, jak 
dále postupovat, případně 
HTML dokument, který 
obsahuje pouze emailovou 
adresu na ProtonMailu. Přístup 
k zaplacení výkupného je velmi 
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sporný. Ani v případě zaplacení nemá postižený jistotu, že klíč pro rozšifrování dat získá a 
zároveň tento klíč nemusí být stoprocentně funkční. Důvodem je funkce ransomwaru Ryuk, 
která zajišťuje rychlejší zašifrování dat. V případě, že je šifrovaný soubor větší, než cca 
54,5 MB, pak nedochází k zašifrování celého souboru, ale jen jeho částí. V určitých případech 
pak může dojít k situaci, že i přes získání správného klíče není možné soubor korektně 
rozšifrovat.  
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JAK SE BRÁNIT 

Obrana proti útoku tohoto typu není jednoduchá a neexistuje jediný nástroj, či jediná poučka, 
která by zajistila, že budete proti útoku imunní. Bezpečnost je třeba budovat ve vrstvách, kdy 
každá vrstva doplňuje ty ostatní. V ideálním případě spolu vrstvy zároveň komunikují a reagují 
na aktuální situaci. Vrstev využitelných v tomto případě je primárně pět, byť by k nim bylo 
možné připočíst další řadu bezpečnostních nástrojů. 

 Emailová ochrana 

 Firewall nové generace (NGFW) 

 Pokročilá ochrana koncových prvků (Advanced Endpoint Protection – AEP) 

 Obecná bezpečnostní politika vynucená na úrovni operačního systému 

 Systém školení zaměstnanců 

 

1.1. Průběh útoku v zabezpečeném prostředí 

V případě plně zabezpečeného prostředí je útok možné zastavit v řadě fází. V případě 
zastavení útoku v jakémkoliv bodě již útok není úspěšný a nemůže pokračovat. Není však na 
místě budovat falešný pocit bezpečí. V případě popisovaného útoku může postačovat dobře 
nastavený firewall nové generace, nicméně zítra může přijít útok, který NGFW ani 
nezaznamená, a bude jej tak třeba zachytit jinou vrstvou bezpečnostního systému.  
Pokud bude napadena společnost s korektně vybranými a nakonfigurovanými bezpečnostními 
nástroji a s dobře nastavenou bezpečnostní politikou, bude útok probíhat následujícím 
způsobem. K tomu, aby bylo možné popsat možnost obrany ve všech krocích útoku, se 
předpokládá, že v předchozích krocích útok nebyl zablokován a pokračuje tak dále. 
Všechny popsané funkce byly otestovány pomocí následujících bezpečnostních nástrojů: 

 Emailová ochrana Proofpoint Email Protection 

 Firewall nové generace Palo Alto Networks 

 AEP Palo Alto Networks Cortex XDR Protect (dříve Traps) 

 Systém školení zaměstnanců Proofpoint Security Awareness Training (PSAT) 

 

Doručení emailu 

Pokud je emailový server za NGFW, tak tento může vykonat řadu akcí: 

 Detekovat jakýkoliv soubor s makrem a komunikaci buď zastavit, nebo na ni upozornit. 

 Detekovat škodlivé makro na základě signatury síťového antiviru a zastavit komunikaci. 

 Detekovat link nebo přílohu v emailové zprávě a provést jejich kontrolu v prostředí 

sandboxu. Pokud tento link vede na dokument se škodlivým makrem, nebo jiný škodlivý 

soubor, je doména automaticky zařazena do příslušné kategorie, nejčastěji Malware, 

soubor nebo makro je na základě hashe označeno jako škodlivé a je pro ně okamžitě 

https://www.proofpoint.com/us/products/email-protection
https://www.paloaltonetworks.com/network-security/next-generation-firewall
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/endpoint-protection
https://www.proofpoint.com/us/product-family/security-awareness-training
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vytvořena signatura pro síťový antivirus. Tento postup je tak třeba uplatnit pouze pro tzv. 

pacienta nula. Pokud se již tento škodlivý kód vyskytl u kteréhokoliv ze zákazníků Palo Alto 

Networks, pak jsou všichni ostatní automaticky chráněni. 

