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ABSTRAKT
V dnešní době zajištění bezpečnosti koncových stanic je velmi aktuálním tématem. Slo-
žitost programovací výbavy výpočetních systémů sebou přináší větší pravděpodobnost
vzniku zranitelností, které následně mohou sloužit novým kotevním bodem pro realizaci
možného útoku cíleného jak na koncovou stanici, tak i na celou počítačovou síť. Jed-
ním z hlavních cílů této bakalářské práce je vytvořit takový nástroj, který by umožňoval
správci systému provádět efektivnější analýzu a protiopatření zaměřené na předcházení
vzniku negativních dopadů hrozeb.
Z teoretického hlediska se bakalářská práce bude zaměřovat na problematiku nejběžněj-
ších útoků na moderní operační systémy se zaměřením na systém Windows. Následně se
bude věnovat problematice škodlivého kódu, zejména principům jeho fungování, speci-
fickým vlastnostem a také aktuálním trendům.
V praktické části bude důraz položen na realizaci robustní aplikaci, která se v budoucnu
stane součástí vyvíjejícího se projektu společnosti TrustPort. V první řádě bude provedena
analýza prostředí použití a porovnání různých způsobů grafických zobrazení. Následně
budou definovány množiny funkčních, nefunkčních a kritických požadavků, na základě
kterých bude udělán návrh aplikace, konkrétně její architektury a uživatelského rozhraní.
V dalším kroku bude proveden popis implementace navržené aplikace, která z hlediska
srozumitelnosti byla rozdělena do několika etap. Dle realizovaných částí bude funkciona-
lita aplikace otestována na nejběžněji detekovaných útocích na uživatele. Na konci práce
budou definována možná rozšíření a udělán stručný závěr.

KLÍČOVÁ SLOVA
AEP, AntiExploit, grafické zobrazení útoku, ochrana koncové stanice, počítačový útok,
ransomware, škodlivý kód, webová aplikace.



ABSTRACT
Nowadays, the safety of end stations is a topical issue. The complexity of the program-
ming equipment of the computing systems brings about a greater probability of creating
vulnerabilities, which could be used as a new anchor point for possible attacks aimed
at endpoint computers or the whole company infrastructure. One of the main goals of
this bachelor thesis is to create an instrument that would allow system administrators to
perform more effective analysis and countermeasures directed to prevent the emergence
of negative threats.
From a theoretical point of view, the bachelor thesis will focus on the most common
attacks on modern operating systems with an emphasis on Windows. It will then deal
with the problematics of malicious code, especially with the principles of its operation,
specific features and current trends.
In the practical part, focus will be placed on the implementation of a robust application
that will become a part of the project that is currnetly being developed in TrustPort
company. In the beginning, the bachelor thesis is going to analyze different use cases of
the application. Further it will make comparisons between different graphical represen-
tations, which could be displayed. Subsequently, the thesis is going to define the sets of
functional, non-functional and critical requirements for the implementation as to create
a concept of future application, specifically its architecture and user interface. During
the next step a plan of the implementation of the proposed application is going to be
presented. This plan is logically divided into several stages for better understanding. Ac-
cording to the implemented parts, the functionality of the application will be tested on
the most commonly detected user attacks. At the end of the work, possible expansion,
improvements and a concise conclusion will be stated.

KEYWORDS
AEP, AntiExploit, computer attack, endpoint security, graphical attack representation,
malicious code, ransomware, web application.
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ÚVOD
Technologický pokrok nestojí na místě, ba naopak se neustále posouvá dopředu.
V moderním počítačovém světě se denně objevují nová rizika a nebezpečí, která
umožňují neoprávněným osobám zasáhnout do integrity chráněných infrastruktur
a následně poškodit, anebo dokonce zničit v něm přítomná aktiva [1]. Z toho důvodu
je otázka zajištění bezpečnosti čím dál tím více aktuální. Zranitelnosti přítomné
v jednotlivých komponentách mají bezprostřední vliv na bezpečnost celého systému,
a proto s rostoucím počtem dílčích částí se zvyšuje pravděpodobnost uskutečnění
existujících hrozeb [2].

Rozvoj zařízení různých druhů směřuje velké společnosti k vytváření rozsáhlých
počítačových infrastruktur, umožňujících firmám vylepšovat a zefektivňovat výrobní
proces [3]. Tato tendence vývoje ovlivňuje složitost síťových topologií, které se mo-
hou skládat ze stovek vypočteních systémů komunikujících mezi sebou v reálném
čase. Zároveň se moderní koncová zařízení také neustále mění a jsou čím dál tím více
výkonná [4]. Každá novější generace obsahuje větší množství uživatelských aplikací
a složitější operační systém s širší funkcionalitou.

Složitost programovací výbavy a množství koncových stanic ve firemních sítích
s sebou přináší větší pravděpodobnost vzniku zranitelností, které se následně mo-
hou stát novým kotevním bodem pro realizaci možného útoku, který může mít za
následek získání neoprávněného přístupu jak k jedné koncové stanici, tak i k celé
chráněné infrastruktuře. Zejména kvůli tomu není reálné efektivně chránit počíta-
čovou síť v případě, že její správce nemá přehled o tom, co se na každém koncovém
zařízení děje. Avšak nastává další problém, který spočívá v obrovském kvantu udá-
lostí, které se v samotném operačním systému vyskytují. Aby bylo možné říci, že se
jedná o konkrétní útok, je nutné každou událost na koncových stanicích prozkoumat
a dát do korelace s ostatními, s cílem vytvoření řetězce událostí, na základě kterého
je možné získat hlubší znalost o anomálním incidentu. Po provedení analýzy korelo-
vaných událostí je správce systému schopen říci, zda se jedná o útok, nebo jde pouze
o falešný poplach, který byl bezpečnostním softwarem chybně detekován.

Jedním z hlavních cílů této bakalářské práce je vytvořit takový nástroj, který by
umožňoval správci systému provádět analýzu a protiopatření zaměřené na předchá-
zení vzniku negativních dopadů hrozeb cílených na koncové stanice. Výhoda dané
aplikace v porovnání s existujícími řešeními bude spočívat v tom, že v sobě bude
spojovat použití moderních způsobů zobrazení a technologií, které umožní prová-
dět zkoumání vzniklého incidentu efektivněji, viz kapitola 4. Po úspěšné realizaci
a otestování bude webová aplikace funkčně propojena s bezpečnostním softwarem
společností TrustPort a poslouží k zajištění kompletní ochrany koncových stanic.
Přehled architektury projektu bude rozebran v kapitole číslo 3.
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Bakalářská práce se skládá z osmi kapitol, z nichž každá představuje jeden
celek, který je však logicky propojen s ostatními částmi. První dvě kapitoly budou
zaměřeny na vysvětlení probírané problematiky z teoretického hlediska. Důvodem
takového rozdělení je vytvoření základního pilíře teoretických znalostí, pochopení
specifik počítačových útoků a principů fungování škodlivého kódu. Třetí kapitola
čtenáře seznámí se základní charakteristikou projektu AntiExploit, který předsta-
vuje jádro zajišťující zachycení nebezpečných událostí vyskytujících se na konkrétní
koncové stanici. Znalost architektury projektu AntiExploit je nezbytná pro úspěšnou
realizaci funkcionality webové aplikace z důvodu jejich funkčního propojení a spo-
lupráce. Po splnění všech výše uvedených kroků bude přistoupeno k praktickým
částem, které tvoří jádro bakalářské práce a věnují se analýze prostředí použití,
návrhu a implementaci aplikace. Po splnění všech výše zmíněných kroků bude otes-
tována funkčnost webové aplikace, vytvořen závěr a seznam možných rozšíření do
budoucna. Struktura bakalářské práce je tedy následující:

První kapitola se zaměřuje na problematiku operačních systémů, zajištění jejich
bezpečnosti a analýzu útoků, které se na nich mohou vyskytnout. Na začátku teo-
retické části je důraz kladen na vysvětlení základních bezpečnostních pojmů, jejichž
znalost je pro pochopení problematiky nezbytná (část 1.1). Následně byla prove-
dena analýza populárních operačních systémů jako ploch na možné útoky (část 1.2).
Na konci této kapitoly bylo udělán rozbor možných útoků na operační systémy.

Druhá kapitola se zabývá principy fungování škodlivého kódu a tendencemi jeho
vývoje za posledních třináct let (část 2.1). V této kapitole bylo provedeno rozdělení
škodlivého kódu do skupin podle strategií a principů jeho fungování (část 2.2).

Třetí část, jak již bylo uvedeno výše, se zabývá popisem projektu AntiExploit,
konkrétně se věnuje jeho architektuře a funkcionalitě (část 3.1 a 3.2). V dané části
jsou rozebrány a okomentovány principy klasifikace procesů a cílových objektů. Ná-
sledně se bakalářská práce zaměřuje na problematiku vyhodnocení detekovaných
rizik a na způsoby ukládání událostí v systému. Na závěr jsou popsány principy
sběru informací z koncových stanic. Je důležité zmínit, že daný produkt se nachází
ve stavu vývoje a vyvíjí jej programátoři ze společnosti TrustPort. Napojení webové
aplikace s AntiExploit serverem bude realizováno během implementace praktické
části bakalářské práce, viz kapitola číslo 6.

Čtvrtá část bakalářské práce je úzce spojena s analýzou prostředí, na které bude
daná aplikace navázána. V první řadě specifikuje požadavky kladené na aplikaci
a určuje modely případů užití (část 4.1). Dále specifikuje funkční, nefunkční a kri-
tické požadavky kladené na webovou aplikaci. Následně porovnává různé možnosti
reprezentace dat, konkrétně textový, tabulkový a grafický způsob (část 4.2). Tyto
metody jsou zkoumány jak z psychologického hlediska, tak i z hlediska přehlednosti
a efektivity. Na konci čtvrté části bude vytvořen stručný závěr návrhu (část 4.3).
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Pátá část se věnuje návrhu budoucí aplikace, který je nedílnou součástí při reali-
zaci složitějších programátorských řešení. Je popsána architektura webové aplikace,
konkrétně její frontend a jeho funkcionální část (část 5.2). Na základě provedené
analýzy byly navrženy dva modely zobrazení objevených událostí (část 5.2.2), jeden
z nich bude zvolen v rámci etapy implementace.

V šesté části, která se zabývá implementací webové aplikace, došlo k rozdělení
tohoto procesu do dílčích kroků s cílem synchronizace vývojových týmů a také z dů-
vodů lepšího propracování funkcionality webové aplikace. Celkem byly navržené tři
dílčí etapy (viz část 6.1), proces realizace kterých (část 6.2) je v kapitole stručně
popsán. Zároveň se daná kapitola věnuje problémům, které během realizace projektu
nastaly (část 6.3). Na konci šesté části je popsán aktuální stav projektu.

Hlavním cílem sedmé kapitoly je provedení kompletního testování aplikace v reál-
ném provozu a s reálně vyskytujícími vektory útoků, a to ze snahy odhalit problémy,
které během nasazení projektu na firemní infrastrukturu mohou nastat. Daná kapi-
tola popisuje postup testování webové aplikace (část 7.1) a také ověřuje funkcionální
stav vytvořeného software. V rámci dané části byly vybrány a detailně rozpracovány
tří různé vektory útoků (část 7.2), které je software na daně etapě vývoje schopen
zachytit a zobrazit.

Poslední část práce tvoří závěr bakalářské práce. V rámci této části bude prove-
deno zhodnocení dosažených výsledků, bude definován vlastní přínos a také plány
do budoucna, viz kapitola číslo 8.
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1 PROBLEMATIKA POČÍTAČOVÝCH
ÚTOKŮ

Samotný pojem bezpečnost je v současném světě těžce definovatelný a to zájmena
proto, že s bezpečností jako takovou se lze potkat v různých oborech a souvislostech.
Obvykle si pod daným pojmem je možné představit stav, kdy nehrozí žádná rizika
ani nebezpečí [5]. Avšak dnešní svět se vyvíjí velmi rychle, vznikají nejneočekávanější
druhy a možnosti ohrožení jak samotného operačního systému, tak i v něm umístě-
ných aktiv, a proto musíme přikládat bezpečnostním opatřením vážnost v případě,
jestli se chceme aktivně moderním počítačovým útokům bránit [6].

Na začátku kapitoly bude uvedena definice bezpečnostních pojmů, pochopení
kterých je nezbytné, z důvodu správné interpretace probírané látky. V dalším kroku
důraz bude kladen na populární operační systémy, kde každý z nich představuje ur-
čitou plochu na útok, tzv. attack surface [2]. V této části budou povrchově probrány
možné útoky a principy fungování všech nejmodernějších operačních systémů, do
kterých lze zařadit Windows, Linux a macOS. Důraz bude kladen především na ope-
rační systém Windows, jelikož koncové stanice, na které budou prostředky ochrany
AntiExploit navázány, běží primárně pod tímto operačním systémem.

1.1 Úvod do počítačové bezpečnosti
V teoretické části, která se věnuje úvodu do počítačové bezpečnosti, je důležité
seznámit se s definicemi základních a často používaných bezpečnostních pojmů s cí-
lem, aby při čtení kapitol bakalářské práce nevznikaly problémy, anebo nejasnosti
s významem v textu uvedených myšlenek. Mezi tyto základní pojmy patří:

1. Operační systém (Operating system) – je systémový software, který odpovídá
za řízení hardwarových a softwarových prostředků a zároveň poskytuje služby
pro počítačové programy neboli aplikace. Operační systém se považuje za nej-
nižší softwarovou vrstvu počítačů, která komunikuje přímo s hardwarem [7].

2. Bezpečnost (Security) – je stav, ve kterém nedochází k překročení určité míry
ztrát aktiv. Je důležité zmínit, že bezpečnost nemůže být absolutní, jedná se
pouze o stav, který je nutné s plynutím času stále udržovat. Dojít k překročení
hranic definovaných bezpečností může vždy, a proto je podstatné najít stav
rovnováhy mezi náklady investovanými do zajištění určité míry bezpečnosti
a pravděpodobností ztráty aktiv [5].

3. Hrozba (Threat) – pod daným pojmem lze představit jakoukoliv možnost
ztráty aktiv. Každou hrozbu je možné definovat nositelem hrozby, objektem
hrozby a mechanismem hrozby [5]. Nositelem hrozby je obvykle nějaký
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subjekt, který buď úmyslně nebo z vlastního nevědomí ohrožuje chráněná ak-
tiva neboli objekt hrozby. Pod pojmem mechanismus hrozby se skrývá způsob,
prostřednictvím kterého ve chráněnem systému může dojít ke ztrátě aktiv [5].

4. Škodlivý kód (Malware) – je jakékoliv programové vybavení, které umožňuje
útočníkovi provádět činnosti, ke kterým nemá oprávnění. Primárním cílem
škodlivého kódu je poškození chráněných aktiv, anebo ovládání počítačového
systému [6].

5. Aktivum (Asset) – je cokoliv, co pro nějakou osobu nebo organizaci předsta-
vuje cennost, která je v konečném důsledku určitým způsobem chráněna. Jako
možná aktiva v počítačové bezpečnosti lze uvést data, osobní údaje, přístupová
práva, software, hardware a poskytované služby [5].

6. Slabina (Vulnerability) – pod daným pojmem rozumíme zranitelná, anebo cit-
livá místa v systému, zneužíti kterých může směřovat k uskutečnění hrozby
a následně vést ke ztrátě aktiv [5].

7. Ochrana (Defence) – pod tímto pojmem je možné rozumět množinu protio-
patření, která snižují negativní dopady hrozeb [5]. Lze klasifikovat různé cha-
raktery ochran, například personální, technickou, administrativní apod.

8. Zabezpečení (Protection) – představuje ze sebe systém ochran primárním cílem
kterého je poskytnutí komplexní a efektivní ochrany aktiv [5].

9. Útočník (Attacker) – osoba, která může vědomě či nevědomě zneužit existující
slabiny v zabezpečeném systému a působit ztrátu nebo poškození aktiv [5].

10. Útok (Attack) – pod tímto pojmem je myšlen bezpečnostní incident, během
kterého došlo k realizaci hrozby. Samotný útok se může skládat z určitého1

množství nebezpečných události souvisejících mezi sebou v čase [5].
11. Riziko (Risk) – odráží pravděpodobnost využití zranitelného místa v systému.
12. Průnik (Impact) – neboli dopad útoku, který se objevuje v případě pokud při

bezpečnostním incidentu došlo k reálné ztratě aktiv [5].
13. Nebezpečná událost (Malicious incident) – v daném případě je pod tímto po-

jmem myšlena aktivita nositele hrozby, která byla uskutečněná v rámci jednoho
bezpečnostního incidentu, tj. útoku. Je důležité zmínit, že samotná nebezpečná
událost představuje pouze jeden krok směrem k realizaci hrozby.

14. Severita události (Incident severity) – představuje přesně stanovenou škálu
definující nebezpečí události z hlediska možné ztráty anebo poškození aktiv.

15. Management událostí (Incidents management) – daný pojem se vztahuje ke
zpracování všech bezpečnostních incidentů, které vyskytly během činnosti sys-
tému bez ohledu na jejich původ. Představuje ze sebe komplexní a složitý
proces, pomáhající zajistit očekávané fungování chráněného systému [8].

1Může se jednat jak o celý řetězec mezi sebou souvisejících nebezpečných události, tak i o pouze
jednu, která by dokázala naplnit podmínky uskutečnění hrozby.
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1.2 Operační systém jako plocha na útok
Na začátku je důležité zmínit co operační systém je a k čemu slouží. Operační systém
(Operating System) můžeme považovat za základní vybavení jakéhokoliv moderního
výpočetního systému. Představuje ze sebe software, který hned po startu zařízení se
načítá do jeho paměti a zůstává tam, až do vypnutí. Samotný operační systém mů-
žeme považovat za jakousi mezilehlou vrstvu, která zprostředkovává uživateli (User)
hardwarové prostředky zařízení [7]. Pokud se podíváme na operační systém z po-
hledu uživatele, tak zjistíme, že jeho hlavním cílem je umožnit spouštět uživatelské
programy (User Programs), čím je zajištěno poskytování uživateli stabilního API
rozhraní, pomocí kterého je možné provádět programování a obsluhu výpočetního
stroje bez přímého zasahování do hardware. Některé operační systému jako jsou
Windows, Linux a macOS obsahují navíc grafické uživatelské rozhraní GUI (Graphi-
cal User Interface), které poskytuje uživateli grafické ovládací prvky, pomocí kterých
je možné provádět obsluhu zařízení. Jak je patrné z obrázku2 1.1, struktura klasic-
kého operačního systému se skládá z svou základních části, do kterých lze odnést
jádro (Kernel) a systémový software (System software) [7]. Jádro představuje ze
sebe část operačního systému, odpovídající za komunikaci s hardware a poskytující
systémových programům rozhraní systémových volání (System Call Interface) [7].

Applications Operating system Hardware

User

System 
software

User 
Programs

System Call 
Interface

Kernel

CPU

RAM

Hard disk

Other devices

Obr. 1.1: Struktura klasického operačního systému

Typickým představitelem systémového software jsou knihovny a jiné důležité pro-
gramy, umožňující například operace vytvoření, otevření, mazání, zavírání apod.
Prostřednictvím systémových volání jsou systémové programy schopny komunikovat

2V rámci bakalářské práce všechna schémata byla přeložena do angličtiny a to z důvodu použití
vytvořených grafických zobrazení v dokumentaci budoucí aplikace AntiExploit. V textu práce
budou uvedena schémata přeložena do češtiny a následně detailně okomentována.
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s hardware počítače, čímž poskytují uživatelským aplikacím prostor na běh a spouš-
tění [7]. Je důležité zmínit, že ve většině případů uživatelské aplikace nejsou součásti
operačního systému, tzn. že komunikují pouze s rozhraním systémových programu.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že operační systém je z pohledu výpočet-
ního systému velmi důležitým prvkem. Jestli jeho bezpečnost operačního systému
bude porušena, může dojít k vážným zásahům do aktiv uživatele a do jeho sou-
kromí. Jak bylo zmíněno v části 1.1, bezpečnost je pouze stav, který nutné neustále
zajišťovat. V případě operačního systému je jeho bezpečnost velice závislá na sla-
binách jednotlivých prvků, kterými je operační systém tvořen. V tento okamžik
do textu bakalářské práce bude uveden nový pojem – Attack surface (obr. 1.2),
který odráží celou množinu slabin vyskytujících se v systému, tvořící tzv. plochu
na možný útok [2, str. 2]. Do dané množiny mohou patřit slabiny existující v sa-
motném jádru, systémových anebo aplikačních programech. Do aplikačních pro-
gramů může patřit software, který byl nainstalován vědomě či nevědomě uživatelem
výpočetního systému. Zároveň plocha na možný útok může být rozšířena slabinami,
které s sebou přináší nainstalovaný v počítači škodlivý kód (obr. 1.2), který mohl
být nainstalován z důvodu nebezpečného užití systému uživatelem. Je důležité zmí-
nit, že přesné určení attack surface konkrétní stanice anebo firemní infrastruktury
je velmi problematické a to z takového důvodu, že se neustálé mění [2]. Vývoj
nestojí na místě a to i z hlediska vývoje možných mechanizmů hrozeb. Kazdou
minutu se objevují nové, doposud neznámé slabiny jak v aplikacích a operačních
systémech, tak i v samotném hardware. Zároveň je situace komplikována chováním
uživatelů ve vztahu k nainstalovanému software a také výrobců ve vztahu k provedení
rychlých oprav poskytovaného produktu. Například uživatele docela často nedbají
na tom, aby měli poslední verze nainstalovaného programového vybavení. To přináší
nevýhodu v tom, že v případě výskytu slabiny, výrobce se postará o její vyřešení
a provede aktualizaci svého produktu, avšak samotní uživatele mohou danou aktu-
alizaci ignorovat, čímž poskytnou útočníkovi možnost úspěšného uskutečnění útoku
na známou slabinu, která se výrobcem považuje za vyřešenou.

Nositelem hrozby (Threat carrier) pro operační systém je útočník (obr. 1.2),
který má o jeho principech fungování přehled a prostřednictvím zneužití zranitelností
získá neoprávněný přístup do chráněných aktiv. V případě proniknutí do systému
aktivita útočníka vyprovokuje řetězec událostí (Incidents), které budou směřovat od
mechanismu hrozby (Threat mechanism) směrem ke chráněným aktivům (Assets).

Lze konstatovat, že zavedení metriky v formě attack surface umožňuje stanovit
hranice bezpečnosti operačních systémů a určit vliv nainstalovaných komponent
na výslednou úroveň zabezpečení. Daný přístup pomáhá v porovnání operačních
systémů z hlediska zabezpečení a zároveň slouží k motivaci programátorů vytvářet
bezpečnější a lépe navržené aplikace [2, str. 27].
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1.3 Útoky na moderní operační systémy
Jak bylo uvedeno v předchozí části (č. 1.2), samotná definice existujících v operačním
systému slabin je velmi problematická, co ve výsledku výrazně ovlivňuje efektivitu
provedení ochrany proti možným útokům. V části 1.2 bylo také zmíněno, že zranitel-
nosti (Vulnerabilities) vyskytující v operačním systému závisí na jeho attack surface
neboli ploše na možný útok. Pokud se zaměříme na problematiku útoků na ope-
rační systémy, je si důležité připomenout k jakým komponentům operační systém
má přístup. Jinak řečeno, čeho útočník může docílit pokud bude útočit na koncovou
stanici. Jak bylo zmíněno v této kapitole, operační systém má přímý přístup jak
k hardware počítače, tak i k jeho softwarové části [7], a proto v případě provedení
útoku objekty hrozby můžou být na počítači uložená data, spustitelné programy,
paměť, procesor apod. Zároveň kromě těchto prvků, útočník může získat přístup
k poskytovaným operačním systémem službám. Do nich lze odnést řízení a správu
uživatelských účtů, řízení přístupu, dostupnost síťových služeb atd.

Operating system

Asset

Threat carrier

Threat 
mechanism

Vulnerability 1 

Vulnerability 2 

Vulnerability n

Incident
Incident

Threat object

Attacker

User app 
vulnerability

Obr. 1.2: Operační systém a jeho attack surface

Do hlavních faktorů, které neoprávněnou osobu k provedení útoků na koncovou
stanici mohou motivovat jsou na počítači uložená data a také její hardware [9].
Do lákavých dat mohou patřit osobní informace o uživateli, jeho hesla, aplikace,
aktivita apod. Z hlediska hardware, útočník může využívat počítač oběti k provedení
náročných výpočtů například těžby kryptoměn [10], anebo prostřednictvím koncové
stanice provádět složitější útoky, jako je distribuované odepření služeb (DDoS).
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Prospěch, který bude mít útočník z daného neoprávněného jednání může spočívat
v materiálním zisku [11], získáni konkurenční výhody, obdržení citlivých dat apod.
Mechanismy prostřednictvím kterých je možné docílit zisku výše uvedených aktiv
obvykle spočívají v prolomení uživatelských účtů, instalaci škodlivého software, zne-
užíti slabin přítomných v systému atd. Nositel hrozby ke svým záměrům může použit
jak běžně dostupné nástroje a metody (Pasivní útočník), tak i pokročilé, např sofisti-
kovaná softwarová řešení, speciální vypočtení prostředky (Aktivní útočník) [5]. Níže
jsou uvedeny útoky na moderní operační systémy, se kterými se v běžném životě lze
potkat velmi často. Provést dané druhy útoků je možné pro všechny aktuální rodiny
operačních systémů, jak jsou Windows, Linux a macOS.