Druhou fází prevence doručení je využití emailové ochrany Proofpoint Email Protection. Než 
email dorazí do poštovní schránky uživatele, je zkontrolován jeho obsah. Pokud je součástí 
emailu příloha s makrem, je možné tuto přílohu odstranit, nebo celý email přesunout do 
karantény a upozornit správce emailového řešení či koncového uživatele. Zároveň může být 
příloha odstraněna na základě toho, že ji nástroj pro emailovou bezpečnost označí jako 
známou hrozbu. 

Spuštění makra 

I v případě, že uživatel otevře dokument s makrem, tak k útoku ještě nedochází. Pro spuštění 
makra je ve výchozím nastavení nutné potvrdit povolení obsahu. V tuto chvíli přichází na řadu 
nutnost pravidelných a důkladných školení uživatelů, které je možné provádět nástrojem 
Proofpoint SAT. Jednorázová školení se ukázala jako neefektivní. Oproti tomu kontinuální 
školení, včetně praktických testovacích kampaní udrží uživatele ve střehu. Vzhledem k tomu, 
že obsah zprávy může být velice jednoduše upraven pro cílovou oběť, je neproškolený uživatel 
či administrátor často nejslabším článkem bezpečnostního řetězce. V tuto chvíli lze využít i 
nastavení operačního systému. Pokud není běžné, že uživatelé musejí spouštět makra, je 
doporučeno pomocí doménových politik spuštění zakázat. Často není možné zablokovat 
spouštění maker globálně, ale prakticky v každé společnosti existuje alespoň určitá skupina 
uživatelů, kteří makra nepotřebují. Pokud tedy není nezbytně nutné makra spouštět, je 
doporučeno jejich spuštění zakázat na úrovni operačního systému. Samotné makro zpravidla 
není škodlivým kódem a antivirus tak jeho spuštění povolí. Jinak tomu je v rámci AEP. Tato 
ochrana zkontroluje makro na úrovni hashe. Pokud je již známé, tak je buď rozpoznáno jako 
neškodné a je spuštěno, nebo jako škodlivé a je jeho spuštění zablokováno. Pokud je neznámé, 
dojde (podle nastavení) k jeho prověření pomocí statické, případně dynamické analýzy a až 
když je vyhodnoceno jako neškodné, tak dojde k jeho spuštění. 

Stažení spustitelného kódu 

Pro stažení spustitelného kódu musí makro komunikovat na konkrétní URL, nebo IP adresu. 
Prvním krokem k započetí komunikace je přeložení jména serveru se škodlivým kódem na IP 
adresu, která bude použita v IP hlavičce paketu. K tomu je použit DNS protokol. NGFW umí 
odchytit DNS dotaz a ověřit ho proti své databázi škodlivých FQDN, která je umístěná v Threat 
Inteligence Cloudu. Tato služba dokáže pomocí strojového učení a známých škodlivých jmen 
vyhodnotit, jestli se snaží dotaz získat adresu škodlivého serveru. Dokáže zároveň detekovat 
domény vytvořené pomocí Domain Generation Algoritmu (DGA), což je způsob, jak dnes 
pokročilý malware získává informaci, kde se nachází jeho Command-and-Control centra, nebo 
místa pro stažení škodlivého kódu. Ve chvíli, kdy NGFW dotaz odchytí a zjistí, že se jedná 
o škodlivý server, může podvrhnout odpověď tak, že malware nemůže komunikovat s cílovým 
serverem a ke stažení spustitelného kódu nedojde. 
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V případě, že malware komunikuje na konkrétní URL, může NGFW zablokovat tuto 
komunikaci, pokud již je doména správně zakategorizována mezi blokovanými kategoriemi, 
jakými je zpravidla Phishing, Malware, Command-and-Control apod. 
Jakmile malware kontaktuje server se škodlivým obsahem, dochází ke stažení spustitelného 
kódu. I v této fázi může zasáhnout NGFW, který má v pravidlech zakázáno stažení 
spustitelných souborů. Pokud tento zákaz není možné vynutit z důvodu potřeb uživatelů, je 
možné přistoupit k tomu, že firewall dočasně zastaví stahování spustitelného souboru až do 
doby, než uživatel potvrdí, že jej opravdu stahuje vědomě. Tohoto potvrzení pochopitelně 
samotný malware není schopen, a proto je pravděpodobné, že dojde k zablokování stažení 
škodlivého kódu. 
Ke stažení je často používán i výše zmiňovaný Powershell skript. V takovém případě platí totéž, 
co bylo popsáno o makrech. Pokud uživatel nemusí mít práva spouštět skripty, je bezpečnější, 
aby bylo spouštění těchto skriptů zakázáno pomocí nastavení operačního systému. 

Spuštění škodlivého kódu 

Tradiční antivirové programy jsou proti spuštění evazivního malware bezmocné. V případě 
AEP však je situace zcela odlišná. V první řadě může AEP sledovat, odkud se soubor spouští. 
Pokud je to z jedné ze známých lokací typických pro malware (zpravidla složky pro dočasné a 
stažené soubory), může spuštění jakéhokoliv souboru z této lokace zastavit. Stejně jako u výše 
popsaného spuštění makra následuje kontrola hashe souboru (případně i jeho vydavatele) a 
v případě, že je hash neznámý, dojde k jeho otestování pomocí statické a dynamické analýzy. 
Teprve na základě verdiktu dojde ke spuštění souboru, nebo k jeho zablokování. 

Pokus o zvýšení privilegií 

Zásadní v této fázi je to, aby uživatel nepoužíval pro svou práci účet s administrátorskými 
právy. V opačném případě je totiž malware bez práce a práce obránce je výrazně ztížena. 
Zásadní část obrany této fáze spočívá v korektním stanovení bezpečnostní politiky a jejím 
vynucení v rámci operačního systému. Malware se totiž snaží získat administrátorský účet 
několika způsoby: 

 Uhodnutí, nebo prolomení hesla lokálního administrátora. V případě, že je heslo lokálního 

administrátora dostatečně silné a není prolomitelné slovníkovým útokem, je velmi malá 

pravděpodobnost, že jej malware tímto způsobem získá. Zásadní tedy je vynutit silná 

hesla lokálních administrátorů. Pro případ, že by došlo k prolomení hesla, je nezbytně 

nutné využívat různá hesla administrátorských účtů na každé stanici v organizaci. 

V opačném případě dojde velmi jednoduše ke kompromitaci všech okolních systémů. 

 V případě, že disponuje uživatelský účet, pod kterým je malware spuštěn právy provádět 

debugging, má také přístup do paměti a je schopen provést memory dump procesu lsass. 

Tento memory dump obsahuje v čitelné formě hesla všech účtů přihlášených od 

posledního restartu. Důležité je tak odebrat oprávnění debugingu všem uživatelským 

účtům. 

 Pokud je v napadeném systému známá, či neznámá zranitelnost, je možné ji zneužít a 

získat vyšší, často až systémová, privilegia tímto způsobem. Nejjednodušší ochranou proti 
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známým zranitelnostem je aplikace aktualizací na všechny součásti operačního systému. 

Existují však systémy, které nemohou být aktualizované, aktualizace pro ně již nejsou 

k dispozici, nebo obsahují neznámou zranitelnost, na kterou není k dispozici záplata, 

nicméně může být známá tvůrcům malware. V tomto případě pomůže nástroj AEP, který 

umožní odhalit a zastavit zneužití jakékoliv zranitelnosti nikoliv pomocí znalosti konkrétní 

znalosti, ale pomocí znalosti jedné z mnoha exploitačních technik. Obecně je k úspěšnému 

zneužití zranitelnosti třeba využít jednu, nebo více technik, jakými je např. heap-spray 

apod. AEP Palo Alto Networks je schopen sledovat pokus o využití těchto technik a 

v případě zachycení pokusu nedovolí škodlivému programu pokračovat. 