Sociální inženýrství

Sociální inženýrství (Social Engineering) – způsob provedení útoků jak na koncovou
stanici, tak i na celou firemní infrastrukturu, v základě kterého obvyklé leží chyby
v jednání, působené nedokonalostí lidského rozhodování [12, str. 5], konkrétně dů-
věřování ostatním, apod. Jedná se o techniky manipulace s lidmi, pomocí kterých
lze docílit získání utajených informací, přihlašovacích údajů do systému, anebo také
provést instalaci škodlivého kódu. Techniky sociálního inženýrství jsou založeny na
přesvědčování a ovlivňování lidí a do nich patří: pretexing (vytváření vymyšleného
scénáře událostí), phishing (vytváření „důvěryhodných“ webových stránek, mailo-
vých zpráv, cílem kterých je získání od oběti citlivých informací), baiting (distribuce
paměťových médií se škodlivým obsahem). Útok provedený pomocí sociálního inže-
nýrství se obvykle provádí bez přímého kontaktu s obětí, a to například telefonicky,
prostřednictvím internetu, elektronických zpráv anebo použitím nakažených škodli-
vém kódem médií. Primárními cíli útočníků jsou nejčastěji zaměstnance společností,
kteří s její integritou přímo souvisí [12, str. 7], mají ve společnosti klíčovou pozici,
anebo disponují přístupovými privilegii. Hlavní strategie provedení daných útoků
jsou relevantní pro všechny operační systémy, protože klíčovým faktorem dané zra-
nitelnosti je člověk a jeho chování.

Prolomení uživatelských účtů

Daný druh útoku se provádí s cílem získání neoprávněného přístupu do konkrétního
uživatelského účtu. Jedná se o získání přihlašovacích údajů do účtu oběti. Útok může
být proveden jak prostřednictvím sociálního inženýrství, tak i pomocí softwarových
řešení. V případě sociálního inženýrství, útočník se snaží oběť oklamat a manipula-
cemi login a heslo do účtu získat. Co se týče sofistikovanějších softwarových řešení,
může se jednat o použití software, úloha kterého spočívá v testování všech různých
kombinací neznámého hesla. Takovým útoků se říká – útoky hrubou silou neboli
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bruteforce attack [7]. Pomocí takového útoku je možné prolomit skoro jakékoliv bez-
pečnostní opatření, avšak se jedná o výpočetně náročnou úlohu doba vyřešení které
se může pohybovat v nesplnitelném čase. Dalším vylepšením bruteforce attack je
aplikování počítačových programů, které provádí hledání neznámého hesla, pomocí
předem stanovených slovníků populárních hesel. Efektivita výše uvedených způsobu
velice závisí na algoritmu, sloužícím na ukládání hesel v operačním systému a také
na robustností zvoleného uživatelem hesla [9]. Znamená to, že jestli oběť bude mít
jednoduché heslo, například „12345“, tak žádný kryptograficky prostředek nedo-
káže ochránit takového uživatele, a doba prolomení tak jednoduchého hesla bude
pohybovat v řadách milisekund3. V případě jestli výrobce ve svém systému používá
nebezpečný algoritmus, dojde ke stejnému závěru, tzn. uživatelský účet bude prolo-
men. Za nebezpečný je možné považovat takový algoritmus zpracování hesla, který
je buď spatně implementován, považován za prolomitelný (DES, MD4, MD5), anebo
nesplňuje minimální úroveň zabezpečení, kladenou kryptografií4.

Pokud se zaměříme na problematiku prolomení uživatelských účtů z hlediska ope-
račního systému Windows, v něm ukládání hesel probíhá do systémových registrů5 ke
kterým obyčejný uživatel nemá přístup. Moderní veze operačního systému Windows
navíc umožňují vzdálenou autentizaci prostřednictvím protokolu Kerberos6, anebo
použitím cached credentials. První verze operačního systému, včetně Windows 98,
ve svém základu obsahovaly tzv. LM hash, který se v praxi osvědčil jako prolo-
mitelný a nebezpečný7. V dnešní době se používá modernější varianta – NT hash,
avšak daný algoritmus má také své nevýhody, které ve výsledku zeslabují úroveň
zabezpečení. Do nevýhod lze odnést nepřidání soli během procesu hašování co útoč-
níkům umožňuje používat se slovníkovými útoky tzv. rainbow tables. V porovnání
s operačním systémem Windows, ukládání hesel v OS Linux a macOS probíhá mno-
hem bezpečněji [13]. Poslední verze macOS pro generování hash používají algoritmus
SHA-512, přidávají sůl (náhodný řetězec) a zároveň aplikují operaci hašování něko-
likrát co ve výsledku výrazně zesiluje bezpečnost použitého algoritmu [13]. Ope-
rační systém Linux na ukládání hashů používá jeden z více typů hašovacích funkcí,
tj. MD5, Blowfish, SHA-256, SHA-512. Zároveň se k uživatelskému heslu přidává
sůl, která znemožňuje použíti předem vypočítaných rainbow tables.

3Tato informace je dostupná z: <https://howsecureismypassword.net/>.
4Například organizace NIST (National Institute of Standards and Technology), která definuje

úrovně zabezpečení, klade požadavky na délky používaných kryptografických klíčů apod.
5V případě lokálního přihlášení uživatele.
6Kerberos je otevřený autentizační protokol v OS Windows, který je založen na symetrické

kryptografii s využitím NT Hashe.
7A to z následujících důvodů: používal ve svém základu šifrovací standard DES, který se v dnešní

době považuje za prolomitelný. Zároveň rozděloval heslo maxímální délky 14 znaků na dva podře-
tězce, které byly převedeny na malá písmena.
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Nakonec je nutné říct, že moderní verze operačního systému (od Windows 10),
umožňují provádět autentizaci pomocí biometrik, tzv. Windows Hello. Přehlášení do
systému je možné provést otiskem prstů, oční duhovkou anebo obličejem. Je zřejmé,
že dané řešení zjednodušuje proces autentizace, avšak použíti těchto způsobů zvy-
šuje pravděpodobnost prolomení účtu oběti, protože ne všechny biometrické metody
lze považovat za vysoko odolné vůči oklamání, a to z takového důvodu, že spolehli-
vost autentizace je velice závislá na principech fungování biometrického snímače [5].
V případu ověřování identity uživatele pomocí jeho obličeje se nejčastěji používají
optické CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) snímače, které zkou-
mávají obličejovou metriku8, a proto útočník může mechanismus řízení přístupu
velmi úspěšně oklamat obyčejnou fotografií oběti. Z toho důvodu je vhodné tuto
metodu kombinovat s jinými způsoby autentizace.

Využití slabin v aplikacích

Jak bylo zmíněno na začátku – bezpečnost operačního systému velice závisí na zra-
nitelnosti jeho jednotlivých komponent. V případě jestli si uživatel vědomě či nevě-
domě nainstaluje špatně naprogramovanou aplikaci, která ve svém základu obsahuje
slabiny, tak potom její prostřednictvím je útočník schopen svých podvodných zá-
měrů docílit [2]. Populární útoky, využívající slabiny v aplikacích jsou Zero-day
attack, Buffer overflow, Access-control problems a Unvalidated input [14, 15, 16].

Do Zero-day attack patří útoky, kterým se v praxi říká útoky nulového dne.
Myšlenkou daných útoků je zneužití známých ale neošetřených výrobcem zranitel-
ností. Úspěch provedení zero-day útoků je založen na předpokladu toho, že doba
nutná na odstranění konkrétní slabiny je poměrně dlouhá. Situace je zároveň kom-
plikována tím, že většina koncových uživatelů nedbaje na provedení aktualizací
nainstalovaných ve svém systému aplikací, a proto slabina objevena po nainstalování
komponenty docela často zůstává tam až do momentu obnovení. [15]

Dalším zajímavým představitelem útoků využívajícím slabiny v aplikacích je
Buffer overflow, který se týká jak uživatelských aplikací tak i systémových programů.
V počítačové vědě tento útok znamená zneužití aplikace v okamžiku zapisování do
bufferu přepíše část paměti, která byla obsazena jinou aplikací. Daná událost může
mít za následek poškození dat anebo poškození bezpečnosti celého systému. Útok
může být proveden takovým způsobem, že se paměťové oblasti ve které se nachází
původní data budou nahrána data se škodlivým pro systém obsahem. [14, 17]

Skupina útoku Access-control problems je spojena s přidělením práv přístupu,
s tzv. privilegií, které jsou řízeny buď samotným operačním systémem, aplikacemi,

8Daná technologie je založena na zkoumání vzdáleností mezi dvojicemi základních bodů lidské
tváře, jako jsou oči, obočí, brada, nos. V případě shody metrik je autentizace povolena. [5]
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serverem anebo síťovým protokolem na základě prokázané identity uživatele. Při-
dělená uživatelům práva ovlivňují jejich schopnost vytvářet, otevírat, číst anebo
zapisovat určitá data uložená v systému. Cílem útočníka je získáni vyšších práv něž
on má, například získáni root přístupu a následné provedení změn. [14]

Dalším pozoruhodným druhem útoku je Unvalidated input. Důvodem vzniku da-
ného druhu útoku jsou nekorektní vstupní data, která provokují nepředvidatelné
chování aplikace [14]. Do nejprimitivnějších škodlivých vstupů lze odnést dělení nu-
lou, nastavení velikostí, času na záporné hodnoty atd. Obecně platí, že každý vý-
vojář musí při vývoji otestovat veškeré možné vstupy od nedůvěryhodných zdrojů,
tzn. provést input validation anebo sanity checking [14]. Samozřejmě provést dané
testování je velmi problematické, a proto daný druh útoku se využívá velmi často –
útočník se snaží nalézt vadný vstup a následně jej zneužít. Zářivým případem je tzv.
Fuzzing útok [18], kdy se do počítačového programu uživatele vkládá škodlivý vstup,
který počítač bude úmyslně zatěžovat a provokovat jeho nepředvídatelné chování.

Je vidět, že docela často, důvodem vzniku zranitelností v moderních aplikacích
je kvalita napsání jejich kódu. Samozřejmě není možné napsat ideální software, ve
kterém by byly ošetřeny veškeré chyby a předpověděny všechny případy užití (Use
Case) a to z důvodu složitosti funkcionality, kterou aplikace obsahují. Zároveň situ-
ace je ovlivněna tím, jak je aplikace v počítačovém světě populární – pravděpodob-
nost přítomnosti u oběti takové aplikace je mnohem vyšší. Z toho důvodu je možné
nainstalované v systému aplikace rozdělit do logických skupin podle jejich důvě-
ryhodnosti (viz kapitola 3). Do zranitelných aplikací je možné přiřadit prohlížeče
a neodepsané programy, které patří do žebříčku nejvíc zranitelných program.

Na závěr je nutné říci, že obrana proti útokům využívajícími slabiny v aplikacích,
ze strany výrobce spočívá ve správném návrhu a údržbě počítačového kódu, pravi-
delném testování chování aplikace v různých případech užití a v případě výskytu zra-
nitelnosti je důležité provádět opravy a co nejrychleji distribuovat novou verzi mezi
zákazníky. Koncové uživatele by měli přidělovat bezpečnostním opatřením vážnost,
neinstaloval do systému nedůvěryhodný software a provádět pravidelné aktualizace.

Instalace škodlivého kódu

Základní zbraní v arzenálu útočníka je škodlivý kód, pomocí kterého může útočník
prolomit účet uživatele, poškodit, znepřístupnit anebo zneužit jeho aktiva, vzdáleně
za oběti sledovat a v některých situacích koncovou stanici řídit [7]. V případě in-
stalace kódu se škodlivým obsahem do operačního systému dochází k výraznému
rozšíření jeho plochy na útok (attack surface) [2]. Základní druhy škodlivého kódu
a principy jejich fungování budou rozebrány v kapitole číslo 2.
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2 ŠKODLIVÝ SOFTWARE – PRINCIPY
FUNGOVÁNÍ A VLASTNOSTI

V případě jestli si položíme za cíl vytvořit produkt, který by umožňoval efektivně
chránit jak operační systém, tak i aktiva uživatele, musíme mít podrobný přehled
o principech fungování škodlivého kódu, o tom, jakým způsobem využívá slabiny
uživatelských aplikací a operačního systému. V jakých případech je škodlivý kód
možné rozpoznat pomocí standardních metod a následně zakázat anebo omezit jeho
aktivitu, a v jakých existující způsoby ochrany nebudou dostatečně efektivní.

Dnešní představa o tom, jak bezpečnost chráněného systému má být zajištěna
v porovnání s předchozím desetiletím, se kardinálně změnila [19]. Technologický
pokrok nestojí na místě – svět škodlivého kódu a principů vedení útoků se neustále
vyvíjí, a proto vytvoření nástrojů zajišťujících konkrétní úroveň bezpečnosti je čím
dál těžší. Jedná se o nekonečnou válku mezi těmi kdo útočí a těmi, kdo se útokům
snaží bránit [20]. Je možné konstatovat, že každý den vznikají nové druhy škodlivého
kódu a že v současnosti primárním cílem útoků je čím dál častěji nejenom poškození
aktiv, ale i získáni ekonomického zisku. Zářným příkladem tomu je poměrné známý
druh škodlivého kódu – ransomware, v případě kterého útočnici dbají na své dobré
pověsti s cílem, aby jejich oběti byli ochotní zaplatit peníze za poskytnutí přístupu
k jejich zašifrovaným škodlivém kódem aktivům. Je zřejmé, že není možné v rámci
této bakalářské práce poskytnou přehled o všech existujících typech škodlivého kódu,
proto se daná kapitola bude věnovat jejich základním druhům, které následně budou
rozděleny do skupin podle svých specifických vlastností.

2.1 Základní charakteristika škodlivého kódu
Škodlivý kód lze brát jako software, který byl navržen útočníkem takovým způso-
bem, aby provédl škodlivý zasah do koncové stanice [21]. V anglické literatuře se
lze částo potkat s pojmem „malware“, který má ve svém základu slovní spojení
„malicious software“ a přesně odráží veškeré záměry autora takového programu [9].
Z teoretických základu uvedených v části věnované útokům na moderní operační
systémy (kapitola 1.1) lze malware zařadit do mechanismu hrozby, tzn. že se jedná
o nástroj, pomocí kterého útočník dokáže získat neoprávněný přístup, poškodit ak-
tiva nebo dokonce vyřadit z provozu koncovou stanici.

Pokud se zaměříme na aktuální statistickou informaci [1], tak zjistíme, že v roce
2017 bylo objeveno více než 700 milionů nových vzorků škodlivého kódu. Na ob-
rázku číslo 2.1 je možné vidět srovnání celkového počtu nových druhů malware za
posledních třináct let.
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Obr. 2.1: Statistika výskytu nových druhů malware za posledních 13 let1

Jak je z výše uvedeného obrázku patrné, v dnešní době jsou nejpopulárnějšími
viry (Viruses), které tvoří skoro 47 % ze všech vyskytujících se malware. Druhé
místo obsadily trojští koně (Trojans), počet kterých přesahuje 36 %. Třetí místo
jak lze i očekávat, patří červům (Worms) a tvoří necelých 11 %. Tendence ukazuje,
že s každým rokem množství škodlivého kódu roste, například v roce 2012 počet
objevených vzorků malware stanovil přibližně 100 milionů. Velký přirůst vzorků
je patrný v roce 2016, kdy stanovil 209 milionů v porovnání s předchozím rokem.
Tato tendence vývoje pokračuje, a proto nebezpečí, které za sebou skrývá škodlivý
kód není možné podceňovat. Z praktického hlediska není možné popsat všechny se
vyskytující druhy škodlivého kódu, a proto při snaze o rozdělení známých druhů
malware do skupin je budeme analyzovat jak z principů fungování, tak i ze záměrů
útočníka, tj. osoby, která před sebou měla jasný cíl a vytvořením daného zdrojového
kódu ho chtěla realizovat, např. získat administrátorská práva a odstranit veškerá
data uložena na disku.

2.2 Principy fungování škodlivého kódu
Táto část seznámí čtenáře se základním rozdělením škodlivého kódu do skupin
podle principů jeho fungování a také koncových cílů, kterých lze aplikováním tohoto
nástroje dosáhnout.

1Statistiky jsou dostupné z URL: <https://www.av-test.org/en/statistics/malware/>.
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Viry

Viry (Viruses) – pod tímto pojmem se označuje takový škodlivý program, který je
schopný šířit se v systému bez vědomí uživatele. Rozmnožení probíhá takovým způ-
sobem, že malware vytvoří vlastní kopii sama sebe, kterou následně vloží do jiných
spustitelných dokumentů anebo souborů, tzv. hostitelů [9, str. 20]. Pro aktivaci viru
je obvyklé vyžadována uživatelská aktivita. Ve většině případů se daný druh pro-
gramů nešíří samostatně v počítačové síti. Zaměřují se převážně na jeden počítač,
který zahltí vlastními klony. Přenos virů mezi počítači může být uskutečněn jenom
za iniciativy uživatele, např. jestli se soubor nakažený virem rozhodne přenést na
jiný počítač a spustí jej. Rozlišovat viry je možné jak pomocí hostitele, ke kterému
se připojují, tak i podle principů jejich šíření. V případě prvního rozdělení se zamě-
řujeme na to, k jakému cílovému objektu virus svůj kód vkládá. Základními druhy
hostitelů můžou být: boot-sektory nebo MBR2 operačních systémů, skripty, spusti-
telné soubory, soubory systému Windows, datové soubory (Microsoft Word, Excel
a PDF) a přílohy mailových zpráv. Pokud se zaměříme na rozdělení podle způsobu
šíření, tak můžeme definovat rezidentní (šíří se z RAM paměti) a nerezidentní viry
(šíří se ve chvíli, kdy dojde k spouštění hostitele), stealth viry a makro viry. [9, 19]

Červi

Červi (Worms) – představitelé škodlivého kódu, kteří se aktivně šíří přes síťová za-
řízení [19]. Svou aktivitu nejčastěji zaměřují na samotný operační systém. Na rozdíl
od viru nepřidávají svůj kód k určitým hostitelům, ale vytváří vlastní spouštěcí kon-
tejnery, které jim umožňují fungovat autonomně a replikovat sebe samé [9]. Šíření
po síti je založené na principu využití známých bezpečnostních slabin v moderních
operačních systémech, uživatelských aplikacích anebo síťových protokolech. V po-
rovnání s viry je jejich šíření mnohem rychlejší, což může mít za následky mnohem
silnější dopady útoků [9]. Do známých představitelů červů patří: Melissa (1999),
loveLetter (2000), Slammer (2003), Stuxnet (2010).

Trojští koně

Trojští koně (Trojan Horses) – počítačový program, který se navenek tváří jako uži-
tečný, avšak ve svém vnitřku obsahuje škodlivé funkce, které můžou pomoct útoč-
níkovi získat neoprávněný přístup ke koncové stanice, čímž následně může dojít
k poškození chráněných aktiv anebo převzetí kontroly nad počítačem [9]. V porov-
nání s červy trojští koně vyžadují aktivitu uživatele, a proto se po síti nešíří tak

2MBR (Master Boot Record) – hlavní spouštěcí záznam operačního systému, který se obvykle
umísťuje v prvním sektoru pevného disku.
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rychle [19]. Trojští koně mohou fungovat samostatně anebo spolupracovat s viry.
Škodlivá funkcionalita, kterou v sobě můžou přenášet, může spočívat ve vytvoření
backdoorů, rootkitů anebo spywarů [9]. Každý z nich představuje určitý mechanis-
mus hrozby a může být zahrnut do vnitřní škodlivé funkcionality trojských koní.
Všechny tři výše uvedené škodlivé „náplně“ budou detailněji vysvětlené v níže uve-
dených částech této kapitoly. Do známých představitelů trojských koní patří: Magic
Lantern (2001), Tinba (2010) a Warrior Pride (2014).

Backdoor

Backdoor – pod tímto pojmem lze chápat počítačovou metodu anebo program, který
umožňuje útočníkovi získat neoprávněný přístup do systému pomocí obcházení algo-
ritmů autentizace [9]. Minimální množina funkcionality, kterou backdoory obsahují,
spočívá v poskytování možnosti zasílat do ním obsazeného systému příkazy na spl-
nění. Z jejich strany se obvykle jedná o otevření spojení UDP anebo TCP na určitém
portu a následné čekání na příkazy zaslané útočníkem vzdáleně [9]. Složitější backdo-
ory umí zasílat emailové zprávy oznamující IP adresu a port počítače s vytvořenými
zadními vrátky, na které následně může být provedeno zasílání škodlivých příkazů.
Příkazy zasílané útočníkem mohou být dokonce i v šifrované podobě. V případě
jestli port na provedení útoku je zvolen náhodně a veškerá komunikace probíhá šif-
rovaně, tak detekování backdooru může být velmi problematické. Více o backdoorech
je možné se dozvědět z [9, str. 24].

Spyware

Spyware – škodlivý kód, cílem kterého je sběr dat souvisejících s konkrétní oso-
bou anebo společností bez jejích souhlasu a následné zasílání vytěžených dat útočící
stráně [19]. Zdrojem informací pro spyware může být samotný operační systém,
internetová aktivita uživatele, soubory umístěné na disku apod. Do skupiny sle-
dovacího spyware lze zařadit i keyloggery, které sledují stisknutí kláves. Infikování
počítače spyware může být provedeno skrz nedůvěryhodné internetové stránky, pro-
střednictvím slabin internetových prohlížečů, tak i pomocí trojských koní, například
počítačové hry, dovnitř kterých bylo provedeno vložení spyware. Více o tomto druhu
škodlivého kódu je možné dočíst z [9, str. 25].

Ransomware

Ransomware (Ransom software) – poměrně známý hráč na poli malware, patřící
do skupiny škodlivého kódu, která šifruje aktiva. V dnešní době je tento druh mal-
ware velmi populární a zároveň nebezpečný, protože kombinuje moderní distribuční
techniky spolu s pokročilými metodami šifrování dat, které neumožňují efektivně
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provádět reverzní inženýrství [11, 19]. Primárním cílem útočníka při vytvoření ran-
somware, jak vyplývá z jeho názvu, je vymáhání peněz3. Princip fungování škod-
livého kódu je poměrně jednoduchý. Ransomware provede šifrování cenných aktiv,
MBR oddílu anebo celého systému, čímž k nim znemožní přístup. Následně dojde
k požádání oběti o peněžní odměnu za poskytnutí dešifrovacího klíče. V případě,
jestli oběť nebude ochotná zaplatit, budou aktiva smazána. Šíření daného druhu
malware probíhá stejně jako šíření trojských koní anebo červů. Vstup do operačního
systému je zajištěn pomocí využíti děr v zabezpečení systému, slabin komunikačních
protokolů anebo aktivity uživatele [11]. Sofistikovanější druhy ransomware využívají
k své činnosti metody symetrické (šifrování dat) a asymetrické kryptografie (distri-
buce šifrovacích klíčů). Do známých představitelů ransomware patří: Reveton (2012),
CryptoWall (2014), Fusob (2015), Petya (2016), WannaCry (2017).

Keyloggers

Keyloggers (Keystroke Logger) – malware, který se může skrývat za trojským ko-
něm anebo spyware. Primárním cílem tohoto škodlivého kódu je zaznamenání stisku
jednotlivých kláves na klávesnici [19]. Což ve výsledku může znamenat zachycení
a zneužíti veškerých citlivých údajů zvolené oběti, mezi které mohou patřit hesla,
čísla kreditních karet a další soukromé informace. Samy o sobě keyloggery operační
systém neohrožují, snaží se totiž vykrást identitu uživatele (identity theft). [9]

Adware

Adware – často souvisí s pojmem spyware, který otravuje uživatele zobrazováním
různých reklam vznikajících během jeho online aktivity [19]. Prvky sloužícími pro
zobrazení můžou být běžné bannery, pop-up okna, nové záložky prohlížeče apod.
Tento druh malware může v prohlížeči bez vědomí uživatele způsobit změnu jeho
domovské stránky. Je důležité zmínit, že se adware za sebou může skrývat sledovací
malware, který přeposílá soukromé informace o uživateli a jeho internet aktivitu
cizím osobám. Více informací je možné docíst z [9, 19].

Rootkity

Rootkit – počítačový program, cílem kterého je skrývat data anebo přítomnost zá-
keřných programů v operačním systému oběti [9, str. 26]. Z čeho následně vyplývá
jeho schopnost maskovat příznaky existenci virů, červů a trojských koní, a to tak,
že skrývá volání procesy API funkcí, položky registrů Windows, síťová připojení,
adresáře apod. Do známých představitelů patří: Rootkit Sony BMG (2006). [9]

3V roce 2016 celkové výnosy útočníků činily téměř 1 miliardu dolarů [11].
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3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
ANTIEXPLOIT

Hlavní myšlenkou pro vznik projektu AntiExploit posloužila skutečnost, že současné
antivirové programy nejsou pro zajištění bezpečnosti stanic v plné míře dostačující
a to z takového důvodu, že v dnešním světě neexistuje jediné řešení, které by ochrá-
nilo počítač od veškerých možných hrozeb [21, str. 44]. Proto hlavní vizí produktu
AntiExploit je poskytnutí firemním infrastrukturám dodatečného ochranného ná-
stroje, který by spolu z jinými prostředky ochrany, tj. firewally, antivirové programy,
systémy pro odhalení průniku (IDS), zvyšoval úroveň zabezpečení koncových zařízení
a umožňoval správci systému provádět efektivní analýzu útoků a činit protiopatření.

V dnešní době není možné vytvořit ochranný prostředek, který by se skládal
pouze z jedné dílčí části. Moderní softwarová řešení vyžadují vývojový tým vytvo-
řený z několika lidí, kde každý programátor bude mít přesně definovanou roli, bude
odpovědný za svoji dílčí část kódu. Dané rozdělení se zavádí z důvodu fyzické a ča-
sové neschopnosti jednoho vývojáře programovat, provádět údržbu kódu a předpo-
vídat budoucnost projektu jako celku. Distribuce zátěže přináší rozdělení úkolů na
dílčí části, co ve výsledku zefektivňuje vývojovou činnost. V současnosti na projektu
AntiExploit pracuje vývojový tým skládající se ze čtyř lidi, ve kterém každý má svoji
určenou roli. Cílem každého programátora v týmu je starat se o vytvořené kompo-
nenty, optimalizovat kód, upravovat chyby, rozšiřovat funkcionalitu a spolupracovat
s ostatními členy týmu.

Projekt AntiExpoit prošel fází analýzy a návrhu a v současné době se nachází
ve stavu vývoje. Daná etapa je nejtěžší a vyžaduje nejvíc zkušeností od vývojářů.
Je důležité mít na vědomí, že s plynutím času a zároveň v závislosti na přáních
zákazníka a technickými specifiky, se požadavky na systém můžou měnit. Proto se
analýza a testování produktu během etapy vývoje také provádí a to s cílem odhalit
možné chyby a co nejvíc výsledný produkt optimalizovat.

V srpnu roku 2017 byla provedena etapa komunikace se zákazníkem, během které
bylo dohodnuto rozšířit funkcionalitu existujícího projektu přidáním nové kompo-
nenty – webové aplikace, která bude spolupracovat s ostatními částmi projektu,
poskytovat uživateli grafické znázornění útoků a následně umožní uživateli produkt
společnosti TrustPort ovládat a efektivně s ním spolupracovat. Z toho důvodu není
možné podceňovat výslednou roli webové komponenty, tvorbě které se tato baka-
lářská práce věnuje. Je vidět, že webová aplikace bude funkčně závislá na celém
projektu, bude plně využívat a graficky reprezentovat jeho funkcionalitu. Z důvodu
těsného propojení výše zmíněných komponent vzniká nutnost podrobné analýzy
architektury a funkcionality celého projektu, pochopení principů jeho fungování,
co následně i bude probráno v rámci této kapitoly.
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3.1 Architektura projektu
Popsání architektury projektu poskytuje popis fyzického rozdělení jednotlivých kom-
ponent a jejich vzájemné propojení.

HTTP

sync 
component

DB SQLite

DB SQLite DB SQLite DB SQLite
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sync 
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Obr. 3.1: Architektura projektu AntiExploit

Schematicky architektura projektu AntiExploit bude rozdělena na tři hlavní části
(obr. 3.1). Do první skupiny fyzicky oddělených komponent je možné zařadit mno-
žinu koncových stanic (Host PC ). Každá koncová stanice tvoří klienta, činnost kte-
rého je systémem AntiExploit monitorována. Na klientovi se provádí vyhodnocení
aktivit procesů, logování a ukládání nebezpečných událostí do relační SQLite da-
tabáze. Navíc chránící komponenta na koncovém zařízení obsahuje synchronizační
modul (Synchronization component), cíl kterého spočívá ve provádění synchronizace.

Dalším důležitým objektem v architektuře je server AntiExploit se svou lokální
databázi, kterou je možné považovat za „hlavní“, protože obsahuje veškeré nebez-
pečné události zachycené na klientských počítačích. Funkcionalita serverové části
spočívá ve správě infrastruktury klientských počítačů, monitorování a korelaci nebez-
pečných událostí, správě klasifikačních pravidel, updatu klientů, informování admi-
nistrátora, formování a ukládání balíků s jednotlivými událostmi. Součástí serverové
strany je Apache server, který zpracovává požadavky webové aplikace a poskytuje
jednotný a snadný přístup k datům prostřednictvím množiny REST1 API funkcí.

1REST (Representational State Transfer) představuje ze sebe architekturu rozhání, které se na-
vazuje na distribuované prostředí s cílem zjednodušit spolupráci se serverem, pomocí jednoduchých
HTTP požadavků.
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Třetí komponenta je webové rozhraní na straně administrátora (Admin PC ),
které v rámci této bakalářské práce bude realizováno. V současnosti se tato kom-
ponenta nachází ve stavu aktivního vývoje. Na schématu 3.1 je vidět, že webová
aplikace bude komunikovat přímo se serverovou stranou. Její funkčnost je tvořena
datovými zdroji definovanými rozhraním REST API. Přístup k dané komponentě
bude možný pouze autorizovanému administrátorovi, který bude schopen zobrazit
všechny události vzniklé v chráněné počítačové síti, provést jejich analýzu a v pří-
padě potřeby – protiopatření.

V době vývoje tohoto bezpečnostního řešení bylo rozhodnuto, že se komunikace
mezi dílčími částmi bude probíhat použitím nezabezpečené verze protokolu HTTP2

s cílem usnadnit testování a vzájemné navázání komponent. Avšak je zřejmě, že pro-
tokol HTTP nesplňuje požadavky kladené prostředím použití dané aplikace, zejména
tím, že neposkytuje možnost zabezpečení komunikace, ověření identity stran apod.
Z toho důvodu, v posledních fázích realizace projektu, tento protokol bude nahrazen
vhodnějším pro daný případ HTTPS protokolem3.

3.2 Funkcionalita projektu
Nástroj AntiExploit slouží k dynamické klasifikaci aktivních procesů běžcích na kon-
cových zařízeních s cílem omezit jejich aktivity a v případě potřeby provést analýzu
a detekovat neznámou hrozbu. Samotná klasifikace je založena na principu přiřazení
každého procesu do jedné nebo více kategorií. Tyto kategorie můžou být uspořádány
do hierarchické struktury a omezovány pomocí množin pravidel. Každé pravidlo má
svoji závažnost neboli prioritu. Omezování přístupu k jednotlivým systémovým pro-
středkům bude tedy tvořeno všemi pravidly, které se vztahují na kategorii do které
regulovaný proces patří.

V praxi spolehlivá klasifikace procesů, které můžou být spouštěny na koncové sta-
nici, není možná bez udržování velké a pořád se upravující reputační databáze. Proto
z výše uvedeného důvodu bylo rozhodnuto klasifikovat procesy na známé, neznámé,
zranitelné či chráněné, viz podkapitola číslo 3.2.1. Daný princip umožňuje provádět
efektivní ochranu operačního systému oproti napadnutelným aplikacím a zároveň
ochranu napadnutelných aplikací oproti aplikacím, které nejsou známé [21].

AntiExploit se snaží monitorovat možné vektory útoků a proaktivně těmto
útokům bránit. V podstatě se jedná o vytvoření obsluhy základních systémových

2HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – protokol sloužící pro výměnu hypertextových doku-
mentů, které jsou ve formátu HTML.

3Protokol HTTPS – zabezpečená verze populárního protokolu HTTP. Ve svém základu obsahuje
výše zmíněný nezabezpečený protokol HTTP. Zabezpečení je docíleno přidáním nadstavby ve formě
protokolu SSL nebo TLS.

30



operací, např. otevírání souborů, spouštění procesů, zápis do registrů a přístup do
sítě. Obsluha vyhodnotí možné riziko a operaci povolí (Allow), zablokuje (Deny)
nebo se dotáže uživatele na to, jaká operace má být vykonána (obr. 3.2). AntiEx-
ploit navíc umožňuje analyzovat nálezy, které byly nasbírány na koncových stanicích.
Analýza se provádí takovým způsobem, aby bylo možné jednoduše dohledat směr
útoku a s ním související informací, které byly během provedení útoku zazname-
nány a představují pro administrátora systému největší váhu. V případě proniknutí
do systému je možné útoky řadit podle stupňů závažnosti, času a jejich typu.

3.2.1 Klasifikace cílových objektů a procesů

Provedení aktivního monitorování všech systémových operací na koncové stanici je
velmi problematické a to z hlediska omezeného výpočetního výkonu daného zaří-
zení. Z toho důvodu vzniká potřeba zavedení klasifikace cílových objektů a procesů
s cílem omezit potencionální množinu sledovaných systémových operací jenom na ty
nejzávažnější, čímž dojde k menšímu vytížení prostředků sledovaného systému.

Systém AntiExploit se tedy snaží monitorovat a předcházet možným vekto-
rům útoků vztahujícím se na předem definované skupiny cílových objektů. Do nich
lze zařadit procesy patřící samotnému operačnímu systému tak i procesy, které
byly nainstalovány uživatelem. Monitorování se také provádí nad registry Windows,
systémovými a uživatelskými soubory. V aktuální době se provádí návrh a imple-
mentace modulu zodpovědného za monitorování síťových aktivit.

Obr. 3.2: Dialogové okno AntiExploit, čekající na uživatelovo rozhodnutí
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Princip kategorizace souborů probíhá na základě cest umístění na disku. Registry
se kategorizují podle systémových klíčů a síťové prostředky se budou rozdělovat do
skupin dle typu sítě (lokální síť, VPN síť, internet). Klasifikace monitorovaných
systémových a uživatelských procesů probíhá automaticky na základě vydavatele
software, který se určuje dle digitálního podpisu. V případě, pokud cílový objekt
ochrany nelze správně klasifikovat – zařadí se do defaultní skupiny.

Kategorizace procesů je hierarchická (schéma 3.3). Do nejnižší úrovně, která
není běžnému uživateli vidět, patří procesy rozdělené podle typu fungování. Jsou
to například prohlížeče, přehrávače, antiviry, mailoví klienti, Java aplikace, Flash
atd. Následně, vyšší úroveň abstrakce je definována na základě důvěryhodností či
potencionální škodlivosti procesů. V ní je možné rozlišit následující skupiny procesů:

• Systémové procesy (System applications) – procesy, které patří operačnímu
systému Windows a jsou nezbytné pro jeho fungování. Do dané skupiny byly
zahrnuty skriptovací procesy (Scripting applications), prostřednictvím kterých
je možné zasáhnout jak do integrity operačního systému, tak i uživatelských
aktiv. Například různými způsoby zneužívat běžící uživatelské procesy, prová-
dět škodlivá nastavení, měnit oprávnění, ohrožovat zálohy dat apod.

• Chráněné procesy (Protected applications) – skupina procesů, fungování
kterých je prioritní pro uživatele.

• Monitorované procesy (Monitored applications) – procesy, zranitelnost kte-
rých může být využitá k provedení počítačového útoku.

• Antivirové procesy (Antivirus applications) – skupina procesů, které patří
bezpečnostnímu software. Do dané skupiny spadají i procesy samotné aplikace
AntiExploit. Jakýkoliv zásah do těchto procesů bude zakázán a zalogován.

• Důvěryhodné procesy (Trusted applications) – procesy, které uživatel po-
važuje za bezpečné anebo jsou podepsáné důvěryhodným vydavatelem.

• Nedůvěryhodné procesy (Untrusted applications) – kategorie, do které lze
odnést procesy, které jsou známy jako nedůvěryhodné či škodlivé a jejich
podezřelé operace jsou rovnou blokovány.

• Neznámé procesy (Unknown applications) – kategorie do které patří procesy,
které nebylo možné přiřadit do žádné z kategorií.

3.2.2 Vyhodnocení detekovaných rizik

Jak bylo uvedeno výše, vyhodnocení útoků probíhá podle předem definovaných pra-
videl na serverové stráně. Pravidla jsou tvořena korelací ustanovení danými pro
zdrojový a cílový objekt, restrikcemi na přístup k objektu (create, open, read, write,
delete a rename) a prioritou, která určuje pořadí aplikování pravidel. V případě,
pokud se neznámá aplikace pokusí přistoupit k chráněnému procesu, bude uživatel
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Obr. 3.3: Hierarchické rozdělení klasifikovaných procesů

dotázán (obr. 3.2), zda se má akci povolit nebo zakázat, stejně jako při spuštění
skriptovacího procesu monitorovaným procesem. Varování se zobrazí uživateli v pří-
padě jestli dojde k přístupu monitorovaným procesem systémového procesu.

Síťová pravidla navíc budou obsahovat zdrojovou a cílovou IP adresu, doménu,
bezpečnosti zónu (normal, trusted, dangerous apod.), protokol transportní vrstvy
(TCP4, UDP5), směr komunikace (příchozí, odchozí) a výčet síťových portů. Plánuje
se vytvoření a udržování white a black listů IP adres s cílem okamžitého povolení
anebo blokování síťového provozu. Aplikování síťových pravidel, stejně jako samotný
sítový modul se nachází ve stavu vývoje, proto ve výsledku se struktura a principy
vyhodnocení těchto pravidel můžou být změněné.

Ve výsledku AntiExploit, běžící na operačním systémem, monitoruje konkrétní
akce, které se na procesoru vykonávají. V případě pokud se bude jednat o známý
útok, tak se pokus o jeho provedení bude zablokován. Pokud se škodlivý proces
maskuje pod důvěryhodnou aplikaci a snaží se přistupovat k cílovým prostředkům
rozumně, jinak řečeno, co nejmíň podezřele, tak se jeho každá nová akce bude za-
znamenána a korelována s dříve provedenými. V okamžiku, kdy dojde k naplnění
stanoveného minima, proběhne vyhlášení poplachu a zablokování nebezpečného pro-
cesu (viz 3.4). Následně administrátor systému prostřednictvím webové aplikace
bude schopen se s incidentem seznámit a provést jeho analýzu a to s cílem stanovení

4TCP (Transmission Control Protocol) – spojově orientovaný protokol transportní vrstvy.
5UDP (User Datagram Protocol) – protokol transportní vrstvy, založený na principu best-effort.
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dopadu útoku anebo provedení řády protiopatření s cílem omezit výskyt této hrozby
na jiných stanicích. AntiExploit na dané etapě realizace umí blokovat tyto operace:

Procesy:
• spouštění – API CreateProcess();
• otevírání – API OpenProcess();
• čtení z procesů – API ReadProcessMemory();
• zápis do procesů – API ReadProcessMemory();
• zabíjení procesů – API TerminateProcess().

Registry:
• vytváření klíčů – API RegCreateKeyEx();
• otevírání klíčů – API RegOpenKeyEx();
• čtení klíčů – API RegQueryValueEx();
• zápis klíčů – API RegSetValueEx();
• mazání klíčů – RegDeleteKey();
• přejmenování klíčů – API RegRenameKey().

Soubory:
• vytváření souborů – API CreateFile();
• otevírání souborů – API OpenFile();
• čtení ze souborů – API ReadFile();
• zápis do souborů – API WriteFile();
• přejmenování souborů – API MoveFile();
• mazání souborů – API DeleteFile().

Zachycení těchto aktivit probíhá na úrovni driverů, který v případě blokování
události vrátí operačnímu systému status access denied, pokus se jedná o nepřed-
stavující riziko operaci, tak akce driverem bude povolena – status access allow.

Jako příklad pravidla mezi procesem a cílovým objektem je možné uvést existující
pravidlo zakazující nedůvěryhodným aplikacím, tj. skupině untrusted applications
spouštění skriptovacích aplikací (scripting applications):

Id: 18
Name: Deny create from Untrusted Apps for Scripting Apps
Accessing_app : Untrusted Apps
Accessed_app : Scripting Apps
Restrictions : create
Actions : log|deny
Trust_signed : 0
Priority : 1000

Z výše uvedeného výpisu je vidět, že každá vytvořená restrikce obsahuje svoje uni-
kátní identifikační číslo (Id), jméno pravidla (Name), jméno kategorie zdrojového
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přistupujícího procesu (Accessing_app), název kategorie cílového přistupovaného
procesu (Accessed_app), kombinace restrikcí (Restrictions), na které se dané pra-
vidlo vztahuje. Do restrikcí mohou být zahrnuty následující akce: create, delete,
open, read, write, rename, viz seznam blokovaných operací. Následně se v defi-
nici pravidla uvádí kombinace akcí, které se mají vykonat v případě naplnění skut-
kové podstaty. Do nich lze zahrnout akce: log, alert, ask, deny, nothing. Další
položkou je Trust_signed. Tato hodnota specifikuje zda zdrojový proces byl po-
depsán důvěryhodným vydavatelem. Poslední položka specifikuje prioritu daného
pravidla (Priority), čím je nižší uvedené číslo, tím je vyšší výsledná priorita.

3.2.3 Ukládání událostí

Ukládání detekovaných událostí probíhá jak na serverové, tak i klientské straně. Tyto
databáze se umísťují lokálně, tzn. na fyzických mediích, viz schéma 3.1. V případě
výskytu jakékoliv nebezpečné události dojde k jejímu automatickému zalogování.
Následně proběhne synchronizace klientské databáze se serverovou přes synchroni-
zační modul, který je součásti AntiExploit na koncových stanicích. Pro ukládání
záznamů se používá relační databáze SQLite. Data jsou rozdělena na stejně velké
bloky, které jsou navzájem propojené a následně vytváří databázovou strukturu,
velikost které může být maximálně 140 TB [22]. Použití SQLite databáze zpro-
středkovává její obsah pomocí jednoduchého rozhraní bez vytvoření samostatného
serveru6. Daný přístup umožnil zjednodušit problém sběru a zpracování dat a také
redukovat výsledné množství kódu. Nevýhodou tohoto řešení je schopnost databáze
v jeden okamžik času vyhovět maximálně jednomu požadavku. Z tohoto důvodu
synchronizace mezi komponentami probíhá s náhodným časovým posunem, čímž
je zmenšena pravděpodobnost výskytu kolize7. V budoucnu je plánováno realizo-
vat šifrování obsahu a zvýšit spolehlivost serverové databáze, kvůli vyššímu počtu
na ní kladených nároků, jak z hlediska analýzy a provedení korelací nebezpečných
události, tak i zpracování požadavků od koncových stanic.

3.2.4 Sběr informace z koncových stanic

Pro účely synchronizace komponent byl vytvořen samostatný modul, který se stará
o automatické zasílání událostí vzniklých na koncových stanicích serverové straně.
Doba provedení synchronizace může být upravena administrátorem systému, impli-
citně je avšak nastavena na 5 minut. Odeslané událostí se slučují podle stejných

6Databáze typu klient-server vyžadují vytvoření zvláštního procesu v paměti, představující
serverovou stranu.

7Kolize – situace během které dojde k zápisu nebo čtení z databáze v jeden okamžik času.

35



příznaků a zařazují se do hlavní SQL databáze. Následně server AntiExploit zpro-
středkovává přítomná v databázi data webové aplikaci. Data se posílají ve formátu
JSON. Jak je uvedeno na schématu č. 3.1, veškerá komunikace mezi moduly probíhá
prostřednictvím nezabezpečené verze protokolu HTTP, ke kterému v budoucnu bude
přidáno zabezpečení použitím SSL anebo TLS protokolu.

3.2.5 Zobrazení útoků uživateli

Jak bylo uvedeno v kapitole číslo 3.1, grafické zobrazení útoku bude probíhat na
straně administrátoru. Jedná se o zvláštní modul, který pro výměnu dat se serve-
rem bude používat rozhraní REST. Proces realizace této aplikace se bude skládat
z několika částí, které jsou detailně rozebrány v následujících kapitolách. V první
fázi dojde k analýze existujících požadavků a způsobů grafického zobrazení, ná-
sledně bude udělán návrh budoucího řešení. V poslední fázi dojde k implementaci
navrženého modulu a následného zařazení do funkcionality projektu AntiExploit, viz
UML diagram číslo 3.4. Na tomto diagramu je vidět proces zacházení s nebezpečnou
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Obr. 3.4: UML Activity Diagram projektu AntiExploit

událostí od mementu detekování, až do zobrazení na straně administrátora (Admin
side). V první řadě proběhne značkování (Tag) podezřelé aktivity a její zařazení do
patřičné kategorie (Matching category), viz 3.2.1. Následně bude vyhodnocena kate-
gorie zdrojového procesu (Process category), viz 3.2.2, provedena volba a aplikování
vhodného pravidla (Rule with the lowest priority). Vyskytla událost bude uložena
lokálně (3.2.3) a následně přenesena do serverové databáze (Global database). Server
nasbírané události rozbalí (Extract), koreluje (Correlate) a předa frontendu.
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4 ANALÝZA PROSTŘEDÍ
V dané kapitole bude provedena analýza prostředí použití. Samotný proces analýzy
tvoří základ úspěšně navržené architektury, a to tím, že umožňuje definovat množinu
klíčových funkcí a činností, nezbytných k realizaci projektu.

V první řadě budou specifikovány požadavky kladené na budoucí webovou apli-
kaci. Kapitola bude charakterizovat modely případů užití aplikace a její možné
aktéry1. V dalším kroku budou určeny funkční a nefunkční požadavky. Z těchto
stanovených požadavků bude definována množina kritických požadavků, naplnění
kterých je pro úspěšné dokončení projektu nezbytná.

Na konci této kapitoly budou zanalyzovány současné metody a možností grafic-
kých zobrazení. Každý z nich bude porovnán z hlediska přehlednosti a srozumitel-
nosti podle informací zjíštěných ze zdrojů [23, 24].

4.1 Specifika požadavků na aplikaci
První podkapitolou a následně prvním krokem procesu analýzy je specifikace poža-
davků na systém, během které dochází k definování funkčností aplikace. Tento krok
probíhá před návrhem aplikace a není možné ho z řetězce analýzy vynechat. [25]

V případě aplikace pro grafické zobrazení útoku, nároky vplývají jak ze strany
investora, tj. objednavatele, tak i ze strany systémového administrátora. V rámci
specifikace požadavků je důležité porozumět potřebám obou stran a nabídnout jim
takové řešení, které by naplnilo jejich očekávání. Požadavky stanovené v rámci do-
hody by měly být realistické, přesně specifikovány a měly by si navzájem neodporo-
vat, aby v budoucnu nedocházelo k neporozuměním a nejasnostem.

Základní množina požadavků na systém byla definována objednavatelem, který
zároveň specifikoval cíle, jakých chce dosáhnout nasazením tohoto řešení na firemní
prostředí. Následně systémový administrátor, tj. primární persona2 používající apli-
kaci, specifikoval funkce, které jsou nezbytné pro jeho efektivní práci. Primárním
požadavkem ze strany objednavatele bylo vytvoření takového nástroje pomocí kte-
rého by bylo možné provádět analýzu a klasifikaci vzniklých útoků, přesně určovat
jejich dopad a předcházet dalším možným zásahům do firemní infrastruktury. Ze
strany administrátora systému byla potřeba v aplikaci, která by srozumitelně a pře-
hledně znázorňovala nebezpečné události vzniklé na koncových stanicích, umožnila

1Během analýzy požadavků kladených na aplikaci, dochází k definici subjektů, které tento
systém za vlastními účely bezprostředně používají.

2V daném případě se pod primární personou rozumí subjekt, který funkcionalitu aplikace bude
denně používat.
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by je efektivně a rychle analyzovat. Administrátor by měl možnost zjistit jejich
závažnost, časovou souvislost, detailní popis a vzniklé následky.