Zajištění perzistence 

Ochrana proti zajištění perzistence spočívá primárně ve správném nastavení práv 
uživatelského účtu. Nicméně i v případě použití práv, která dovolují vytvoření nové služby, 
zařazení nového procesu automaticky spouštěného po startu operačního systému, nebo 
zápisu do registru, může tomuto kroku zabránit AEP. Na rozdíl od tradičních antivirů totiž 
nekontroluje spouštěný program pouze při jeho zápisu na disk, nebo při spuštění, ale zároveň 
stále sleduje jeho chování. Jakmile dojde k podezřelému chování, které odpovídá jednomu 
z tisíců pravidelně aktualizovaných pravidel, může dojít k ukončení daného procesu. 

Rozšíření škodlivého kódu 

Rozšíření škodlivého kódu je úzce vázané na síťovou infrastrukturu a její segmentaci. Pokud 
má napadený počítač povolení komunikovat se všemi dalšími stanicemi a servery v síti, pak 
může být výsledkem úspěšného útoku ztráta všech stanic a serverů společnosti. Naopak, 
pokud je síť dostatečně segmentovaná, je možné útok izolovat a vyváznout z něj bez 
výraznějších obtíží. Vzhledem k tomu, že vstupní branou do společnosti je v drtivé většině 
případů koncová stanice, je doporučeno využít vlastnosti NGFW a síťové infrastruktury 
k provedení mikrosegmentace uživatelských stanic. Zároveň s tím je třeba řídit veškerý provoz 
mezi segmenty v režimu Zero Trust. Stejně jako u výše uvedeného bodu je možné využít AEP 
k zastavení šíření pomocí zranitelností. 

Sběr a vynesení dat 

Pokud škodlivý kód běží s uživatelskými právy, je jedním z mála obranných mechanismů 
nastavení co možná nejstriktnějších uživatelských oprávnění po vzoru Zero Trust. Druhou 
možnou obranou je AEP, který sleduje podezřelé chování programu a když k němu dojde, AEP 
proces ukončí. Pro ztížení vynesení nasbíraných dat je opět třeba využít zásad Zero Trust a 
nakonfigurovat NGFW tak, aby povoloval pouze známý a legitimní odchozí provoz. Zásadní je 
v tomto případě tvorba firewallových pravidel na aplikační úrovni tak, aby byla co možná 
nejspecifičtější. Zároveň je třeba zakázat veškerý neznámý odchozí provoz. Pro vynesení dat 
je často využit protokol DNS. Firewall nové generace umí toto zneužití DNS protokolu 
rozpoznat a zablokovat. 

https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture
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Zahlazení stop 

V rámci fáze zahlazení stop dochází k zašifrování dat, ke kterým má malware práva pro zápis. 
Pro ochranu dat na koncové stanici je tak nezbytně nutné používat pouze uživatelské účty, 
a zároveň je třeba velice restriktivně udržovat práva k souborovému systému file serverů. 
Pokud má uživatel práva zapisovat pouze na svůj osobní síťový disk, může dojít k zašifrování 
jeho osobních souborů. Pokud však malware získá účet správce souborového systému, je 
katastrofa téměř nevyhnutelná. Pokud je použit AEP, je šifrování disku, či jednotlivých souborů 
detekováno jako podezřelé chování a proces, který ho provádí je ukončen. 
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SHRNUTÍ 