Další požadavek vyplýval z rozsáhlosti infrastruktury objednavatele – přehled-
nost grafického zobrazení by neměla záviset na počtu nebezpečných událostí v kon-
kretní časový okamžik. Jinak řečeno, administrátor by měl být schopen rychle a bez
námah zorientovat se a vyřešit vzniklé problémy v nezávislostí na jejich množství.
Ostatní požadavky byly rozděleny do dvou tříd, konkretně do funkčních a nefunkč-
ních požadavků. Následně byla z nich odvozena skupina kritických požadavků. Popis
každé ze skupin bude rozebrán v následujících podkapitolách.

4.1.1 Modely případů užití

Při komunikaci se zákazníkem bylo rozhodnuto používat praxí ověřený model UC
(Use Case). Výhodou použití tohoto modelu je jednoduchá grafická reprezentace
funkcionality programu, která výrazně ulehčí proces mapování požadavků objedna-
vatele3 a následně i samotný návrh aplikace [25].

Daný projekt byl rozdělen do několika klíčových iterací modelování. Výsledek
každé iterace byl prezentován zákazníkovi, který by v případě potřeby mohl výsledný
model opravit anebo doplnit. Takovým způsobem, po provedení výše zmíněných
kroků, došlo k vytvoření úplného UC modelu (viz 4.1), do kterého byly zahrnuté
požadavky obou komunikujících stran.
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Obr. 4.1: Definovaný model případu užití

3Hovoříme tedy o přiřazení požadavků objednavatele ke konkretnímu případu použíti.
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Použití takového přístupu zaručilo pochopení toho, co ve výsledku má systém
umět a následně přispělo k vytvoření kompletního návrhu, který v budoucnu pomůže
zefektivnit proces tvorby a zvýšit uspokojení zákazníka.

V časové periodě říjen–listopad proběhla první klíčová etapa modelování. Ve vý-
sledku byl sestaven hrubý odhad funkcí a případů užíti programu, do kterého byly
zahrnuté pouze základní požadavky. Následně v době tvorby bakalářské práce došlo
k rozšíření množiny modelovaných funkcí a jejich zahrnutí do implementačního pro-
cesu. Výsledný model užití je zobrazen na obrázku 4.1, který byl kvůli přehlednosti
rozdělen na tři dílčí části, tj. graphical representation of the threat, timeline compo-
nent a details component. Všechny případy užití, které jsou uvedeny na obrázku,
budou vzaty v potaz při stanovení funkčních, nefunkčních a kritických požadavků,
a při provedení návrhu webové aplikace, viz kapitoly číslo 4 a 5.

4.1.2 Funkční požadavky

Funkční požadavky systému představují základní množinu operací, které má být
systém schopen vykonat. Většinou se skládají z množiny požadavků objednavatele
a tvoří tzv. byznys model softwaru [25]. Seznam základních funkčních požadavků na-
plňující očekávání zákazníka byl vytvořen při prvních komunikacích s ním a následně
během procesu implementace byl rozšířen. Danou skutečnost není možné považovat
za chybný stav, a to z takového důvodu, že se s vývojem času úhel pohledu na projekt
a jeho vizi může měnit. V momentální době seznám požadavků je následující:

1. Aplikace bude přehledně a srozumitelně zobrazovat konkretní útok vzniklý
v počítačové síti.

2. Aplikace bude poskytovat přehled o veškerých nebezpečných událostech seřa-
zených buď v čase anebo podle severit incidentů.

3. Aplikace bude poskytovat informace o klasifikovaných procesech a také o cí-
lových objektech. Zejména nabídne uživateli časové razítko události, kategorii
vztahujícího se k incidentu pravidla, operaci přístupu a její závažnost.

4. Aplikace bude mít modul, který bude zajišťovat spolupráci se serverovou stra-
nou. Zejména bude umožňovat posílat, přijímat a zpracovávat požadavky.

5. V případě potřeby bude aktér mít možnost zjistit podrobnější informace tý-
kající se konkretní události, např. argumenty při spouštění příkazové řádky.

6. Aktér bude mít možnost zjistit informaci o konkretní stanici, její aktuální stav,
dobu nastartování, přihlášeného uživatele a na stanici vznikla rizika.

7. V případě potřeby bude aktér schopen získat širší přehled o konkretním útoku,
pomocí externích služeb4.

4Pod tím se rozumí informace, zjištěné ze stránek www.virustotal.com a www.geoip.com.
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4.1.3 Nefunkční požadavky

Druhá skupina požadavků kladených na aplikaci, jejichž primárním cílem není roz-
šířit nebo doplnit množinu byznys požadavků, ale zajistit vytvoření kvalitního pro-
duktu [25]. To znamená, že aplikace bude v budoucnu udržitelná, spravovatelná,
bezpečná apod. Celý seznam nefunkčních požadavků neboli service-level require-
ments, je individuální a skládá se z kritérií nejvíce prioritních pro zákazníka. Rea-
lita ukazuje, že řešení nefunkčních požadavků představuje pro vývojový tým obvykle
větší výzvu než řešení funkčních požadavků [25]. A to z takového důvodu, že reali-
zace nefunkčních požadavků může jít v rozporu s funkcionalitou programu, nebo ji
omezovat. Níže je uveden seznam aktuálních nefunkčních požadavků:

1. Aplikace by měla být multiplatformní.
2. Funkcionalita aplikace musí být poskytována uživateli z webového serveru.
3. Výsledná aplikace musí používat aktuální verze knihoven.
4. Systém musí mít kvalitní objektový model.
5. Výsledný kód musí být udržitelný a robustní.
6. Architektura software musí být rozšiřitelná a modifikovatelná.
7. Vysoká rychlost odezvy a spolehlivosti systému při velkých zátěžích.
8. Aplikace má podporovat práci s populárními webovými prohlížeči se zaměře-

ním na Mozilla Firefox5 a Google Chrome6.
9. Grafické prvky musí být naprogramovány pomocí JavaScript knihovny D3.js.

10. Výkonná část grafického rozhraní musí být naprogramována, použitím reak-
tivního programování, konkretně JavaScript frameworku Vue.js, kvůli zpětné
kampatibilitě se zbylou částí projektu.

4.1.4 Kritické požadavky

Při tvorbě produktu s rozsáhlou funkcionalitou je důležité se zaměřit především na
uživatele a určit množinu jim nejpoužívanějších funkcí. Jedná se o tzv. nezbytnou
anebo kritickou funkcionalitu. Po úspěšném definováni skupiny daných funkcí se vy-
tváří množina požadavků, realizace kterých je pro projekt nezbytná. Praxe ukazuje,
že společnosti, které při tvorbě software správně určily množinu kritických poža-
davků, ve výsledku byly mnohem úspěšnější než ty, které udělaly produkt realizující
všechno.7 Výhoda daného přístupu spočívá v tom, že při realizaci pouze nezbytné

5Prohlížeč Mozilla Firefox je dostupný z: <https://www.mozilla.org/cs/>.
6Prohlížeč Google Chrome je dostupný z: <https://www.google.com/intl/cs/chrome/>.
7Jedná se především o také společnosti jak Google a Apple. Uplatnění dané politiky umož-

nilo výše zmíněným společnostem získat vhodnější postavení na trhu, udělat kvalitnější produkt
a následně zvýšit celkové příjmy.

40

https://www.mozilla.org/cs/
https://www.google.com/intl/cs/chrome/


funkcionality výsledný produkt bude robustnější, přehlednější a srozumitelnější. Uži-
vatel se v něm dokáže rychle zorientovat a najít tu funkci, kterou zrovna potřebuje.
Nevýhoda daného přístupu je v tom, že při omezení funkcí pouze na nezbytné, se
množina případů užití produktu také zkrátí.

V případu aplikace pro grafické zobrazení útoku hranice kritických požadavků
byla definována ve spolupráci s vedením firmy. Do výše zmiňované množiny byla
zahrnuta samotná grafická reprezentace průběhu útoku v korelací s časovou osou
a komponentou, umožňující součinnost se serverovým rozhraním. Na realizaci těchto
funkcí bude položen nejvyšší důraz, s cílem aby ve výsledku příslušné prvky byly
lépe vypracovány a otestovány, dělaly kladný dojem a přehledně zobrazovali to, co
uživatel bude potřebovat.

4.2 Metody a možností prezentace dat
Daná kapitola bude úzce souviset s problematikou grafické reprezentace informace,
a to z takového důvodů, že v základu většiny programů leží data, která by kvalitní
produkt měl být schopen efektivně a precizně zpracovat a následně reprezentovat.
Jinými slovy, grafické rozhraní aplikace nese vlastní informační hodnotu, která ovliv-
ňuje stupeň nejistoty uživatele8.

Jestli se přesuneme na problematiku této aplikace, informace pro zobrazení bude
tvořena logy9 reprezentujícími událost vzniklou za určitých okolností v konkrétním
časovém období. V prvním kroku je zapotřebí vyřešit problém, v jakém formátu
a jakým způsobem je vhodné velký objem dat reprezentovat. Sam o sobě logový
záznam je srozumitelný, přehledný a obsahuje velké množství strukturované infor-
mace. Problém nastane tehdy, kdy primární aktér aplikace uvidí velký objem logů
najednou. Tím původní přehlednost jednoho logu se převtělí v zahlcený pracovní
prostor uživatele s nemožností provedení dalších akcí.

Z výše uvedeného lze odvodit závěr, že nevhodný návrh reprezentační archi-
tektury a formátu dat sníží míru nesené informace, čímž dojde ke zvýšení úrovně
nejistoty uživatele [26] a následně ke znepříjemnění jeho práce.

Vyřešení daného problém je možné rozdělit do dvou etap. Nejdřív je nutné při-
způsobit obsah informace. To znamená, že je nutné provést analýzu, sumarizaci
a organizaci nekomprimovaných dat10. Následně se rozhodnout, jakým způsobem
zpracovaná data budou zobrazena.

8Jedná se o základní definici pojmu informace, hlavním cílem které je snížení míry nejistoty
uživatele o nějaké náhodné události, viz [26, str. 8].

9Log – záznam programu o činnosti, která proběhla. V případě AntiExploit jedná se o textový
záznam vytvořeny na základě porušení procesem konkretního pravidla.

10Tím je myšlen logový záznam se všemi detaily a bez žádného zpracování.
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Daná práce se nezaměřuje na problematiku analýzy dat, která v sobě zahrnuje
vytvoření datového rámce, transformaci významu jednotlivých řádků a sloupců, vy-
řešení problému chybějících dat apod. [27] Bakalářská práce se bude snažit provést
analýzu a porovnání existujících způsobů zobrazení a to s cílem určit nejefektivnější.
Pro vyřešení této úlohy je nutné zodpovědět na následující otázky:

• Jaký způsob grafického zobrazení je pro daný případ užití optimální?
• Jaký format zobrazení umožní provedení analýzy a další zpracování?
• Jaké množství informace a v jaké podobě je možné zobrazit na konečné ploše

grafického rozhraní aplikace?
• Jakým způsobem lze docílit toho, aby v nezávislosti na zahlcení pracovního

prostoru aktér mohl incident klasifikovat?
Vyřešení těchto problémů a následné přizpůsobení formátu dat ke konkretnímu

zobrazení umožni navrhnout lepší způsob podání informací, tím dojde ke zlep-
šení přehlednosti aplikace a jako následek ke zkrácení doby potřebné na provedení
analýzy a následných protiopatření. Jinak řečeno, stanovením vhodných grafických
struktur splníme jeden ze základních požadavků kladených na projekt, spočívající
v co nejrychlejším vyřešení vzniklé situace.

4.2.1 Způsoby grafického zobrazení

Existují tři hlavní způsoby grafické reprezentace dat: v textově podobě, v podobě ta-
bulek a pomocí grafických struktur [24]. Každá z možností musí odrážet formát dat
a také brát v potaz informaci, kterou chceme k uživateli donést. Neshoda způsobu
grafického zobrazení s formátem dat může způsobit znehodnocení informace kvůli
snížení její informační hodnoty [24]. Také se nesmí opomínat dostupnost předvá-
děné informace. Zaslouží obdivu slova geniálního člověka Leonarda da Vinci, který
ve svých rukopisech uváděl, že všechny geniální věci jsou jednoduché, avšak cesta
k dosažení jednoduchosti je velmi těžká.11 Proto rozhodnutí o tom, kde jakou grafic-
kou strukturu je lepší použít, musí vycházet z porovnání výhod a nevýhod každého
ze způsobu zobrazení.

Textová podoba zobrazení

Textový způsob reprezentace informace patří do nejjednodušších. Je velmi populární
a vhodný pro zobrazení malého objemu dat, obsah kterých je důležité zdůraznit
anebo porovnat [24]. Je důležité zmínit, že veškeré výhody tohoto způsobu podání
informaci vychází především z objemu vstupních dat. Proto se zvyšujícím se počtem

11Filozofie Leonarda da Vinci směřovala k obdivování jednoduchostí přírodních zákonů a myšle-
nek postavených v základu geniálních věcí [28].
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řádku lineárně se zvyšuje doba nutná na provedení analýzy zobrazené informace.
Na obrázku číslo 4.2 je uveden výpis zalogované události v systému AntiExploit ve
formátu JSON. Z něho je patrné, že textová reprezentace události je velmi jed-
noduchá a v daném případě je rozdělena do předem definované struktury párů
klíč–hodnota. V případě menšího počtu záznamu v tomto zobrazení je uživatel scho-
pen poměrně rychle vyčíst skutkovou podstatu věci, avšak pokud se podíváme na
situaci z opačného úhlu pohledu, kdy událostí vznikne mnohonásobně více, tak se
bude jednat o nepřehledný „jdoucí za sebou“ text.

Obr. 4.2: Textový způsob zobrazení informace

Tabulkový způsob zobrazení

V dnešní době je tento druh zobrazení velmi rozšířený. Tabulky se vytváří zejména
z textových dat takovým způsobem, že se literárně zpracována data rozdělí na určitý
počet řádku a sloupců. Tím je myšleno přizpůsobení neupraveného textu do určitého
formátu, ve kterém by vyskytovaly souvislosti nebo společné prvky [24].

Velké množství bezpečnostních aplikací, jejichž cílem je sumarizovat, seřazovat
a přehledně zobrazovat velké množství vzniklých incidentů daný způsob reprezentace
aktivně využívají. Do nich například patří IDS12, IPS13 a SIEM14 systémy (obr. 4.5).

12IDS (Intrusion Detection System) – ochranný systém detekující podezřelé aktivity v síti.
13IPS (Intrusion Prevention System) – systém pro detekci a prevenci průniku.
14SIEM (Security Information ans Event Management) – softwarové produkty, které v sobě

slučují služby SIM (Security Information Management) a SEM (Security Event Management).
Primárním cílem těchto systému je zavedení analýzy bezpečnostních incidentu v reálném času.
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Na obrázku 4.3 je uvedena tabulka reprezentující seznam zalogovaných systémem
AntiExploit nebezpečných události, ve kterých společnými sloupci jsou Severity,
Threat name, Source, Target, Tags, Timestamp. Navíc daný způsob reprezentace
využívá barevné rozlišení jednotlivých řádků a severit událostí, co kladným způso-
bem ovlivňuje její přehlednost.

Obr. 4.3: Tabulkový způsob zobrazení informace v systému AntiExploit

Z výše uvedeného je vidět, že hlavní výhodou použíti tabulkového způsobu zobra-
zení je univerzálnost a jednoduchost. Další silná strana spočívá v tom, že v tabulce je
možné najednou zobrazit několik záznamů se stejnou strukturou, které dohromady
pomáhají uživateli vytvořit celkový přehled o stavu systému. Tyto informace budou
rozdělené na bloky, a proto hodnoty uvedené v jednotlivých řádcích a sloupcích bude
možné analyzovat, hledat souvislosti a porovnávat. Tabulky také umožňují prová-
dět random access neboli náhodný přístup k zobrazovaným datům. Znamená to, že
v případě potřeby vyhledat konkretní záznam v seznamu, uživatel nemusí prochá-
zet každou hodnotu zvlášť, ale stačí mu se zaměřit pouze na určitý sloupec anebo
řádek. Z čeho následně vplývá rozdíl s textovým způsobem reprezentace, ve kterém
je informace vnímána jako jediný celek.

Nevýhoda tabulek spočívá v tom, že v porovnání s grafy, je z nich problema-
tické vyčíst trendy a globální souvislosti mezi daty. Tabulkový způsob zobrazení je
odolnější vysokému počtu hodnot, než textový způsob, avšak není tak univerzální
a v případě ohromného množství prvků také ztrácí na přehlednosti. Proto je vhodné
zajistit funkcionalitu, umožňující vyhledávání a třídění informací.
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Grafické struktury

V porovnání s tabulkovým a textovým způsobem zobrazení, grafové struktury kla-
dou větší nároky na vstupní data [24]. Znamená to, že na konkrétní sadu dat je
možné aplikovat jenom omezenou množinu grafů, která by zdůrazňovala tu infor-
maci, kterou tvůrce chce uživateli předvést. Z čeho plyne problematika výběru kon-
kretní grafické struktury ideálně odpovídající záměrům reprezentace, která by byla
snadná na pochopení a přehledná. Na schematickém obrázku 4.4 je vidět nejpouží-
vanější grafové struktury pro znázornění velkého objemu dat z knihovny D3.js [30].
Je vidět, že grafový způsob zobrazení výrazně závisí na formátu vkládané informace,
proto je velmi obtížné předpovědět zdá konkrétní způsob bude efektivní.

Obr. 4.4: Příklad grafových zobrazení dostupných z knihovny D3.js [30]

V dnešní době existuje mnoho různých grafických struktur, z nichž každá má
své kladné a záporné strany. Do populárních představitelů z hlediska systémů pro-
váděcích sumarizaci a analýzu dat lze odnést sloupcový, spojnicový, bodový, bublin-
kový, stromový, vývojový diagram a mnoho dalších. Vizualizace dat, pomocí těchto
grafických struktur umožňuje zobrazovat časové závislostí výskytu konkrétních hod-
not, kroky algoritmu, porovnání trendů, prostorové rozložení prvků apod. Avšak
při výběru vhodného způsobu je důležité mít na zřeteli, aby řešení bylo přehledné
a splňovalo veškeré kladené požadavky.
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4.2.2 Grafická kritéria kladená aplikací

Je vidět, že existuje mnoho způsobů, jak zobrazit informaci uživateli. Každý z nich je
závislý na konkrétním formátu dat, má své kladné a záporné strany. Textový způsob
je vhodný, když je zapotřebí zdůraznit pouze malé množství informace. Tabulkový
a grafický způsoby jsou odolnější vůči velkému objemu dat, navíc umožňují prová-
dět rychlou analýzu a sumarizaci vzniklých situací. Jak bylo uvedeno v části 4.2,
základní kritéria jsou tvořena prostředím použití aplikace. Hlavním cílem grafického
rozhraní je zobrazit administrátorovi přehled o tom, co se děje v síti, zda existují
nějaké problémy. Informace by měla být tříděná podle času a zároveň zohledňovat
severitu každé události. Kvůli nedostatku času administrátor nemůže analyzovat
řádek po řádku a hledat události nejvíc ohrožující bezpečnost koncových stanic.
Z toho důvodu aplikace musí být schopná poskytnou základní a nejdůležitější infor-
maci o konkrétním riziku a v případě potřeby umožnit získat podrobnější informaci.
Daná aplikace nemá za cíl nahradit existující SIEM systémy (obr. 4.5), ale snaží se
poskytnou uživateli to, co dané systémy nejsou schopny zobrazit.

Obr. 4.5: Ukázkový příklad SIEM systému15

Z výše uvedeného je možné udělat závěr, že primárním cílem grafického rozhraní
systému AntiExploit je vytvořit vyšší úroveň abstrakce nad textovými daty a zároveň
udělat grafický přehled stavu sledované sítě. Cesta vedoucí k efektivnímu způsobu
řešení zároveň musí zohledňovat funkční, nefunkční a kritické požadavky kladené na
systém, které byly definovány v podkapitole číslo 4.1.

15Apache Log Analyser, dostupný z: <https://logz.io/blog/apache-log-analyzer/>.
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4.3 Závěr analýzy
Během analýzy byly prozkoumány specifika požadavků kladených zákazníkem a sys-
témovým administrátorem na grafické rozhraní. Provedení daného kroku umožnilo
přesně nadefinovat funkcionalitu budoucí aplikace a vytvořit model případu užití.
V dalším kroku celková množina funkcí byla rozdělena na dvě třídy. Do první třídy
byly zahrnuty pouze funkční požadavky na budoucí aplikaci. Pod tím si lze před-
stavit skupinu operací, které má být systém schopen vykonat. Do druhé třídy byly
přiřazeny nefunkční požadavky, realizace kterých umožní ve výsledku obdržet kva-
litní a konkurenceschopný produkt a tím samým naplnit byznys požadavky kladené
na software. Následně díky spoluprací s vedením firmy byla stanovena množina kri-
tických požadavků. Do dané skupiny patří takové funkce, kterým je třeba věnovat
nejvyšší pozornost, protože jsou primárním modelem užíti pro uživatele.

V druhé částí (kapitola 4.2) byl udělán základní přehled existujících způsobů
zobrazení. Byly porovnány textový, tabulkový a grafický způsob z hlediska efektiv-
ního využití pracovního prostoru, požadováného formátu dat a také odolnosti vůči
velkému množství informace. Po provedené analýze je možné zodpovědět na otázky
položené na začátku kapitoly a zároveň navrhnout takové řešení, které by splňovalo
požadavky kladené modelem případů užití.

Je možné říci, že kapitola analýzy je u svého logického konce. V následujících
krocích je panováno udělat návrh architektury aplikace. Samozřejmě je nutné počítat
s tím, že se v průběhu času požadavky na systém můžou měnit. Jako následek může
vzniknou nutnost provedení opětovné analýzy, vnesení korektiv anebo předefinování
množiny funkcionality aplikace.
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5 NÁVRH APLIKACE
Tato kapitola se bude věnovat návrhu budoucí webové aplikace. Proces návrhu je
nedílnou a také velmi důležitou součásti při vývoji složitějších počítačových pro-
gramů [25], jak z pohledu usnadnění procesu programování, předpovědi možných
chyb a rizik, tak i z hlediska shody potřeb zákazníka a realizátora. Usnadnit proces
návrhu je možné pomocí analýzy prostředí, na které se aplikace navazuje. Proto
daná kapitola bude vycházet z předpokladů zjištěných během etapy analýzy.

Při správně implementovaném návrhu aplikace je proces tvorby možné rozdělit do
dílčích kroků a následně udělat smysluplný objektově orientovaný návrh komponent1.
Daný přístup je při tvorbě moderních aplikací velmi populární a slouží k usnadnění
a zrychlení procesu vývoje a hledání chyb [31]. Zároveň umožňuje snadněji provádět
operace údržby, zmenšovat obsah kódu a také jednoduše rozšiřovat zvětšující se
projekt přidáním nových komponent.

Na začátku kapitoly bude navržena výsledná funkcionalita webové aplikace, která
bude vycházet z množiny požadavků zjištěných během etapy analýzy. Následující
část práce se bude zaměřovat na architekturu aplikace, ve které budou rozebrány
její dílčí komponenty: frontend a jeho funkcionální stránka. Na konci kapitoly bude
udělán závěr s popsáním detailů týkajících se výhod a nevýhod zvoleného způsobu
řešení a také problémů, které mohou během implementace nastat.

5.1 Funkcionalita aplikace
Po provedení analýze a stanovení kritických požadavků je možné přistoupit k re-
alizaci návrhu webové aplikace. Proces návrhu bude rozdělen na několik na sebe
navazujících částí. V první řadě je nutné rozdělit základní funkcionalitu aplikace na
komponenty, přičemž každá komponenta musí mít přesně definovanou sadu funkcí.
Takové rozdělení umožní efektivněji vybudovat architekturu budoucího projektu
a zajistit vytvoření jeho objektového modelu. V následujících etapách budou na-
vržené komponenty mezi sebou funkčně propojené, s cílem zajištění požadavků
postavených prostředím užití.

Jak bylo zjištěno během analýzy, hlavní důraz je nutné klást na realizaci funkci-
onalit patřících do množiny kritické funkcionality. Důležité je poznamenat, že tato
množina není konstantní, tudíž během dalších fází tvorby projektu může dojít k její
změně, což v konečném důsledku může ovlivnit funkcionalitu celého projektu a ve
výjimečných případech i jeho architekturu. V momentu psáni této bakalářské práce
jádro funkcionality k realizaci bude odvozeno z kapitoly 4.1.2.

1Realizace objektového modelu webové stránky bude umožněná zásluhou použití JavaScript
a frameworku Vue.js, viz další podkapitoly.
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Na základě požadavků vyplývajících z množiny kritických funkcí, základní ope-
race, které uživatel může provést, je možné shrnout do následujícího seznamu:

1. Aktérovi při spouštění aplikace budou zobrazené hrozby, které se vyskytly na
endpointech, seřazené podle času a severit.

2. Po zvolení konkrétního útoku se uživateli v novém okně otevře detailní popis
jednotlivých stadií konkretního útoku.

3. Administrátor bude schopen zjistit podrobnější informace týkající se konkrét-
ního incidentu.

4. Uživatel prostřednictvím aplikace bude schopen spolupracovat se serverovou
stranou AntiExploit.

5. V případě provedení hlubší analýzy uživatel bude mít možnost použít externí
služby, např. stránky VirusTotal.

Každá z těchto operací bude tvořit kotevní bod pro rozdělení funkcionality mezi
dílčími komponenty webové aplikace. Rozdělení bude provedeno na základě jak
ergonomického tak i logického hlediska, viz následující části kapitoly.

5.2 Struktura webové aplikace
Architektura webové aplikace je těsně propojena s její funkcionální stránkou a záro-
veň je závislá jak na zvoleném způsobu zobrazení [31], tak i na architektuře konkrét-
ního frameworku. Frameworky jsou ve své většině založené na programovacím jazyku
JavaScript, který tvoří jádro jakékoliv webové stránky. Prostřednictvím frameworku
je možné zjednodušit logiku kódu, zmenšit počet možných chyb a vyvíjet pro-
gram webové aplikace na vyšších vrstvách [32]. Rozdělení projektu na logické celky
a použití frameworků umožňuje distribuovat zátěž na zvláštní komponenty, využít
objektově orientovaný princip programování a zamezit duplikování zdrojového kódu.

Každou dynamickou webovou aplikaci si můžeme představit jako vícevrstvou
strukturu, která je poskytována uživateli z webového serveru a je vykonávána na
klientské straně [33]. Ve své podstatě se jedná o HTML stránku, která ve svém jádru
obsahuje JavaScript kód a je strukturována do objektového modelu, viz obr. 5.2. Vý-
hoda použíti tohoto přístupu spočívá v univerzálnosti webové aplikace, která může
být spouštěna na jakémkoliv počítači a pod jakýmkoliv operačním systémem [33].

V dnešní době se při návrhu architektury webové stránky nejčastěji používá
přístup backend-frontend. Tento pojem v sobě skrývá to, jakým způsobem stránka
funguje a to, jak ji běžný uživatel vidí. Frontend představuje grafický tvar aplikace
a souhrn jí grafických prvků [34]. V případě backendu webové stránky se jedná
o administrativu, jinak řečeno o obsluhu aplikace, která se odehrává na serverové
stráně. To jsou operace autorizace, vyřízení klientských požadavků a generování
odpovědí klientům.
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Moderní webové stránky kvůli technologickému pokroku už nepředstavují ze sebe
pouze statický HTML kód, dokážou generovat a odesílat e-maily, vytvářet různé
HTTP požadavky, dynamicky měnit obsah v závislosti na konkrétním stavu komu-
nikace a podobně [33]. Jinak řečeno i samotný frontend webové aplikace má vlastní
objektový model, obsahuje metody a funkce, které vytváří logiku programu a vy-
konávají se pouze na klientské stanici. Z toho důvodu k popisu webové aplikace
budeme přistupovat jak z pohledu samotného frontendu, tak i jeho funkcionální
části (viz obrázek 5.1), která se skrývá za samotným vzhledem aplikace (Application
View). Funkcionální část skládající z dílčích komponent (Functional components),
bude přímo souviset s webovým rozhraním a bude tvořit vrstvu vyřizující logické po-
žadavky přijaté z komponent odpovídajících za zobrazení, tzv. View komponent. Ná-
sledně bude poskytovat propojení s backendem webové aplikace (Web application’s
backend), odpovídat za vytvoření a vyřízení požadavků poslaných na serverovou
stranu AntiExploit apod.

Web application Server AntiExploit

Application 
View

Functional
components

Web application’s 
backend

Actor

Obr. 5.1: Struktura webové aplikace

5.2.1 Architektura webového rozhraní

Jak bylo zmíněno v předchozí části, architekturu webového rozhraní můžeme rozdě-
lit na dvě části (obr. 5.1), které ve výsledku slouží k tomu, aby aktér mohl aplikaci
ovládat a získávat informace uložené na serverové straně. V rámci bakalářské práce
je hlavním cílem vytvoření funkční webové aplikace, proto důraz bude kladen pře-
devším na frontend a jeho funkční část.

V rámci dané podkapitoly bude popsána architektura webového rozhraní, kon-
krétně frontendu celé webové aplikace. Architektura aplikace byla navržena takovým
způsobem, aby každá část vykonávala svoji vlastní funkci. Daný přístup umožnil roz-
dělit logiku aplikace do dílčích bloků – komponent [32], které jsou součásti hierar-
chické DOM struktury (obr. 5.2). V budoucnu, podle potřeby a s růstem požadavků
kladených na aplikaci bude možné zachovat objektové rozdělení kódu jednoduchým
přidáním nové komponenty.
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WEB page

Components hierarchy

Vue.js

Obr. 5.2: Rozdělení uživatelského rozhraní na hierarchickou DOM strukturu

Na dané etapě vývoje bylo navrženo pět komponent – uzlů stromové struktury
rozhraní aplikace. Kořen stromu představuje ze sebe jakousi spojovací vrstvu, úloha
které spočívá ve vyřízení jednotlivých požadavků způsobených spoluprací s grafic-
kými prvky. Jejím primárním cílem je rozpoznání toho, co se v každém podřazeném
uzlu děje a zároveň umožňování různým uzlům navzájem komunikovat.

Komunikace mezi entitami probíhá obousměrně (obr. 5.3). Podřazené uzly v pří-
padě potřeby komunikace s uzlem ležícím ve stejné vrstvě, budou muset nejdřív
kontaktovat komunikační vrstvu, pomocí vytvoření události typu emit [32]. Následně
komunikační vrstva zpracuje přijatou informaci a oznámí událost podřazené kom-
ponentě prostřednictvím změny proměnné, kterou ona sleduje.

Do další vrstvy objektového modelu DOM patří zbylé čtyři komponenty, které
byly umístěny do jedné vrstvy kvůli stejné závažnosti z hlediska funkcí, které posky-
tují. První z nich odpovídá za synchronizaci se serverovou části a validaci dat při-
jatých ze serveru. V případě potřeby se bude starat o doplnění konkrétních položek
informacemi vytaženými z externích informačních zdrojů. Formát přijímaných dat
v této komponentě je JSON, který po zpracování bude na klientské části převeden na
vyhovující dalšímu zpracování objekt či objekty. Zbylé tři komponenty odpovídají
za převod datových objektů do grafických struktur. Hlavním cílem těchto vrstev

Component A

Component B Component C

watch: valueB watch: valueC

Obr. 5.3: Ukázka obousměrné komunikace mezi komponentami v DOM
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je plnit požadavky kladené administrátorem na vzhled aplikace a mít schopnost
automaticky se přizpůsobit změnám vstupních dat, jinak řečeno zobrazit cokoliv
v maximálně srozumitelné formě. Každá komponenta v této vrstvě podporuje obou-
směrné předání informace kvůli realizaci možnosti jak události oznamovat, tak
i naslouchat na konkrétní zprávy. Rozdělení uživatelského rozhraní na vrstvy zá-
roveň pomohlo zachovat objektový model aplikace, ve kterém každá komponenta
má přehled pouze o těch proměnných a funkcích, které se nacházejí v jejím vnitřku.

5.2.2 Frontend webové aplikace

Stanovení grafického vzhledu aplikace je nedílnou a jednou z nejdůležitějších sou-
části etapy návrhu. Po provedení analýzy různých způsobů zobrazení (viz 4.2.1),
je možné otázku návrhu frontendu vyřešit použitím třech způsobů grafické repre-
zentace, do kterých patří textový, tabulkový a grafický způsob. Každý z nich má
určité kladné a záporné stránky, je vhodný na použíti pouze v konkrétních situa-
cích. Kvůli tomu, problém návrhu vzhledu aplikace nemá žádné jednoznačné řešení
a lze jej z daného hlediska odnést do velmi diskutabilních. V první řadě není možné
jednoznačně určit jaké z řešení bude vhodné. Implementace jednoho z nich ještě ne-
znamená, že výsledné zobrazení pro uživatele bude přehledné a srozumitelné. V další
řadě je důležité si uvědomit, že každý z grafických způsobů zobrazení má svoje nevý-
hody, které v konečném důsledku ovlivní charakteristiky výsledného produktu, buď
z hlediska konkurenceschopnosti anebo použitelnosti ve profesionální sféře. V nepo-
slední řadě bylo by vhodné zdůraznit, že každá metoda zobrazení vyžaduje vlastní
vstupní informace a spolupracuje se zbylými částmi jinak. V konečném důsledku
navržené řešení by mělo být tvořeno takovým způsobem, aby byla splněna kritéria,
kladená v části číslo 4, a grafické znázornění bylo jednotné na zařízeních s různou
velikostí obrazovky s přehledným a srozumitelným zobrazením útoku.

Návrh frontendu webové aplikace vycházel ze základu vizuální komunikace, která
s rozvojem moderních technologií čím dál tím častěji v grafickém designu uplatňuje.
V její základu leží myšlenka toho, že lidský mozek rychleji a s menším úsilím vnímá
informaci, která je představena v grafické podobě [24]. V případě jestli chceme efek-
tivně přenášet myšlenky z obrazovky do vědomí člověka, musíme mezi ním a in-
formačním zdrojem vytvořit vhodný komunikační kanál, který omezí vliv rušícího
chaotického prostředí a pomůže lépe přijatou informaci uspořádat [23]. Ve své pod-
statě vizuální komunikace mezi objekty bude probíhat pomocí vizuálního kódu [23],
který může být vytvořen dvoudimenzionálními grafickými prvky, do kterých lze od-
nést grafy, obrázky, symboly a značky. Vizuální kód může být zpřehledněn barvami,
objekty s různými velikostmi a tvary. Každopádně nejdůležitějším a nejproblematič-
tějším aspektem transformace je zachování významu a přehlednosti informací.
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Obr. 5.4: První návrh grafického zobrazení
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Během vypracování této práce byly udělány dva rozlišné návrhy základního pilíře
webové aplikace – hlavního informačního panelu, který bude zobrazovat všechny
incidenty na časové ose, detaily konkrétního útoku a popis zvolené události. Tyto
dva grafické návrhy vychází z jedné myšlenky ale liší se v tom, jakou oblast útoku
budou v sobě zahrnovat. Dva návrhy je možné vidět na obrázcích č. 5.4 a č. 5.5.

Z představených řešení si pozorný čtenář může všimnout, že oba návrhy ve svém
základu obsahují grafické struktury. Jednodušší textový a tabulkový způsob zobra-
zení nebyl upřednostňován, kvůli tomu, že ztrácí na přehlednosti v případě výskytu
velkého množství za sebou jdoucích záznamů a následně doba potřebná na prove-
dení analýzy aktuálního stavu bezpečnosti počítačové sítě se mnohonásobně zvyšuje.
Zároveň ani tabulkový ani textový způsob nedokážou tak přehledně zobrazit pro-
ces vývoje konkrétního útoku a s ním souvislé události. Právě proto tyto dva způ-
soby zobrazení budou použité v pomocných grafických strukturách z důvodu jejich
univerzálnosti a jednoduchosti.

V případě pokud se zaměříme na dva vytvořené návrhy, tak si můžeme všimnout,
že oba v dolní části hlavního okna mají časovou osu, která umožňuje administrá-
torovi vidět přehled o tom, jaké útoky v jaký časový okamžik se v počítačové sítě
objevovaly. Každý ze záznamů je tříděn podle závažnosti, která ve výsledku ovlivňuje
výslednou barvu a v případě obr. 5.5 i jeho polohu. V závislosti na oblasti analýzy,
aktér bude mít možnost časovou osou přibližovat anebo oddalovat, provádět aktua-
lizaci přijatých dat a také zobrazovat krátkou informaci ohledně jednoho incidentu.
Přidání barev bylo navrženo, z důvodu, aby uživatel dokázal na první pohled rozlišit
o jaký problém se jedná a rychle roztřídit záznamy na časové ose do skupin podle
závažnosti. Inspirace provést dané třídění byla odvozena ze zákonu podobnosti, navr-
ženém Maxem Wetheimerem2, který zdůrazňoval, že grafické prvky stejné velikosti
nebo stejných barev jsou lidským mozkem chápany jako dílčí součásti jedné skupiny.

Výše nad časovou osou bylo rozhodnuto zobrazit vývojový horizontální dia-
gram. Pomocí daného způsobu zobrazení budou graficky znázorněny jednotlivé etapy
útoku. Výhoda daného způsobu zobrazení v porovnání s tabulkovou anebo texto-
vou alternativou spočívá v tom, že aktérovi při vzniku nově detekovaného útoku
není nutné skládat jednotlivé zalogováné události mezi sebou s cílem vytvoření cel-
kového přehledu o tom, co se stalo. Z vývojového diagramu aktér je hned schopen
zaznamenat, jaká aktiva na koncové stanici byla ohrožena, kam detekovaný mal-
ware přistupoval, co si stáhl a co spustil. V případě potřeby může také určit zdro-
jový a cílový objekt, ve kterém každá z dvojic zdroj-cíl bude reprezentovat událost,
která byla systémem AntiExploit zachycena. Dvojice prvků bude propojena šipkou

2Max Wertheimer – známý psycholog, zakladatel tvarové psychologie (gestalt psychologie). Za-
býval se zkoumáním různých grafických struktur z pohledu vnímání člověkem. Zároveň ve svých
pracích kladl důraz na to, že grafický celek může nést více informaci než každá jeho dílčí část [23].
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Obr. 5.5: Druhý návrh grafického zobrazení
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znázorňující směr provedené akce, tj. její tok. Následně všechny dvojice související
s jedním útokem budou symetricky spojeny v jednu souvislou grafickou skupinu –
graf. V něm každý uzel bude mít specifickou ikonu a to v závislosti na tom, o jaký
monitorovaný objekt se jedná. V případě systému AntiExploit se může jednat o re-
gistry, procesy, soubory anebo síť. Následně vedle každého uzlu bude zobrazena s ním
související krátká informace, aby aktér hned viděl název zobrazovaného prvku a také
akci, kterou rodičovský uzel s ním provedl. Ve výsledku vytvoření spojeného grafu
umožnilo udělat další stupeň abstrakce nad zobrazovanými daty.3 To znamená, že
ze dílčích části (v našem případě jednotlivých incidentů) byl vytvořen jeden celek –
grafická struktura, která na první pohled říká uživateli, o problém jaké závažnosti
se jedná a jaká aktiva v systému byla ohrožena.

V daném zobrazení byly dodržené zákony tvarové psychologie stanovené Maxem
Wetheimerem. Zejména zákon symetričnosti a zákon podobnosti [23]. Zákon syme-
tričnosti říká, že v nezávislosti na zobrazovaném objektu lidský mozek považuje za
přirozenější takové zobrazení, na kterém se všechny objekty umísťují symetricky od
centrálního bodu v obraze. V případě splnění výše uvedeného zákonu člověk je scho-
pen rychle pochopit a následně korelovat zobrazované objekty do jediného celku.4

Zákon podobnosti je dodržen realizací ikon, které také usnadňují klasifikaci.
První návrh (obr. 5.4) obsahuje v porovnání s obr. 5.5 znázornění topologie sítě,

na které je možné vidět koncové stanice, směrovače a další prvky síťové infrastruk-
tury. Pomocí daného grafického rozšíření administrátorův přehled by byl rozšířen za
„rámec“ jednoho počítače.

Do druhého návrhu (obr. 5.5) vpravo od hlavního vývojového diagramu, byl
přidán detailní popis konkrétního uzlu ve stromové struktuře. Daný element ve svém
základu obsahuje tabulkový způsob reprezentace informace kvůli nutnosti zobrazit
u sebe různorodé informace. Také bylo rozhodnuto rozdělit zobrazovanou informaci
na záložky s cílem efektivnějšího užití pracovní plochy.

5.3 Závěr návrhu
Je možné říci, že etapa návrhu je u svého logického konce. Jak bylo řečeno na začátku
kapitoly, samotný návrh projektu je těsně spojen s etapou implementace. Proto
v následující fázi důraz bude udělán na správnou implementaci navržené architektury
a frontendu webové aplikace.

3V porovnání s tabulkovým způsobem, kde by byly uvedené pouze zdrojové a cílové objekty.
4V našem případě je dobré si uvědomit, že samotný útok představuje ze sebe celek skládající se

ze zaznamenaných incidentů na koncových stanicích. Z toho důvodu prezentace jeho jako souvislé
struktury je velmi důležitá.
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Při návrhu grafického designu byly odhaleny problémy, které můžou během im-
plementace nastat. Do nich lze zařadit možnost výskytu velkého počtů událostí na
časové ose anebo uzlů ve vývojovém diagramu, například při detekci ransomware.
Jako následek může vzniknou zahlcení a znepřehlednění pracovního prostoru uživa-
tele. Tento problém je možné vyřešit pomocí realizace automatického přizpůsobení
velikosti grafických struktur, co v případu časové osy znamená sbalení nejbližších
záznamu do konkrétní skupiny anebo přibližování-oddalování časové osy. Co se týče
stromu, tak v případě výskytu velkého množství uzlů je možné realizovat funkce od-
povídající za inteligentní sbalení jeho větví na základě jejich specifických příznaků.

Prezentované návrhy frontendu, tj. obrázky číslo 5.4 a 5.5 budou v následujících
etapách rozebrány z hlediska napojení na systém AntiExploit. V tomto kroku je
možné rozdělit řídící logiku aplikace do MVVM diagramu5 (obr. 5.6), který odráží
způsoby interakce uživatele s webovou aplikací. Vysvětlení MVVM přístupu bude
detailněji popsáno v podkapitole č. 6.2.1.
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Obr. 5.6: MVVM diagram webové aplikace

Závěry které byly vyvozeny z této části pomůžou určit správný směr imple-
mentování, rozpoznat nepřesnosti v definovaných požadavcích, určit kritická místa,
rozpoznat možné problémy a co nejlíp realizovat grafický model.

5MVVM (Model-View-View Model) model umožňuje rozdělit architekturu programu na uživa-
telské rozhraní a komponenty zabezpečující řídící logiku.
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6 IMPLEMENTACE WEBOVÉ APLIKACE
Po provedení návrhu frontendu a jeho funkcionální stránky následovala klíčová etapa
implementace, která ve své podstatě změnila úhel pohledu na problematiku – z teo-
retického na prakticky zaměřený. Primárním cílem této etapy byla realizace množiny
funkcionality, která byla stanovena v částech č. 4 a 5.

K vyřešení této úlohy, stejně jako i k předchozím, bylo přistoupeno komplexně.
Z toho důvodu došlo k rozdělení celého procesu implementace na dílčí části. Tyto
části byly navržené takovým způsobem, aby pokrývaly všechny aspekty definované
předchozími etapami a byly mezi sebou logicky propojené.

Text kapitoly se bude věnovat vysvětlení procesu implementace a vyřešení speci-
fických aspektů, které byly nastíněny předchozími částmi. Zároveň budou zmíněny
provedené změny oproti návrhu prezentovanému v kapitole č. 5. Na začátku kapitoly
budou popsány tří dílčí kroky tvorby projektu, které odpovídají jednotlivým kro-
kům implementace. Proces plnění těchto kroků bude popsán v podkapitole č. 6.2,
která navíc bude obsahovat rozbor principů fungování a provedená vylepšení napro-
gramovaných komponent. Následně bude důraz kladen na objevené problémy, které
nebyly předpovězeny během předchozích etap, avšak při dalším zpracování byly
úspěšně vyřešeny. Na konci této kapitoly bude prezentován aktuální stav projektu,
tj. uživatelské rozhraní a jeho funkční část.

Na závěr je důležité zmínit, že implementace projektu, která byla zahájena ještě
v listopadu roku 2017 stále pokračuje. V budoucnu se s cílem zrychlení implemen-
tace plánuje rozšíření vývojového týmu do počtu sedmi lidí. Předpokládané datum
ukončení projektu je určeno na konec roku 2018, viz kapitola č. 6.4.

6.1 Dílčí kroky tvorby projektu
Samotnou etapu implementace, jak bylo zmíněno výše, bylo rozhodnuto rozdělit
do dílčích kroků s cílem synchronizace vývojových týmů a také z důvodu lepšího
propracování funkcionality webové aplikace. Celkem tedy proces tvorby zahrnuje
tři dílčí kroky, které se na sebe navzájem navazují a doplňují se. Každý z nich
je možné považovat za jakousi logickou etapu, která v konečném důsledku bude
představovat konkrétní fázi implementace projektu. Jednotlivé fáze se z důvodu
lepšího propracování skládají z dalších bodů rozšířujících funkcionalitu navržených
grafických prvků, tj. webová aplikace, časová osa, grafová komponenta a informační
panel.

Je důležité zmínit, že plnění základních etap mělo přesně definované časové hra-
nice. V době vypracování semestrální práce, tj. období listopad–leden, byla úspěšně
implementována první etapa, kterou je možné považovat za klíčovou a to z toho
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důvodu, že tvoří pevnou půdu a umožňuje vznik dalších částí. Splnění dvou násle-
dujících etap proběhlo v časovém období únor–květen roku 2018. Během kterého
došlo k rozšíření funkcionality vytvořených celků, přidání nových komponent, pro-
vedení kompletního testování a odstranění chybných stavů. Seznam samotných fází
implementace a jejich dílčích kroků je uveden níže.

I. Realizace klíčové funkcionality projektu a její testování:
1. Volba vhodných programátorských nástrojů a vývojového prostředí, které

by umožnily vytvořit spolehlivou webovou aplikaci.
2. Seznámení s principy jejich fungování a specifikami, aplikování získaných

teoretických znalosti v souvislosti s navrženým modelem.
3. Vytvoření souvislostí mezi frontendem aplikace a její funkční stránkou,

rozdělení projektu do logických části.
4. Vytvoření základního rozhraní, které slouží půdou pro zprovoznění dalších

modulů a poskytuje přístup k lokálně uloženým testovacím datům.
5. Vytvoření časové osy, zobrazující incidenty rozdělené do barevných skupin

podle severit.
6. Realizace funkcionality hlavního grafu sloužícího pro grafickou reprezen-

taci útoku uživateli.
7. Realizace komponenty sloužící pro detailní popis zvolené události.
8. Vytvoření komponenty zajišťující komunikační rozhraní pro účely inter-

ních komponent webové aplikace.
9. Propojení komponent vytvořených v rámci předchozích kroků.

10. Testování vytvořených komponent, ošetření výjimečných stavů, zlepšení
robustnosti aplikace.

II. Rozšíření množiny funkcí webové aplikace o nové komponenty, vylepšení funk-
cionality již existujících grafických struktur.
Webová aplikace:

1. Rozšíření funkcionality aplikace o komunikační modul zajištující propo-
jení a zasílání požadavků serverové straně AntiExploit.

2. Přidání přepínače umožňujícího volit, s jakými daty bude aplikace
pracovat, například reálná anebo testovací data.

3. Navázání spolupráce s externí webovou službou poskytující přes API
rozhraní lokalizaci IP adres1.

4. Navázání spolupráce s externí webovou službou, sloužící pro zjištění
detailních informací o konkrétním malware2.

5. Vytvoření uživatelského rozhraní a stránky s popisem projektu.
6. Adaptace webové aplikace pro různá rozšíření obrazovky, přidání animací.

1Jedná se o API rozhraní www.geoip.com.
2Tím jsou myšleny služby www.virustotal.com.
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Časová osa:
7. Provádění operací přibližování–oddalování a přemístění.
8. V závislosti na přibližovacím indexu zajistit automatické přizpůsobení

časového měřítka.
9. Realizace automatického přiblížení časové osy v relevantním místě pro

uživatele v nezávislosti na počtu incidentů.
10. Grupování–rozbalování incidentů ležících blízko sebe na časové ose.
11. Přidání vizuálního vylepšení pruhů znázorňující různé severity, např. ver-

tikální pruhy, gradienty a barvy.
12. Zajištění funkcionality umožňující provádět synchronizaci dat přímo pro-

střednictvím časové osy.
Grafová komponenta:
13. Funkcionalita zajišťující provádění operací přibližování–oddalování a pře-

místění celého grafu.
14. Realizace rozlišování elementu na základě jejich typu a názvu s následným

přiřazením patřičné icony.
15. Přidání do grafové hierarchie dvou dalších vrstev, konkrétně koncové sta-

nice (endpoint) a směrovače (router).
16. Vytvoření podsvícení cesty ke konkrétnímu elementu ve stromě.
17. Realizace funkcí sbalení–rozbalení a fixování konkrétního prvku v grafu.
18. Provedení rozlišování podobných elementů v grafické struktuře a inteli-

gentního zacházení s nimi.
19. Přidání automatického přizpůsobení textu na základě jeho délky a typu

zobrazovaného prvku.
20. Přidání funkcionality zajišťující provedení analýzy nad detekovaným úto-

kem s následným zjednodušením zobrazení.
21. Vytvoření kontextového menu umožňujícího ovládání stromu.