Množství kybernetických útoků i jejich sofistikovanost rok od roku roste. Bohužel roste i jejich 
úspěšnost. I přesto je udivující, že necílený a automatizovaný útok, který probíhá podle několik 
let známého scénáře, dokáže v dnešní době napáchat takové škody, jaké byly k vidění na konci 
roku 2019. Výše v textu byly popsány desítky akcí, které mohly útok zcela zastavit, nebo 
alespoň výrazně omezit jeho následky. Přesto došlo na nejhorší a společnost byla na týdny 
zcela vyřazena z provozu. Ve světle těchto událostí je představa následků pokročilého cíleného 
útoku na systémy kritické infrastruktury poměrně děsivá. Z toho důvodu je nutné začít 
okamžitě jednat. V dnešní době již nestačí jednou za pět let vyměnit firewall za novější model 
a pravidelně stahovat databázi signatur. Bezpečnost je třeba budovat komplexně a s určitým 
cílem. Tímto cílem by mělo být dosažení Zero Trust Security, což je dnes jediný bezpečnostní 
model, který může zabránit dalekosáhlým důsledkům kybernetického útoku. 

Na co se zaměřit 

Dosažení koncepce Zero Trust je běh na dlouhou trať. Pokud však chcete výrazně zvýšit své 
zabezpečení v řádu týdnů až měsíců, lze doporučit následující postup: 

 Investujte do otestování a nasazení AEP. Události posledních měsíců jasně ukázaly slabiny 

tradičních antivirů, které pro ochranu používají technologii vyvinutou v osmdesátých 

letech minulého století, konkrétně signatury, odhalující známý škodlivý kód ve 

spustitelném souboru. AEP oproti tomu nabízí celou škálu obranných mechanismů, které 

jsou zaměřeny na známé i dosud neznámé útoky 21. století. Důvody pro nepoužívání AEP 

jsou obecně dva – obava, že bude cena řešení příliš vysoká a obava, že AEP plně nenahradí 

antivirovou ochranu. Oba důvody lze prohlásit za mýty. Cena AEP není vyšší než cena za 

běžné antivirové nástroje. AEP má zároveň certifikace, které jej z pohledu auditu umožňují 

používat jako náhradu antiviru. Pokud by tyto certifikace nebyly dostačující, je možné 

provozovat AEP paralelně s tradičním antivirem až do doby, kdy získají administrátoři 

koncových systémů k AEP dostatečnou důvěru. Špičkový nástroj Palo Alto Networks 

Cortex XDR Protect, který se s přehledem umístil na špici tak prestižního testu, jakým je 

MITRE ATT&CK, je možné získat k otestování během několika hodin, včetně zaškolení jeho 

administrátorů. 

 Školte uživatele i administrátory. Zaveďte co nejdříve pravidelná školení, ať již tradičním, 

nebo moderním způsobem. Jedno školení ročně, kde uživatelé v lepším případě sedí a 

čtou si zprávy, a v horším případě se na začátku podepíší a ihned odejdou, rozhodně není 

dostatečné. Pro moderní pravidelná a aktualizovaná školení ve všech možných jazykových 

mutacích, je možné ze dne na den nasadit nástroj Proofpoint Security Awareness 

Training.  

 

 

https://attack.mitre.org/
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Další kroky 

Následovat musí kroky vedoucí k dosažení modelu Zero Trust Security, spočívající v nasazení 
špičkových technologií na správných místech, ale hlavně za pomoci důkladně promyšlené 
strategie. Zero Trust není primárně o technologii, ale o přístupu k řízení bezpečnosti. Jeho 
základním přínosem je minimalizace následků útoku ve chvíli, kdy technologie selže. Paralelně 
se Zero Trust je čas věnovat pozornost vybudování SOC nebo optimalizaci stávajícího centra 
pomocí nástrojů typu SOAR. 
 
Pokud hledáte partnera, kterému můžete v oblasti bezpečnosti důvěřovat, obraťte se na 
společnost H-Square ICT Solutions a ověřte si, že našim zákazníkům (veřejné reference) 
přinášíme více než ostatní. 
 
 

https://www.demisto.com/
https://www.h-square.cz/reference/