Informační panel:
22. Automatické přizpůsobení šířky a výšky zobrazovaného textu.
23. Přidání možnosti sbalení–rozbalení zobrazovaného textu.
24. Dynamické zobrazení informací na základě zvoleného elementu v grafu.
25. V případě přetékání textu zobrazení posuvníku pro lepší navigaci.

III. Testování, ladění a propojení funkcionality aplikace s projektem AntiExploit:
1. Realizace kompletního propojení webové aplikace s její backendem.
2. Kompletní testování, ošetření výjimek a oprava možných chyb.
3. Nasazení aplikace v reálném prostředí užití.
4. Analýza zachycených útoků, provedení závěrečného ladění.
5. Testování aplikace při pomalém internetovém připojení.

60



6.2 Proces implementace
Proces implementace projektu pokračoval od listopadu roku 2017 až do odezvání
bakalářské práce, tj. květen roku 2018. Je možné konstatovat, že všechny dílčí etapy
byly úspěšně realizovány. V budoucnu je plánován návrh a zařazení do procesu
implementace nových klíčových etap, jejichž primárním cílem bude rozšíření množiny
funkcionality a provedení vylepšení již naprogramovaných komponent.

Hlavním cílem této podkapitoly je seznámení čtenáře s technickými aspekty
realizace dílčích kroků implementace. Zde bude odůvodněné použití konkrétních
JavaScript frameworků, následně bude vysvětlen model vývoje projektu, proces při-
dání nových grafických struktur s realizací základní funkcionality a principy její
rozšíření. Zároveň v textu této části bude vysvětlen princip navázání spolupráce se
serverovou stranou, přidání vylepšení komponentám, ošetření chybných stavů atd.

6.2.1 První etapa

V první etapě bylo provedeno srovnání existujících frameworků, pomocí kterých by
bylo možné zefektivnit a zjednodušit proces vytváření funkční části frontendu. Je
důležité zdůraznit, že při provedení analýzy prostředí byla nadefinována množina
nefunkčních požadavků, které byly brány v potaz při volbě JavaScript knihoven, viz
obrázek 6.1. Zejména se jedná o požadavek použití open-source JavaScript knihovny
D3.js3 sloužící pro vývoj grafických struktur s podporou animací.

Obr. 6.1: Frameworky použíté při implementaci4: Vue, Bootstrap, D3

První framework, který byl zvolen pro realizaci aplikace je Vue.js5. Tento
nástroj umožňuje vytvářet webové aplikace splňující všechny moderní požadavky6

a patří do deseti nejpoužívanějších open-source frameworků, díky své jednoduchosti
a dobře propracované dokumentaci. Pracuje na MVVM (Model-View-View Model)

3Knihovna D3.js je dostupná z URL: <https://d3js.org/>.
4Obrázky a frameworky jsou dostupné z: Vue.js [32], Bootstrap [29], D3.js [30].
5Framework Vue.js je dostupný z URL: <https://vuejs.org/>.
6Pod tím je myšlena podpora HTML5, kaskádových stylů CSS a JavaScript.
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vzoru, který leží v základu moderních frameworků, viz obrázek 5.6. Tento model je
podobný klasickým MVC (Model-View-Controller) modelům, které umožňují roz-
dělit architekturu programu na uživatelské rozhraní a objekty zabezpečující řídící
logiku. Avšak hlavní rozdíl mezi přístupy spočívá v tom, že MVVM model podporuje
obousměrnou vazbu mezi View a View Model. Daný přístup umožňuje dynamicky
šířit změny mezi těmito komponenty. Model MVVC v porovnání s MVC neobsahuje
třídu Controller. Veškeré stavy jsou řízeny přímo View-Model komponentou, která
kromě komunikace s Model componentou poskytuje metody pomáhající zachovat
a dynamicky měnit stav komponenty View.

Vue.js umožňuje rozdělení frontendu aplikace na dílčí objekty, tím samým po-
máhá vytvořit objektový model stránky, kde každý objekt bude obsahovat své vlastní
funkce a vnitřní proměnné. Tato podstatná vlastnost Vue.js umožnila realizaci ob-
jektového modelu navrženého v kapitole číslo 5. Další kladná vlastnost zvoleného
frameworku spočívá v možnosti vytvářet jednostránkové webové aplikace, tzv. SPA7,
s dynamicky se měnící strukturou. V neposlední řadě je důležité zdůraznit optimali-
zaci a rychlost jak samotného frameworku, tak i aplikací založených na jeho osnově,
v porovnání v dnešní době populárními frameworky Angular a React.

Následující pomocný nástroj, který byl zvolen k použití je Bootstrap8 framework.
Daná knihovna byla vyvinutá v roce 2011 společností Twitter a považuje se dnes
za nejpopulárnější z důvodu její otevřenosti a možnosti provedení rychlých úprav
kaskádových stylů9. Bootsrap umožňuje používat moderní trendy ve webdesignu,
vytvářet vzhledově příjemné aplikace a ve výsledku vytvořené styly budou jednotné
na zařízeních s jakýmkoliv rozšířením obrazovky díky podpoře dynamického přizpů-
sobení a dvanácti-sloupcového sytému rozložení elementů10.

V dalším kroku následovalo seznámení se syntaxí zvolených nástrojů, konkrétně
Vue.js, D3.js a Bootstrap. Nezmíněnou výhodou zvolených programátorských ná-
strojů je snadná syntaxe, která je srozumitelná a předvídatelná pro programátory
se základními programátorskými znalostmi.

Následně bylo uděláno logické rozdělení navržených grafických prvků do zvlášt-
ních skupin s vlastní množinou funkcionality podle MVVM diagramu uvedeného na
obrázku 5.6. Ve výsledku byl vytvořen funkční pohled na projekt, který je zobrazen
na diagramu komponent (obr. 6.2). Realizace prezentovaného modelu byl provedena
během první klíčové etapy implementace.

7SPA (Single Page Application) je druh webové aplikace, založený na dynamickém přepínání
stavu zobrazované stránky, namísto načtení úplně nových stránek z backendu.

8Bootstrap framework je dostupný z URL: <https://getbootstrap.com/>.
9Jedná se o styl CSS (Cascading Style Sheets), primárním cílem kterého je změna grafického

vzhledu elementů na HTML stránce.
10Tento princip leží v základu syntaxe Bootstrap a umožňuje dynamické přizpůsobení prvků na

webové stránce. Detaily viz z [29].
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Obr. 6.2: Struktura projektu v první etapě implementace

V krocích číslo 4–8, patřícími do první fáze implementace, bylo veškeré úsilí vě-
nováno vytvoření funkčních grafických komponent, které by splňovaly funkční poža-
davky a zároveň odpovídaly navrženému designu frontendu. Ve svém základu každá
z nich obsahuje metody a funkce s použitím knihovny D3.js, která se v případě dané
webové aplikace starala o vykreslení dvou SVG prvků: časové osy a hlavního grafu.
Následně každá z vytvořených komponent byla zařazena do architektury Vue.js, jejíž
cíl spočívá v zajištění funkčního rozhraní, umožňující zapojit vytvořenou strukturu
do celku aplikace. V případě časové osy byl pomocí knihovny D3.js vytvořen její jed-
noduchý základ, na kterém byly zobrazeny barevné kuličky reprezentující jednotlivé
události vzniklé v konkrétní časový okamžik.

V případě hlavního grafu knihovna D3.js umožnila vytvoření symetrického vý-
vojového diagramu, kde uzly jsou spojené diagonálami. Jak si pozorný čtenář mohl
všimnout, v případu této grafické komponenty se jedná o n-ární stromovou struk-
turu11, a proto veškeré funkce spojené se zpracováním, procházením a nalezením
konkrétních uzlů byly realizovány prostřednictvím algoritmů na procházení stromu
naprogramovanými v jazyce JavaScript. Jedná se především o algoritmy hledání do
šířky BFS12, procházení stromu pomocí rekurze DFS13 a kopírováni n-árního stromu.

Co se týče komponenty poskytující detailní popis zvoleného prvku ve stromové
struktuře, tak její základ byl naprogramován pomocí frameworku Vue.js.

11N-ární strom je jeden z druhů stromu, tj. souvislých grafu neobsahujících ve svém základu
kružnici. V porovnání s binárním stromem každý uzel n-árního stromu může obsahovat 𝑛 potomků.

12BFS (Breadth-First Search) – algoritmus sloužící na procházení stromových struktur do šířky
tj. postupně po vrstvách. Je založený na použíti obousměrně vázaného seznamu.

13DFS (Depth-First Search) – algoritmus procházení stromu do hloubky, tzn. vektor procházení
rychle konverguje k nejhlubším vrstvám. Je realizovatelný pomocí rekurze anebo zásobníku.
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6.2.2 Druhá etapa

Hlavním cílem druhé etapy bylo rozšíření funkcionality naprogramovaných kompo-
nent a vylepšení jejich grafické podoby. Tato skupina z hlediska počtu dílčích kroků
byla nejrozsáhlejší a zároveň nejkomplikovanější, proto její implementace trvala čtyři
měsíce, tj. období leden–duben roku 2018. Komplikace vznikly na samém začátku
tvorby, zejména při zajištění spolupráce se serverovou stranou a také při pokusu
o manuální rozšíření funkcionality knihovny D3.js, kvůli nutnosti realizace specific-
kých funkcí pro daný projekt. Je možné konstatovat, že v nezávislosti na čas věno-
vaný vzniklým problémům, všechny kroky patřící této etapě byly úspěšně splněny.
Výsledný funkční model aplikace po druhé etapě je zobrazen na obrázku č. 6.3.
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Obr. 6.3: Struktura finální verze webové aplikace

Daná etapa z důvodu jednoduššího pochopení pro čtenáře byla rozdělena do
skupin, které odpovídají primárnímu zaměření provedených vylepšení. Jsou to sku-
piny: Webová aplikace, Časová osa, Grafová komponenta a Informační panel. Tyto
skupiny na dalších stránkách budou detailně rozebrány.

Webová aplikace

Do dané skupiny byla zařazena funkcionalita, prostřednictvím které došlo k obec-
nému vylepšení webové aplikace. Znamená to, že se tyto změny nevztahují na kon-
krétní grafický celek, ale současně na celou aplikaci.

V první řadě byla pozornost věnována vytvoření nového prvku zajišťující spo-
lupráci s okolním světem. Jedná se o komunikační komponentu, jejímž primárním
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cílem bylo poskytnutí možnosti zasílání HTTP požadavků serverové straně AntiEx-
ploit a zároveň jiným webovým službám, což je názorně vidět na schématu číslo 6.3.
Tato komponenta tvoří jakousi komunikační vrstvu, která se stará o naplnění ob-
sahu grafických struktur, validaci a proměnu dat. Při nastartování aplikace, komu-
nikační prvek provádí synchronizaci se serverovou stranou, a to takovým způsobem,
že posílá HTTP GET požadavek na IP adresu serveru staticky uloženou v kódu
programu. Z důvodu lepšího testování byly nastavení Apache serveru změněny na
takové, aby on akceptoval a následně zpracovával HTTP požadavky od jakýchkoliv
klientů, tj. s libovolnou IP adresou. V budoucnu k existujícímu protokolu HTTP
bude přidáno zabezpečení ve formě použíti TLS protokolu, viz 3.2.

V současné době14 umí webová aplikace posílat a zpracovávat požadavky vzta-
hující se na události vniklé v chráněné síti a také na detail o konkrétním incidentu.
V případě prvního druhu požadavku se jedná o dotaz, ve kterém se jako parametr
uvádí počáteční a konečné datum. V případě, že dotaz nebude obsahovat žádný pa-
rametr, tak na serverové straně dojde k odeslání JSON zprávy obsahující všechny
zaznamenané incidenty. Pokud z webové stránky dojde k odeslání požadavku o de-
tailu konkretního útoku, jako parametr musí být uvedeno unikátní identifikační číslo
událostí neboli její id, které se přiřazuje pouze na serverové straně a zůstává neměn-
ným po dobu udržení informací o této události.

Po obdržení odpovědi ze serveru AntiExploit komunikační modul provede vali-
daci obdržených dat. Jedná se o ověřování přijaté JSON zprávy ohledně její správ-
nosti a přítomnosti všech nutných položek pro další zpracování. Dané protiopatření
bylo zavedené z důvodu ošetření stavu, kdy na straně serveru anebo během samot-
ného přenosu dojde k poškození původního obsahu zprávy. V případě že přijatá data
nejsou poškozena, proběhne jejich zpracování a transformace na vhodný15 objekt,
který bude předán grafickým komponentám, viz obrázek č. 6.4.

Další funkcionalita, která byla přidána komunikační komponentě, zajišťuje spolu-
práci s externími webovými službami, jejichž data se používají pro doplnění
obdržené ze serverové strany AntiExploit zprávy, s cílem provedení dodatečné ana-
lýzy nad zkoumanými prvky. Vytvořená aplikace využívá API rozhraní webové
služby www.geoip.com, která poskytuje aktuální databázi IP adres a jejich lokali-
zaci, tj. přesná poloha, název státu, město atd. Tyto informace se zjišťují v pří-
padě, pokud síťová komponenta na straně AntiExploit zachytila nebezpečný přístup
po síti. Na základě zjištěných informací probíhá doplnění objektu, který se vytváří
v komunikační komponentě a zároveň se nastavuje jeho patřiční icona16.

14Pod tím je myšlen květen roku 2018.
15Pod pojmem „vhodný“ se rozumí takový objekt, který cílová komponenta dokáže zpracovat.

Grafová komponenta očekává objekt reprezentující strom a časová osa – řetězec událostí.
16Jedná se o zjištěnou z IP adresy vlajku státu. Celkem bylo realizováno rozlišení 251 států.
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Obr. 6.4: Proces zpracování přijatých dat komunikační komponentou

Další služba, s kterou bylo realizováno propojení, je portál www.virustotal.com,
který slouží pro zjištění hlubších znalostí o nedůvěryhodné IP adrese anebo binár-
ním souboru. Spolupráce probíhá takovým způsobem, že prostřednictvím informační
komponenty uživatel přejde na stánky výše zmíněné služby, která automaticky pře-
směruje uživatelé na relevantní informace o konkrétním elementu v grafové struktuře.
Rozlišení prvků probíhá jak na základě hash otisku (v případě binárních souboru),
tak na základě IP adresy (v případě přístupu na síť).

Poslední rozšíření, které bylo přidáno nově vytvořené komponentě, je speciální
ovládač umožňující přepínáni mezi režimy fungování celé webové služby. Poskytuje
totiž online a offline režimy, které ovlivňují původ přijatých dat. V prvním případě se
jedná o reálná data, přímo vygenerována serverem AntiExploit na základě aktivit na
koncových stanicích. V druhém případě se jedná o vymyšlená data, jejichž primárním
cílem je reprezentace funkčnosti programu a provedení testování. V tomto režimu
pracuje webová aplikace lokálně, tzn. nevyžaduje existenci serverové strany.

Funkcionalita webové aplikace byla také rozšířena o uživatelské rozhraní, jejímž
primárním cílem bylo vylepšení celkovému vjemu programu a zprostředkování na-
vigace po jeho stránkách. Jako základ rozhraní posloužil template CoreUI17, který
podporuje výše zvolený framework Vue.js. Navíc byla do projektu přidána informační
stránka. Obsahuje totiž informace o autorovi, použitých knihovnách a reference na
grafické prvky. Na závěr byl CSS styl všech grafických prvků upraven takovým způ-
sobem, aby webová aplikace na zařízeních s jakýmkoliv rozlišením obrazovky vy-
padala stejně. Toho bylo docíleno provázáním vytvořených grafických komponent
s elementy knihovny Bootstrap.

17Template CoreUI je volně dostupný z adresy: <https://coreui.io/>.
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Časová osa

Do této sekce budou zahrnuty veškeré změny, které byly během druhé etapy tvorby
provedeny a vztahovaly se na konkrétní grafický prvek – časovou osu.

Během první etapy došlo k vytvoření základní realizace této grafické komponenty.
Časová osa představovala ze sebe statický bodový graf, ve kterém y-ová osa byla tvo-
řena severitami událostí, tj. Critical, Normal a Low. Následně x-ová osa zastupovala
časový úsek, na kterém byly výše zmíněné události detekovány. Během provedení
prvního testování dané řešení ukázalo své slabé strany a problémy spočívající v ne-
pokrýti všech na něho se vztahujících kritických a funkčních požadavků. Z takového
důvodu, v druhé fázi tvorby aplikace, bylo provedeno rozšíření funkcionální stránky
časové osy a oprava objevených chyb.

První a časově nejnáročnější změna souvisela s dynamickým přizpůsobením ča-
sové osy požadavkům prostředí a uživatele. Funkcionalita časové osy byla rozšířena
o funkci zajišťující ovládání této komponenty pomocí myši. V aktuální verzi webové
aplikace je uživatel schopen x-ovou osu dynamicky měnit, tj. přibližovat, oddalo-
vat anebo posouvat viditelnou časovou zónu do minulosti nebo budoucna. Výhoda
dané funkcionality spočívá v tom, že se administrátor během provedení analýzy
může soustředit pouze na zkoumaný časový úsek a nebrat v potaz události vzniklé
předtím. Funkcionalita přibližování–oddalování navíc umožňuje rozšířit anebo zúžit
zkoumanou oblast. Rozšíření zobrazované oblasti pomůže provést analýzu vzniklých
incidentů z dlouhodobého hlediska. Administrátor například bude schopen porovnat
počty realizovaných útoků v jednotlivých dnech, týdnech anebo měsících a tím sta-
novit, jak se bezpečnost firemní infrastruktury vyvíjela v čase. Funkcionalita zúžení
zobrazované oblasti je zajištěna přibližováním x-ové osy. Dané vylepšení pomůže uži-
vateli prozkoumat stav sledovaného systému do jednotlivých milisekund. Použití této
funkcionality bude vhodné v ten okamžik, kdy systém AntiExploit zachytí několik
incidentů v jedné milisekundě a uživatel přitom bude chtít zjistit jejich podrobnější
informace.

Další změna, která těsně souvisela s dynamickým chováním časové osy, byla pro-
vedena realizací automatického přizpůsobení časového měřítka x-ové osy. Přizpůso-
bení se provádí na základě přibližovacího indexu, který přímo ovlivňuje jednotlivé
dílky na ose. Například při zúžení sledovaného úseku budou dílky konvergovat k niž-
ším hodnotám. Dané vylepšení bylo vytvořeno z důvodu zobrazení uživateli pouze
relevantních informací, tzn. jestli sledovaný úsek je omezen jedním dnem, tak formát
každého dílku osy by neměl obsahovat opakující se rok, měsíc a den.

Přizpůsobení časové osy v závislosti na zobrazovaných datech bylo realizováno
s cílem, aby při načtení množiny událostí docházelo k jejich správnému a co nej-
přehlednějšímu zobrazení. V daném případě je důležité brát v potaz to, že dílčí
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incidenty mohou, ale nemusí jít v čase seřazeny za sebou. Proto není vhodné uži-
vatelský pohled zužovat na fixně nastavený časový úsek, např. zobrazovat pouze
poslední aktuální týden. Takové řešení by mohlo způsobit problém v době, kdy
například devadesát procent událostí přijatých ze serverové strany nebude spadat
do tohoto úseku. Proto je automatické přizpůsobení založeno na analýze přijaté mno-
žiny událostí, nalezení mezi nimi minima a maxima, na základě kterých se nastaví
odpovídající posun časové osy a přibližovacího indexu.

Po realizaci funkcionality přibližování–oddalování vznikl další problém, který
nastával v době, kdy několik incidentů vzniklo za velmi krátký časový úsek, např.
během jedné minuty. Mohlo by se stát, že by se záznamy o těchto událostech na-
vzájem překryly. Kvůli tomu vznikla potřeba sloučit blíže ležící incidenty do skupin,
aby uživatel měl přehled o tom, kolik útoků bylo přesně provedeno. Každá taková
skupina je zastoupena kroužkem o větší velikosti a číslem, reprezentující počet inci-
dentů „ležících“ uvnitř. Po najíždění myší se zobrazí nápověda o tom, jaké události
konkrétní kolečko zastupuje a v jakém čase nastaly. Samozřejmě u pozorného čtenáře
může vzniknout otázka, jakým způsobem skupinu událostí lze rozbalit a zobrazit in-
formace o jednotlivých prvcích. Řešení je možné přiblížením časové osy, jelikož po
něm dojde ke zvětšení jednotky na ose, tj. pixelové vzdálenosti mezi incidenty – sku-
pina se rozpadne. Dalším způsobem rozbalení skupiny je implementována funkciona-
lita spočívající v provedení rozbalení jedním kliknutím myši. Mechanismus sloužící
k provedení této akce, analyzuje aktuálně zobrazovaný časový úsek a také rozdíly
v čase mezi dílčími incidenty skupiny. Po nalezení dvou nejvzdálenějších prvků pro-
vede mechanismus výpočet přibližovacího indexu, po jehož přečtení k aktuálnímu
indexu dojde k vizuálnímu rozbalení skupiny.

Poslední rozšíření funkcionální části se vztahovalo na synchronizaci dat prostřed-
nictvím časové osy. Primárním cílem této implementační fáze bylo zprostředkování
uživateli nástroje, pomocí kterého by bylo možné provést aktualizaci zobrazovaných
dat. Vyřešení daného problému bylo provedeno takovým způsobem, aby v okamžiku,
kdy se časová osa nachází ve své krajní pravé pozici, tzn. zobrazuje aktuální systé-
mový čas, a zároveň se uživatel bude chtít přemístit do budoucna, tak se na servero-
vou stranu pošle nový požadavek na aktualizaci. Tento požadavek, jak bylo zmíněno
výše, v sobě musí obsahovat počáteční a konečný čas, kterému byla věnována velká
pozornost z důvodu vytvoření co nejoptimálnějšího produktu. Samozřejmě bylo by
možné jít cestou nejmenšího odporu a načíst všechny aktuální události, tzn. nepří-
tomné na časové ose, ale přítomné na serveru. Avšak je důležité mít na mysli, že
v případě jestli administrátor neprováděl aktualizaci časové osy moc dlouho, tak
zasílání odpovědí obsahující takové kvantum dat bude trvat nepřijatelně dlouhou
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dobu18. Z toho důvodu časová hodnota, která bude vložena do budoucího GET
požadavku, se vypočítá na základě aktuálně zobrazovaného časového úseku a také
na základě přibližovacího indexu. To znamená, že množina incidentů, která bude
ze serverové strany nahrána, bude odvozena od výše časové jednotky osy. V aktu-
ální verzi programu se jedná o časový úsek odpovídající dvěma aktuálním dílkům
osy, přičemž rozsah je generován takovým způsobem, aby začáteční čas v GET poža-
davku pokrýval i události vzniklé v minulosti. Dané opatření bylo zavedeno z důvodu
synchronizační odchylky19 na úseku mezi koncovou stanicí a serverem AntiExploit.

Grafová komponenta

Vzhledová stránka grafové komponenty se v porovnání s řešením vytvořeným během
první etapy implementace změnila jen málo. Hlavní důraz byl udělán na propojení
se serverovou stranou AntiExploit a také na zajištění spolehlivého zobrazení jakých-
koliv vzniklých incidentů.

Zásadním kamenem úrazu ve funkcionální části této komponenty byla neschop-
nost přizpůsobit se velikosti vzniklých incidentů. Jinak řečeno, v případě vytvoření
stromové struktury s tisíci prvky, místo odvedené na zobrazení grafové komponenty
nebylo dostačující. Z toho důvodu prvním rozšířením funkcionální části stálo při-
dání funkci, která zajišťuje operace přibližování–oddalování a posunutí celého grafu.
Dané vylepšení pomohlo překonat nedostatek zobrazovací plochy a vytvořit takové
řešení, které bude garantovat optimální zobrazení v jakékoliv situaci.

Následné vylepšení se vztahovalo na automatickou klasifikaci jednotlivých prvků
podle jejích kategorií, tj. Process, Network, Registry anebo File. V důsledku čeho
docházelo k přidání odpovídajících ikon. Proces přidání byl z hlediska optimalizace
rozdělen na několik dílčích fází.

V první fázi docházelo k nahrání ze serverové strany čtyř výchozích PNG ob-
rázků, kde každý reprezentoval existující kategorii. Během této fáze docházelo
k zastoupení každého uzlu v grafu odpovídající ikonou, což ve výsledku pomohlo
mnohonásobně zkrátit čas potřebný na pochopení vzniklého útoku.

V druhé fázi byl důraz udělán na upřesnění ikon nastavených během první kla-
sifikace. Docházelo totiž k detailnější analýze prvků a to z hlediska jejich názvů,
vydavatele anebo štítků nastavených systémem AntiExploit. Na konci této fáze
byl nalezen proces, který posloužil jako podklad pro vznik daného incidentu. To-
muto procesu bylo přidáno větší grafické zvýraznění v podobě „hořící“ ikony s cílem
připoutání pozornosti uživatele.

18Daný problém byl objeven během provedení testování vytvořené aplikace.
19Jak bylo uvedeno v kapitole č. 3, synchronizace mezi koncovou stanicí a serverem je nastavena

na pět minut, avšak se navíc zavádí náhodná odchylka, aby různé koncové stanice nezačaly posílat
„nasbírané“ incidenty ve stejný čas.
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Z důvodu lepšího pochopení výše zmíněného textu na obrázku číslo 6.5 je znázor-
něno zobrazení jednoduchých přístupových akcí, které byly vytvořeny s cílem testo-
vání a z hlediska přehlednosti byly sloučeny pod sebe. V prvním případě dochází ke
spouštění procesu powershell.exe procesem application.exe. Je vidět, že prvnímu pro-
cesu byla přiřazena pouze výchozí ikona a podsvícení v podobě ohně. Ikona procesu
powershell.exe byla upřesněná na základě kategorie a názvu daného prvku. Navíc
na daném zobrazení kromě názvů samotných procesů je možné vidět čas vzniknutí
incidentu a provedenou akci – create.

15-05-18 14:32:22.770

15-05-18 14:33:40.550

15-05-18 14:34:05.256

15-05-18 14:36:13.570

Port: 80

Obr. 6.5: Znázornění různých přístupových akcí ve webové aplikace

V druhé situaci došlo k úvazkovému otevření nového textového dokumentu s ná-
zvem document.txt. Zde žádná ikona upřesněná nebyla, tzn. jsou ve výchozím stavu.
Následující příklad zobrazuje snahu procesu application.exe přistoupit na konkrétní
IP adresu s cílovým portem 80. V dané situaci je názorně vidět, že na základě
spolupráce se servisou www.geoip.com byla daná IP adresa úspěšně lokalizována,
v následku čeho došlo k přiřazení odpovídající vlajky státu.

V poslední ukázkové situaci na obr. 6.5 je uskutečněn přístup k registrům operač-
ního systému Windows. V dané situaci se využívá funkcionalita, zajišťující automa-
tické přizpůsobení textu na základě jeho délky a typu zobrazovaného prvku. Cesta
k dané složce registrů byla redukována tak, aby uživatel věděl pouze klíčová místa.
V případě že by se ve stromě objevil proces s dlouhým názvem (zobrazení kterého
by mohlo záporným způsobem ovlivnit přehlednost grafu), tak se daný název zkrátí
do maximálně povoleného limitu a na konec budou přidány tři tečky.
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Další podstatná změna byla spojena s ovládáním a navigací po zobrazovaném
grafu. V rámci této změny byl princip spolupráce s komponentou kardinálně změněn
a to s cílem zajistit intuitivní ovládání na zařízeních různých druhů.

Po najíždění myší na konkrétní uzel v grafu se zvýrazní jak sledovaný prvek,
tak i cesta směrující od kořene stromu. Následně grafová komponenta prostřednic-
tvím volání emit oznámí informační komponentě o nutnosti provedení aktualizace
zobrazovaných informací.

V případě kliknutí na jakýkoliv prvek v grafové struktuře proběhne jeho fixace
zaručující ustálení informací o dané události v informačním panelu vpravo. Po klik-
nutí na daný element ještě jednou proběhne buď sbalení skupiny jím vygenerovaných
nebezpečných událostí, anebo zrušení předtím vytvořené fixaci, jestli tento seznám
žádné incidenty neobsahuje. Výše uvedené akce je možné provést kliknutím pravého
tlačítka myši na konkrétním elementu v následku čeho se zobrazí kontextové menu
umožňující provádět shodné akce.

Po realizaci všech výše zmíněných funkcí byla ověřena efektivita vytvořené gra-
fické komponenty na datech vytížených z reálného provozu. Během provedení tes-
tování byla odhalena jedna chybějící vlastnost, díky níž by se provedení analýzy
výrazně zjednodušilo. Jednalo se o problém zobrazení útoků v raw formátu20. Ve
většině případů zpracovaný útok obsahoval obrovské kvantum opakujících se udá-
lostí, nad kterými nebyla provedena žádná analýza. Takové zobrazení nebylo možné
považovat za přehledné a srozumitelné. Z toho důvodu vznikla potřeba v provedení
filtrace nad přijatými daty. V důsledku čeho byly vytvořeny tři režimy zobrazení
přijatého stromu: Full view, Grouped view a Access view, jejichž primárním cílem
bylo poskytnutí uživateli různých úhlů pohledu na vzniklý incident, viz níže:

1. Režim zobrazení Full view ve svém základu obsahoval řešení vytvořené v před-
chozích krocích, avšak navíc zajišťoval sloučení duplikovaných uzlů, přidání
odkazů na předky ve stromě 21 atd.

2. Režim zobrazení Group view se zaměřoval na uspořádání listů22 stromu. Jed-
nalo se o kategorizaci listů do skupin na základě jimi porušených pravidel.
V následku čeho by uživatel dokázal hned stanovit zaměření škodlivého pro-
cesu v nezávislosti na tom, kolik pokusů uskutečnil na provedení dané akce.

3. Režim zobrazení Access view spočíval v zařazení dílčích událostí útoku do sku-
pin v závislosti na cílovém objektu. V důsledku čeho za „hořícím“ procesem,
tj. proces který vytvořil příznivou půdu pro uskutečnění hrozby, byly vytvo-
řeny skupiny, kde každá za sebou skrývala přístupy roztříděné do kategorií,
tzn. přístupy k registrům, procesům, souborům a na síť.

20Jedná se o neupravené zobrazení útoku, který byl přijat ze serverové strany.
21Podrobněji o odkazech na rodičovské procesy, viz podkapitola číslo 6.3.
22Podle definice jsou to takové uzly, které nemají žádného potomka.
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Informační panel

Informační panel se v porovnání s řešením realizovaným po první etapě implemen-
tace výrazně změnil a to jak z funkčního, tak i z vzhledového hlediska. Vnitřní struk-
tura této komponenty byla úplně přepracována a navržena takovým způsobem, aby
co nejvíce ulehčila rozšíření do budoucna, například přidáním dalších informačních
položek anebo navigačních záložek.

První změna informačního panelu spočívala v realizaci automatického přizpůso-
bení jeho tvaru v závislosti na velikosti obrazovky. Dané vylepšení bylo realizováno
nahrazením předtím používaných klasických html tříd, třídami z knihovny Boot-
strap. Zároveň bylo odstoupeno od použití v základu informačního panelu výchozí
html tabulky, která neumožňovala realizovat sbalení–rozbalení zobrazovaného textu.
Nově vytvořená tabulka se skládala ze tříd row knihovny Bootstrap. Každý řádek
byl rozdělen na dílčí části. První úsek odpovídal za zobrazení titulku každého řádku,
druhá část byla naplňována informacemi přijatými z grafové komponenty. V případě,
že tyto informace byly příliš rozsáhlé, např. dlouhá cesta umístění, došlo by ke skrytí
přetékající části textu a přidání nakonec třetího prvku zajišťujícího sbalení–rozbalení
informací zobrazovaných v řádku.

Následně byla funkcionalita informačního panelu funkčně propojena s hlavním
grafem. Komunikace těchto komponent se odehrává obousměrně. Je důležité zdů-
raznit, že náplň informační komponenty daty probíhá automaticky a to na základě
typu zvoleného uživatelem cílového objektu.

Funkčním požadavkem směřovaným na tuto komponentu bylo zprostředkování
uživateli nástroje, pomocí kterého by bylo možné zjišťovat podrobnější informace
o zvoleném incidentu použitím služeb webových portálu www.virustotal.com
a www.db-ip.com. Daná funkcionalita byla úspěšně přidána ve formě odkazu, který
se zobrazuje v informačním panelu. Po kliknutí na odkaz se vyvolá patřičná funkce,
která vloží do budoucí URL adresy parametry zobrazované události. Například to
může být IP adresa, anebo hash konkrétního binárního souboru. V dalším kroku
prohlížeč otevře novou záložku s předvyplněnou tam URL adresou.

6.2.3 Třetí etapa

Třetí etapa byla v nadefinovaném postupu implementace poslední. Primárním cílem
této etapy bylo provedení kompletního testování a ladění vytvořených komponent.
Zároveň byla ověřena stabilita spolupráce se serverovou stranou AntiExploit při vel-
kých zátěžích a pomalém internetovým připojení. Webová aplikace byla nasazena
v reálném provozu a zpracovávala data ze dvou koncových stanic. Podrobně o prin-
cipu testování robustnosti a zobrazení detekovaných malware, viz kapitola číslo 7.1.
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6.3 Problémy vzniklé během implementace
Není možné říci, že proces implementace webové aplikace probíhal hladce a bez kom-
plikací. Při provádění analýzy a návrhu budoucího řešení žádná problematická místa
nevznikla, a proto bylo co nejdříve přistoupeno k implementačním fázím. Během
realizace navržených komponent byly vždy brány v potaz možné chybné stavy, které
po nasazení produktu do firemního prostředí mohou nastat. Z tohoto důvodu byla
vytvořena komunikační komponenta, která zajišťovala validaci informací přijatých
ze serverové strany, a to s cílem poskytnutí pevné půdy výše hierarchicky umístěným
komponentám a zmenšení počtu možných chyb.

První základní implementační fáze proběhla zcela bez problémů. Jediná věc,
která zpomalila tuto fázi, spočívala v problematickém napojení frameworků mezi
sebou, a to z důvodu nedostatečných programátorských zkušenosti v této sféře.

Druhá etapa implementace byla spojena s výskytem mnohem většího množství
chyb, než se na začátku očekávalo. Hlavní příčinou vzniku problémů bylo rozšíření
funkcionalit vytvořených během první etapy komponent a také z důvodu dlouho-
dobého testování v nepříznivých podmínkách. Zejména byly odhaleny a úspěšně
vyřešeny následující problematická místa:

1. Neschopnost komunikační komponenty přijmout odpověď ze serveru.
2. Nesprávné zpracování stromu přijatého ze serverové strany AntiExploit.
3. Kolize naslouchačů (listeners) grafové komponenty a časové osy.
4. Zacyklení algoritmu BFS při vytváření kopie grafu.
5. Obarvení cest k procesům se stejným UID a k souborům se stejným umístěním.
6. Nesprávné zobrazení stromu v případě přístupu potomkem svého rodiče.
7. Objevování stejných uzlů v grafů s různými operacemi přístupu.
První dva problémy vznikly na samém začátku implementace a byly spojeny

s komunikační komponentou. Hlavní příčinou vzniku problémů byla neschopnost
komunikační komponenty vytvořit validní HTTP požadavek a následně zpraco-
vat odpověď přijatou ze serveru. Výše zmíněné problémy byly vyřešeny domluvou
dvou pracovních týmů na formátu přenášených dat a na principech validací GET
požadavku přijatého z webové aplikace.

Vyřešení třetího problému zabralo největší množství času, a to z důvodu proble-
matického nalezení místa jeho vzniku. Chyba se objevila v době, kdy byla realizována
funkcionalita posunutí časové osy a grafové komponenty. Problém spočíval v tom, že
po posunutí časové osy docházelo k posunutí grafové komponenty, přestože za tyto
události odpovídaly různé listenery. Hlavním důvodem vzniku daného chování byla
výrobci nedoladěná spolupráce frameworků D3.js a Vue.js. Chyba byla vyřešena
takovým způsobem, že byla funkce odpovídající za posunutí grafové komponenty
napsána od samého základu, tj. v čistem JavaScript.
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Chyba zacyklení algoritmu BFS při zpracování grafu nastávala při validaci
a kopírování stromu přijatého ze serveru AntiEploit. Problém byl vyřešen změnou
klasického algoritmu BFS takovým způsobem, aby odpovídal potřebám aplikace.

Původ vzniku následujících dvou problémů byl velmi podobný. Jednalo se
o nesprávné zpracování událostí směřujících ke stejným cílovým objektům. Daný
problém byl objeven jak na straně serveru AntiExploit, tak i na straně webové apli-
kace. Na straně frontendu se chyba projevovala v nesprávném zvýraznění cest ke
zvoleným objektům. Na straně serveru se problém kotvil v nesprávném generování
stromu v případě, kdy koncový proces přistupoval k dříve zobrazeným procesům,
tj. k nadřazeným uzlům v grafu. Taková operace přístupu vytvářela smyčku mě-
nící charakter zobrazení ze stromové struktury na obyčejný graf, což šlo v rozporu
s logikou navrženého řešení. Způsob vyřešení problémů na straně serveru spočíval
v provedení aktivního hledání takových smyček a v přidání speciálního atributů
problémovým procesům. Tyto atributy budou při následném zpracování webovou
aplikaci vzaty v potaz, a na základě nich bude uživatel schopen dohledat rodi-
čovský proces a všechny s ním související informace. Navíc byl na straně webové
aplikace vytvořen seznam, prostřednictvím kterého se provádí hledání podobných
procesů anebo souborů. Rozlišování je realizováno na základě unikátního identifiká-
toru procesu anebo cesty umístění souboru.

Poslední z uvedených problémů byl vyřešen přidáním analýzy nad zobrazovaným
stromem, detaily zvoleného řešení byly popsány v podkapitole číslo 6.2.2.

6.4 Aktuální stav projektu
Jak bylo zmíněno v předchozích podkapitolách projekt AntiExploit se stále na-
chází ve stavu vývoje. V budoucnu je plánováno rozšíření vývojového týmu s cílem
dosáhnout co nejlepších výsledků a dokončit projekt v co nejbližší době. Očekávané
datum dokončení projektu bylo naznačeno na konec roku 2018. Do té doby se plá-
nuje provedení rozšíření a odladění funkcionality celého projektu. Konkrétně bude
vytvořen a otestován síťový modul, do webového rozhraní bude přidán vyhledávací
modul a komunikace mezi účastníky bude zabezpečena přidáním protokolu TLS.

Ve svém aktuálním stavu webová aplikace realizuje všechny na ní kladené po-
žadavky a to jak kritické, tak i nefunkční. Dosažení těchto cílů bylo uskutečněno
po provedení třech implementačních fází, jejichž proces plnění je detailně popsán
na začátku kapitoly, viz část 6.1. Je důležité zdůraznit, že všechny problémy, které
vznikly během třech etap vývoje byly úspěšně odstraněny. Výsledná verze uživatel-
ského rozhraní aplikace je prezentována na obrázku č. 6.6.

Po nastartování webového rozhraní se uživateli zobrazí čtyři vytvořené kompo-
nenty, jejichž rozměry se mění v závislosti na poměrů stran uživatelské obrazovky.
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Obr. 6.6: Uživatelské rozhraní webové aplikace
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Nahoře webového okna se nachází navigační lišta, prostřednictvím které bude
uživatel schopen se seznámit s informacemi o vytvořeném produktu a v budoucnu
řídit fungování celého systému. Vytvořené v navigačním menu stánky obsahují dů-
ležité informace týkající se procesu vývoje. Zde jsou umístěné odkazy na webové
stránky společnosti TrustPort, použité během vývoje frameworky, templaty a gra-
fické prvky. Vedle každé reference je uvedena licence, pod kterou se daný objekt
šíří. V případě potřeby je na informační stránce možné dohledat a kontaktovat au-
tora webové aplikace, zjistit název bakalářské práce a univerzity. Vpravo od navi-
gační ikony se nachází firemní značka společnosti, v rámci které probíhalo vytvoření
webové aplikace. V budoucnu do navigační lišty bude přidán vyhledávací panel a do
vyjíždějícího menu – záložky umožňující provádět konfiguraci a správu uživatelů.

Naspodu webové aplikace se nachází časová osa, do které budou nahrány události
buď ze serverové strany AntiExploit, anebo přímo ze zdrojového kódu, tj. testovací
data. Přepnutí mezi režimy je možné provádět pomocí přepínače, který je umístěn
pod navigačním panelem. Tyto dva režimy byly vytvořeny z důvodu jednoduššího
testování a prezentování funkcionality aplikace. Je důležité zdůraznit, že testovací
data nejsou odvozena z reálných útoků. Byly totiž vygenerovány různými simula-
cemi, jejichž hlavním cílem bylo otestování funkcionality aplikace.

Po načtení dat proběhne jejich zpracování a zobrazení na časové ose. Jak bylo
zmíněno výše, časová osa představuje ze sebe bodový graf, ve kterém jsou události
setříděné podle severit a času. Z důvodu lepší přehlednosti každá severita je zastou-
pena jinou barvou a časové úseky jsou mezi sebou rozdělené přerušovanými čárami.
Tečky vzniklé po načtení dat zastupují útoky, které v počítačové sítě nastaly. Po
najíždění ukazatelem myší na incident se objeví krátký popisek s informacemi. Je
důležité zmínit, že na časové ose můžou vznikat skupiny teček v případě, že jsou
pixelové vzdálenosti mezi incidenty příliš malé. Po najíždění myší na takovou skupinu
se objeví seznam její vnitřních prvků. Časová osa je plně dynamická, to znamená, že
se zobrazovaný časový úsek automaticky přizpůsobuje vstupním datům a uživatel
pomocí myši jej může přibližovat, oddalovat anebo přemísťovat, viz kapitola č. 6.2.2.
Do funkcionality časové osy lze také odnést možnost provedení synchronizace se ser-
verovou stranou (protáhnutím časové osy úplně vlevo), rozbalení skupin s incidenty
a otevření detailů o samotném incidentu.

Po zvolení konkrétního incidentu se uživateli zobrazí dva grafické prvky, jejichž
cílem je poskytnutí podrobných informací o zaznamenaném útoku. Primárním cí-
lem pozornosti uživatele bude grafová komponenta, která reprezentuje útok pomocí
symetrického vývojového diagramu. Nahoře grafové komponenty je uvedena krátká
informace o stanici, jejíž zranitelnost byla k provedení útoku zneužita. Pod infor-
mačním řádkem se nachází strom útoku, který je stejně jak časová osa plně dy-
namický. Každý strom ve svém kořeni obsahuje element zastupující výchozí bránu
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neboli gateway. Za výchozí bránou se umísťuje ikona koncové stanice s uvedenou
IP adresou a doménovým jménem. Další úroveň hierarchie představuje proces vý-
voje konkretního počítačového útoku. První ikona v tomto uspořádání zastupuje
proces, který byl prvním kotevním bodem v rámci útoku. Z důvodu přehlednosti se
nad tímto uzlem zobrazuje oheň a čas, kdy hrozba vyskytla. Zbyla skupina událostí
seřazených v čase popisuje akce provedené škodlivým procesem. U každé události se
zobrazuje její název, provedena operace a speciální ikona23 reprezentující typ apli-
kace. Kromě posunutí grafové struktury a provedení operací přibližování–oddalování
je možné nad každým uzlem vyvolávat kontextové menu a provést sbalení či rozba-
lení potomků, fixaci informací o konkrétním uzlu anebo vyhledat rodičovský proces.
Nabídky tohoto menu se inteligentně mění v závislosti na stavu zkoumaného prvku,
podrobněji viz kapitola č. 6.2.2.

Je důležité zmínit, že vytvořené ovládání je založeno na principu jednoduchosti.
Pro provedení analýzy nad konkrétním elementem stačí na něho navést ukazatelem
myši. V důsledku této akce se cesta od výchozí brány do konkrétního prvku obarví.
Po kliknutí myši na prvek proběhne jeho fixace, anebo sbalení potomků, viz č. 6.2.2.

Vpravo nahoře grafové komponenty se nachází řídící tlačítka, kde každé odpovídá
za změnu režimu zobrazení. Jak bylo popsáno na začátku této kapitoly, v procesu
implementace byly realizovány tři způsoby zobrazení grafu, tj. Full view, Grouped
view a Access view, jejichž primárním cílem je změna úhlu pohledu na útok.

Vpravo od hlavní komponenty se nachází informační panel, jehož funkcionalita
se plánuje v budoucnu být rozšířena. V aktuální verzi webové aplikace tento grafický
prvek zobrazuje podrobné informace o elementech volených v grafové komponentě
a zprostředkovává přistup k externím webovým službám, viz 6.2.2. Zobrazovaný text
se v závislosti na šířce obrazovky sbaluje. Z logického úhlu pohledu rozložení jednot-
livých položek bylo rozděleno na dvě skupiny. První skupina reprezentuje informace
týkající se cílového objektu, a druhá nabízí informace o konkrétní události, která se
zvoleným elementem souvisela.

23Ikony použité při kreslení zobrazení v grafové komponentě byly vzaty z webové stránky
<www.flaticon.com> a jsou zde zveřejněny a šířeny pod licencí CC 3.0 BY. Ikony byly vytvo-
řeny autory: Freepik, Alfredo, Pixel perfect a Vectors Market. Skupina ikon, které reprezentují
programy nainstalované v operačním systému, byla vzata z hotových řešení společností Microsoft,
Opera, Chrome, Mozilla, Avast. Zbylé ikony byly vytvořeny přímo autorem této práce.
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7 TESTOVÁNÍ APLIKACE
Třetí etapa implementace projektu, která za sebou skrývala provedení komplet-
ního testování vytvořené webové aplikace, byla přesunutá do zvláštní kapitoly, a to
s takovým cílem, aby se zaměření čtenáře bylo věnováno pouze této problematice.
Hlavním cílem této etapy stalo odhalení chybných stavů, které mohou při reálném
použití software nastat. Zároveň byla fáze testování zaměřena na ověření spolupráce
webové aplikace se serverovou stranou AntiExploit za různých vnějších podmínek,
viz podkapitola č. 7.1. Následně důraz byl udělán na vytvoření testovací infrastruk-
tury, skládající z několika virtuálních stanic, které budou mezi sebou v reálném
čase komunikovat. Na tuto infrastrukturu by mělo být aplikováno sedm známých
počítačových útoků, jejichž primárním cílem bylo poškození aktiv umístěných na
koncových zařízeních a jejich vyřízení z provozu.

Je důležité zmínit, že provedení testování probíhalo během celé fáze implemen-
tace. Frontend byl otestován ze dvou různých úhlů pohledu. V prvním případě se
jednalo o zvláštní modul, který pracoval pouze s lokálně uloženými daty. Data byla
namodelována takovým způsobem, aby bylo možné ověřit celou funkcionalitu webové
aplikace. Ve druhém případě se ověřovávala spolupráce naprogramovaného celku
s projektem AntiExploit. Daný přístup byl zvolen programátory a vedením firmy
z důvodu vytvoření spolehlivějšího propojení dvou komponent. Výhoda takového
přístupu spočívala v tom, že dva vývojové týmy řešily shodné problémy a hledaly
nejefektivnější řešení spolu. Problémy odhalené během dlouhodobého testování byly
úspěšně vyřešeny a jsou uvedeny v kapitole číslo 6.3.

7.1 Postup testování
V rámci této podkapitoly bude popsán princip testování aplikace AntiExploit v pod-
mínkách reálného prostředí. Konkrétně bude rozebrána architektura vytvořené tes-
tovací infrastruktury, detailně prozkoumáno propojení dílčích stanic a zvolen přístup
pro vyhodnocení aktivit škodlivého kódu.

Jak bylo zmíněno výše, otestování funkčnosti webového rozhraní, v případě
zařazení do struktury řešení AntiExploit, probíhalo ve dvou různých scénářích. Bě-
hem prvního scénáře se očekávaly příznivé podmínky pro fungování aplikace, tzn.
rychlé internetové připojení, poměrně nízký výskyt útoků na sledovaných stanicích.
V době provedení tohoto scénáře vyskytla jedna velmi diskutabilní otázka spočíva-
jící v detekování systémem AntiExploit falešných poplachů. Tento problém nastával
během každodenního použití operačního systému a spočíval v generování aplikač-
ními programy falešných poplachů. Jednalo se o detekování známých aplikací a jejich
doplňků, např. Chrome, Software Reporter Tool, Opera atd. Jádrem vzniku těchto

78



detekcí byla metrika nastavena bezpečnostními analytiky společnosti TrustPort.
Byla totiž citlivá i na tyto incidenty. V budoucnu je panováno upřesnit nastavena
pravidla tak, aby falešných poplachů bylo co nejmíň.

Druhý scénář testování byl zahájen hned po ukončení prvního a byl zaměřen na
vytvoření nepříznivých podmínek pro běh aplikace. Šířka přenosového pásma byla
mnohonásobně zmenšena, stanice generovaly hodně různých útoků ve stejné době.
Díky realizaci daného scénáře se objevily nové problémy a připomínky, které souvi-
sely se vznikem kolizí různých nesouvislých událostí1, odepřením služby AntiExploit,
nenačtením ikon do webové aplikace, zaseknutím časové osy apod. Vyřešení všech
problémů trvalo poměrně dlouhou dobu, a proto bylo testování aplikace na známých
malware odloženo až na konec května2 roku 2018.

V rámci testování aplikaci AntiExploit na reálných malware, byla vytvořena
speciální počítačová infrastruktura, která umožňovala vytvořit blízkou k reální struk-
turu napojení koncových stanic. Daná síť byla simulována na reálném stroji (Physi-
cal computer) běžícím na operačním systému Windows 10 Pro. Vytvořené propojení
komponent je zobrazeno na obrázku číslo 7.1.

HTTP
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component

DB SQLite

sync 
component

Virtual machine 1

OS: Windows 7

Virtual machine 2

OS: Windows 7

Virtual machine: Windows 7

Obr. 7.1: Schéma zapojení vytvořených komponent

Na reálném stroji byly vytvořeny tři dílčí komponenty – virtuální stanice (Vir-
tual machine), kde každá měla vlastní roli. Všechny tři stanice byly začleněné

1Z důvodu provedení těchto útoků na jedné virtuální stanici, která byla pořád vracena do
výchozího stavu.

2V této době došlo k vyřešení všech výše zmíněných problémů, viz kapitola č. 6.3.
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do jedné NAT sítě, která jim umožňovala volně mezi sebou komunikovat. Vytvo-
řena infrastruktura byla z bezpečnostních důvodů izolována od vnějšího světu, tzn.
nedisponovala připojením k internetu. Jak bylo zmíněno dříve, systém AntiExploit
na dané etapě vývoje neobsahuje modul zaznamenávající sítovou komunikaci, a proto
otevřená spojení během testování škodlivého kódu zachycena nebudou. Daná sku-
tečnost žádným způsobem neomezuje sledování vývoje hrozeb v rámci jedné stanici.
V případě replikování malware na vedlejší koncová zařízení, AntiExploit tyto udá-
losti zachytí a zobrazí, ačkoliv i bez vzájemné korelace.

První a druhá virtuální stanice představují zařízení, na kterých se bude prová-
dět spouštění škodlivého kódu. Na tyto stanice byla nainstalována verze AntiExploit
bez uživatelského rozhraní, avšak umožňující zachytávat nebezpečné události a uklá-
dat je do své databáze (Local storage). Následně budou nasbírané událostí pomocí
synchronizační komponenty (Synchronization component) odeslány na staticky da-
nou IP adresu serveru, který je zastoupen třetí virtuální stanicí. Server AntiExploit
bude obsahovat globální databázi událostí (Storage analytics), nad kterou se bude
provádět analýza a skládání stromů. Je důležité zmínit, že administrátor bude za
provedenými útoky sledovat přímo ze serverové stanici, která bude zprostředková-
vat webovou aplikaci na adrese: <http://localhost:9114/dashboard>. Detailní
popis architektury a principů fungování komponent je popsán v kapitole č. 3.1.

7.2 Zobrazení a vyhodnocení reálných útoků
Poslední etapa testování aplikace probíhala na konci května roku 2018. Danou etapu
je možné považovat za klíčovou, protože během ní došlo k aplikování reálných útoků
na virtuální počítačovou infrastrukturu. Nasbíraná databáze událostí bude během
obhajoby bakalářské práce předvedena komisi a zároveň bude spolu s virtuální sta-
nicí nahrána na optický datový nosič. Je důležité zdůraznit, že pro lepší pochopení
grafických reprezentací reálných útoků je vhodné se seznámit z obsahem kapitoly
číslo 6, ve které jsou popsány možnosti webové aplikace a jsou uvedené jednoduché
přístupové akce s detailním popisem, viz obr. 6.5.

Pro testování reálných útoků cílených na vytvořenou počítačovou síť, byly zvo-
lené následující představitele škodlivého kódu a jejich modifikace:

1. WannaCry.Ransomware
2. Win32.Runouce.Sality
3. Crysis.Ransomware
4. Ardamax.Keylogger
5. Win32.Trojan.Ransom.ABZ
6. Win32.Metlar.Backdoor
7. Win32.Infostealer.Dexter
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Jak je z výše uvedeného seznamu patrné, do fáze testování byl zařazen škodlivý
kód ze skupiny ransomware, konkrétně druh WannaCry a Crysis. Tyto představitele
jsou v dnešní době poměrně známé a to z důvodu jejich velmi ničivého a agresivního
chování. Následně do procesu testování byl zařazen keylogger Ardamax, který provádí
sledování stisknutých uživatelem kláves a navíc vytváří snímky obrazovky. Zbytek
skupiny byl tvořen trojskými koni a červi, kteří prováděli zásah do soukromí uži-
vatele a porušovali normální fungování systému. Všechny spustitelné soubory byly
poskytnuty společností TrustPort z testovacích a výukových důvodů.

Testování se provádělo takovým způsobem, že byl na klientských stanicích v kon-
krétním časovém období spouštěn jeden vzorek škodlivého kódu. Scénář útoku byl
simulován tak, aby napodoboval situaci, kdy uživatel stáhl nedůvěryhodný soubor
z internetu a spustil jej. Přičemž žádný z ochranných prostředků přítomných v sys-
tému, např. antivirus anebo firewall, nedokázaly stažený malware zastavit, a proto
on bezproblémově vykonával svou činnost. Níže je uvedena tabulka (č. 7.1), repre-
zentující název testovacího malware, čas ve kterém byl spuštěn, informace o ztrátě
aktiv a informace o detekování systémem AntiExploit.

Tab. 7.1: Testování detekci škodlivého kódu

Název škodlivého kódu Čas spouštění Ztráta aktiv Detekce

Wannacry.exe 2018-05-22 14:08:01,419 + +
Win32.Runounce.exe 2018-05-22 18:25:45,496 + +
Crysis.Worm.exe 2018-05-22 19:42:04,906 - +
Crysis.Runsom.exe 2018-05-22 19:46:56,921 + +
Crysis.Candy.exe 2018-05-22 19:57:08,43 + +
Ardamax.Keylogger.exe 2018-05-22 21:45:25,881 + +
Win32.Dirc.Rans.ABZ.exe 2018-05-22 22:25:53,30 - +
Win32.Metlar.Backdr.exe 2018-05-22 22:31:32,458 + +
Win32.Metlar.Duqu.exe 2018-05-22 22:33:42,245 - -
Win32.Info.Dexter.exe 2018-05-22 22:38:00,572 + +

Z uvedené tabulky je patrné, že byl každý aktivní vzorek systémem AntiExploit
úspěšně detekován a následně zobrazen administrátorovi na straně serveru. Během
testování třikrát došlo k situaci, kdy škodlivý kód svou činnost nedokončil anebo
se kvůli chybějící knihovně nemohl rozjet. Například ransomware Crysis.Worm.exe
přestal fungovat v době, kdy zjistil, že počítač nedisponuje připojením k internetu3.

3Daná skutečnost byla odhalena při zkoumání síťového provozu zachyceného aplikací
WireShark, která je volně dostupná z adresy: <https://www.wireshark.org/>.
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Malware Win32.Dirc.Rans.ABZ.exe skončil svoji činnost po několika pokusech
změnit hodnoty v registrech Windows a vytvořit spustitelný soubor v systémovém
adresáři.4 Vzorek Win32.Metlar.Duqu.exe se nepodařilo ani spustit, ani detekovat,
protože byla hned po nastartování vyvolána výjimka, jejíž příčinou byla chybějící
knihovna v systému Windows.

Nad úspěšně detekovanou skupinou malware byla provedena analýza, v rámci
které došlo k definování množiny nebezpečných událostí souvisejících s konkrétním
útokem. Prostřednictvím webové aplikace byla odhalena poškozená aktiva a deteko-
vány změny, které v rámci provedení útoku nastaly.

Je důležité zmínit, že v textu bakalářské práce budou detailně okomentovány
pouze dva simulované útoky. A to z toho důvodu, že principy fungování stejně za-
měřených rodin malware jsou velmi blízké [21]. Během nich nedochází k výrazné
změně strategie fungování. Ve většině případů se liší pořadí vykonávaných instrukcí
a cílová aktiva5. Databáze zbylých malware bude nahrána na optické medium a ná-
zorně předvedena během obhajoby této práce. Zároveň bude v ukázkovém video
každý detekovaný vzorek okomentován.

Výběr konkrétních útoků a jejich grafických zobrazení byl udělán na základě
vhodnosti začlenění jejich popisu do struktury bakalářské práce. Znamená to, že není
optimální v textové podobě popisovat rozsáhlý počítačový útok skládající se z tisíc
různých událostí. Zaměření bude uděláno na počítačového červa Win32.Runounce
a ransomware Crysis.Candy.

7.2.1 Win32.Runounce

Prvním představitelem malware, který bude důkladně popsán je Win32.Runounce.
Tento škodlivý kód patří do skupiny počítačových červů (viz kapitola č. 2.2), které
jsou postaveny na platformě Win32, tzn. primárně určeny pro systém Windows [21].
Specifika této rodiny malware spočívá v tom, že červi kromě šíření po síti, modifikují
registry Windows a infikují všechny soubory s příponou .exe, anebo .html. Šíření
Win32.Runounce probíhá dvěma způsoby. První a základní způsob šíření spočívá
v rozesílání mailových zpráv s nakaženou přílohou. Tento druh malware disponuje
vlastním SMTP serverem, pomocí kterého rozesílá části sebe sama všem příjemcům,
kterých najde v adresáři oběti. Druhý způsob šíření je založen na klasických meto-
dách injekce souborů. Znamená to, že malware rekurzivně své kopie vkládá do všech
spustitelných souborů v systému [21]. Tento způsob šíření je typicky pro obyčejné
viry (viz kapitola č. 2.2), avšak i tento malware jej aktivně využívá, viz níže.

4Daná aktivita byla zjištěna na základě zobrazení vygenerovaného systémem AntiExploit.
5Tento závěr byl udělán na základě provedené analýzy nad testovanými vzorky, konkrétně nad

množinou jimi porušených pravidel.
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První fáze simulovaného útoku je zobrazena na obrázku č. 7.2. Na začátku si uži-
vatel pomocí Google Chrome stáhl spustitelný soubor a vědomě jej otevřel
(v době 2018-05-22 20:25:45,496). Následně došlo k vytvoření podřazeného procesu
win32.runounce s PID6 4576 (viz obr. 7.2), který vykonal pět nebezpečných akcí.

Obr. 7.2: První fáze útoku Win32.Runounce

V první řadě proces vytvořil nového potomka se stejným jménem a s PID 4600.
Potom rodičovský proces vygeneroval v systémovém adresáři nový spustitelný sou-
bor s názvem runounce.exe, do kterého dvakrát provedl zápis. V posledním kroku
škodlivý kód provedl změnu v registrech Windows, kde nadefinoval spouštění při
startu počítače vytvořeného v předchozích krocích runounce.exe. Po provedení
všech výše uvedených kroků škodlivý program svoji práci skončil. Kvůli nereali-
zovanému síťovému modulu nebylo možné zaznamenávat síťovou aktivitu malware,
avšak není vyloučeno, že během této fáze k ní ani nedošlo7.

Druhá fáze útoku byla zaznamenána po restartu počítače. Během nastartování
operačního systému došlo ke spouštění vytvořeného v minulé etapě spustitelného
souboru runounce.exe. Na začátku nově vytvořený proces vykonal stejné operace,
jak i během první fáze útoku, viz obrázek č. 7.3. Následně modifikoval všechny sou-
bory s příponami .exe a .html, které dokázal na disku dohledat.

Při provedení detailnější analýzy bylo zjištěno, že bylo infikování spustitelných
souborů s příponou .exe založeno na technice připojování kódu viru na konec těla

6PID (Process Identifier) – unikátní identifikátor, který zastupuje v jádře operačního systému
běžící proces.

7Závěr byl udělán na základě zaznamenaného síťového provozu, během kterého nedošlo
k výskytu žádných podezřelých paketů.
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hostitele, viz [21]. Specifikum dané techniky spočívá v tom, že škodlivý kód přepíše
tři bajty na začátku hostitelského programu, které následně uloží do vlastního těla
a nahradí je speciální instrukcí skoku neboli JMP [21]. Tato instrukce slouží k tomu,
aby přesměrovat ukazatel z aktuálně vykonávané instrukce na adresu, která je v JMP
uvedena jako parametr.

Payload:

Obr. 7.3: Druhá fáze útoku Win32.Runounce

Během provedení infikování cílových programů se malware snažil připojit k síti,
avšak žádnou další akci neudělal, kvůli chybějícímu internetovému připojení. Je dů-
ležité zmínit, že po provedení druhé etapy útoku došlo k poškození některých hosti-
telských programů, tzn. při jejich spouštění vznikala výjimka, která bránila normál-
nímu fungování. Zbylé funkční programy se chovaly velmi nepřirozeně, viz obr. 7.4.
Znamená to, že při jejich startu docházelo k vytvoření potomka se stejným jak ro-
dič jménem, který se choval podobně jak červ Win32.Runounce. V případě zavření
hostitelského programu, potomek svou činnost plynule pokračoval, tzn. replikoval
sám sebe a měnil hodnoty v registrech na takové, aby při nastartování Windows do-
cházelo k opětovnému spouštění malware. Jak je z obrázku č. 7.4 patrné, po vložení
kódu viru do podepsaných programů došlo k porušení jejich elektronického podpisu
a zařazení do jiné skupiny monitorovaných procesů, tj. Unknown application.

V budoucnu je panováno provést opakované testování daného druhu škodlivého
kódu a udělat kompletní rozbor jeho sítové aktivity. Podmínky, jejichž splnění je pro
provedení závěrečného testování nezbytné spočívají v přidání do projektu AntiEx-
ploit modulu zaznamenávajícího síťovou komunikaci a vytvoření takové infrastruk-
tury, která by disponovala připojením na internet.
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Obr. 7.4: Spouštění nakažených Win32.Runounce programů

7.2.2 Crysis.Candy

Dalším druhem malware je poměrně známý hráč na poli ransomware, jehož cílovým
operačním systémem je Windows OS. Daný malware se běžně objevuje pod názvem
Crysis, anebo Dharma a patří do skupiny krypto-virů, viz kapitola č. 2.1. Poprvé
byl ve světě počítačové bezpečnosti zaznamenán v březnu roku 2016. V době svého
vzniku způsobil velkou ztrátu aktiv na území západní Evropy a Severní Ameriky [35].
Jeho šíření probíhalo použitím nakažených mailových zpráv anebo využitím slabiny
v protokolu RDP (Remote Desktop Protocol). Ransomware pro šifrování dat po-
užíval šifru AES1288. Distribuce šifrovacích klíčů byla zajištěna pomocí algoritmu
RSA10249 anebo RSA2048 [35]. Je důležité zmínit, že díky své velké popularitě ne
všechny mutace tohoto ransomware fungují tak, jak mají. Ve většině případů tvůrci
Crysis nedodržovali všechny technické aspekty šifrovacích algoritmů10, a proto od-
halené slabiny byly úspěšně použity k dešifrování dat. [35]

Testovací útok byl proveden takovým způsobem, že po obdržení nové mailové
zprávy se uživatel pokusil o otevření dokumentu v příloze. Tento dokument vzhle-
dově připomínal obyčejný PDF soubor, avšak skrýval za sebou škodlivý kód. Po
otevření přílohy došlo ke spouštění procesu crysis.candy.exe, viz obrázek11 č. 7.5.

8AES (Advanced Encryption Standard) – standard symetrické blokové šifry.
9RSA (Rivest-Shamir-Adleman) – standard šifry s veřejným klíčem.

10Tím je myšlen požadavek na jednorázové použití vygenerovaných šifrovacích klíčů, jejich mi-
nimální délku a distribuci.

11Pro lepší pochopení principu fungování daného ransomware, režim zobrazení průběhu útoku
byl změněn na Access view, detailněji viz kapitola č. 6.2.2.
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Z obrázku je patrné, že škodlivý kód nejdřív vytvořil svoji spustitelnou kopii a ulo-
žil ji do systémového adresáře. Následně provedl změny v hodnotách registru Win-
dows tak, aby při nastartování systému docházelo ke spouštění vygenerovaného před-
tím souboru. Danou akcí si zajistil kontrolu nad všemi nově přidanými dokumenty,
tzn. po restartu počítače bude malware schopen provést opětovné prohlížení disku
a zašifrovat soubory, které nebyly během předchozích iterací zašifrované.

Obr. 7.5: Průběh útoku Crysis.Candy ransomware

V dalším kroku se škodlivý kód zaměřil na odstranění zálohy dat (Shadow Copy).
Je zajímavé, že danou akci provádí většina druhů ransomware. Každý to dělá svým
určitým způsobem, avšak cíl pořád zůstává stejným – odstranit všechny zálohy ak-
tiv. V případě úspěšného provedení dané akce, uživatel ztrácí možnost nahradit
zašifrované verze souborů předtím vytvořenými zálohami. Malware Crysis.Candy
prováděl mazání Shadow Copies dvakrát, tzn. při prvním nastartování a při ukončení
své činnosti. Dělal to příkazem: „delete shadows /all /quiet“, viz obr. 7.5.

Po provedení všech výše popsaných kroků, malware začal šifrování uživatelských
dat. Zasahoval totiž do všech souborů s příponami .txt, .doc, .pdf, .exe, .xls,
.rar, .zip, .jpeg atd. Navíc provedl změnu rozšíření modifikovaných souborů. Nově
vytvořené jméno mělo tvar: <Původní název>.[lavandos@dr.com].wallet. Po
dokončení etapy šifrování, ransomware vytvořil v každé složce obrázek a textový do-
kument oznamující uživateli, že všechna jeho aktiva byla úspěšně zašifrována a v pří-
padě zájmu o dešifrování uživatel musí převést peníze na uvedený účet.
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8 ZÁVĚR
Závěrem je možno k této bakalářské práci říci, že všechny základní cíle definované
na samém začátku, byly úspěšně splněny. Na začátku byla vytvořena báze z teoretic-
kých znalostí, která dala za vznik příznivým podmínkám pro realizaci navazujících
praktických kroků. Po provedení všech prakticky zaměřených etap došlo k vytvoření
funkční aplikace, jejíž funkcionalita umožňuje snadně a efektivně provádět analýzu
útoků vzniklých a cílených na koncové stanice v počítačové síti.

Teoretická část bakalářské práce se věnovala problematice počítačových útoků
a bezpečnosti operačních systémů. Na začátku první kapitoly byl sepsán úvod do
počítačové bezpečnosti, která zahrnovala popis základních bezpečnostních pojmů
(viz 1.1). Jedná se o koncepce, jejichž znalost je nezbytná jak při studiu odborné
literatury, tak i během vytváření dokumentů zaměřených na počítačovou bezpeč-
nost. Následně v rámci této kapitoly byla popsána architektura operačních systémů
a jejich attack surface neboli plocha na možný útok, viz 1.2. V dalším kroku byl pro-
veden rozbor útoků na populární operační systémy, do kterých bylo zařazeno sociální
inženýrství, prolomení uživatelských účtů, instalace škodlivého kódu a využití sla-
bin v aplikacích (viz 1.3). Z důvodu zaměření webové aplikace na provádění analýzy
malware byla tato problematika v druhé kapitole detailně rozebrána. Na začátku
byla vytvořena základní charakteristika škodlivého kódu a popsána rizika skrývající
se za jeho instalací. Následně byl udělán rozbor a porovnání tendencí vývoje škod-
livého kódu za posledních třináct let technologického pokroku. Bylo stanoveno, že
nejpopulárnějšími druhy malware v roce 2017 byly viry, druhé místo obsadily trojští
koně a třetí patřilo červům. Na konci kapitoly (viz část 2.2) byly popsány technické
aspekty fungování různých druhů malware, které se v dnešním světě vyskytují.

Prakticky zaměřené části 3–7 byly úzce spojené s implementací funkční aplikace,
která v rámci obhajoby bakalářské práce bude prezentována. Na začátku byla de-
tailně probrána funkcionalita projektu AntiExploit, s kterým webová aplikace bude
funkčně propojena. Jak bylo zmíněno v 3. části, produkt společnosti TrustPort se
aktuálně nachází ve stavu vývoje. Dokončení projektu je plánováno na konec roku
2018, a proto bude jeho funkcionalita ještě v budoucnu rozšířena a vylepšena.

V dalším kroku byl vytvořen kompletní návrh architektury webové aplikace,
která v budoucnu byla implementována. Konkrétně byla provedena analýza pro-
středí, návrh řešení, implementace aplikace a její testování na reálných útocích.

V době provedení analýzy (viz kapitola č. 4) byl určen model případů užití, de-
finována množina funkčních, nefunkčních a kritických požadavků. Následně byly
podrobně porovnány tři způsoby reprezentace informace, ke každému byly uvedeny
jeho kladné a záporné stránky. Nejvhodnější variantou pro danou situaci byl zvolen
grafický způsob zobrazení, který byl v základu aplikace použit.
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Během etapy návrhu (viz kapitola č. 5) byla popsána struktura webové aplikace
a její dílčí komponenty. Byl vytvořen MVVM diagram aplikace, viz obr. 5.6. Ná-
sledně byly detailně popsány a rozebrány požadavky na frontend webové aplikace,
v důsledku čehož byly udělány dva grafické návrhy, viz obr. 5.4 a obr. 5.5

V rámci kapitoly věnované implementaci (viz kapitola č. 6) byly popsány tři dílčí
etapy, které z důvodu lepší propracovanosti byly rozděleny na dílčí kroky. Je důležité
zdůraznit, že všechny naplánované kroky jsou úspěšně splněné. Proces jejich imple-
mentace byl popsán v podkapitole č. 6.2, zároveň zde byly zmíněné chyby vzniklé
během vývoje, aktuální stav projektu a možná rozšíření do budoucna. Funkčnost
naprogramované webové aplikace a zachycené útoky budou prezentovány během ob-
hajoby bakalářské práce.

Poslední praktická kapitola se zaměřovala na provedení testování funkčnosti
webové aplikace. V rámci této kapitoly byla vytvořena počítačová síť skládající se
ze třech virtuálních stanic běžících na jednom reálném stroji. Následně na danou síť
bylo aplikováno sedm různých útoků, které byly uskutečněny nainstalováním škod-
livého kódu na koncová zařízení. Zaznamenané událostí a jejich reprezentace jsou
uvedené na konci kapitoly číslo 7.1.

V tomto okamžiku je již možné udělat zhodnocení celého projektu zadaného fir-
mou TrustPort a říci, že řešení cílené na ochranu koncových stanic úspěšně prošlo
třemi etapami vývoje a dospělo do své funkční podoby. Vytvořená aplikace AntiEx-
ploit totiž odchytila většinu z testovaných útoků a korektně je zobrazila. Samozřejmě
etapa implementace a testování stále pokračuje, a to z důvodu nerealizovaného mo-
dulu odpovídajícího za zachytávání síťového provozu a velkého množství falešných
poplachů, které systém v reálném provozu detekuje.

Bez ohledu na výše zmíněné problémy se budoucnost projektu jeví jako pozi-
tivní. Projekt splnil očekávání zákazníka a zaujal tým analytiků ze společnosti AEC1

a TrustPort, díky své efektivitě a použitelnosti v reálném světě. V současné době
aplikaci AntiExploit vyvíjí a aktivně testují čtyři programátoři, vzhledem k čemuž je
možné očekávat úspěšné dokončení navazujících etap. V budoucnu je plánována re-
alizace chybějících komponent, upřesnění metrik, zvýšení robustnosti aplikace a na-
vázání umělé inteligenci s cílem provedení pokročilejší analýzy, viz kapitola č. 6.4.

1Společnost AEC patří do významného dodavatele bezpečnostních služeb. Řešení její odborníků
pomáhají zajistit bezpečnost chráněných dat a antivirovou ochranu.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
API Application Programming Interface – Rozhraní pro programování
BFS Breadth-First Search – Algoritmus prohledávání do šířky
CPU Central Processing Unit – Centrální procesorová jednotka
CSS Cascading Style Sheets – Kaskádové styly
DES Data Encryption Standard – Symetricky šifrovací algoritmus
DFS Depth-First Search – Algoritmus prohledávání do hloubky
DOM Document Object Model – Objektový model dokumentu
GUI Graphical User Interface – Uživatelské rozhraní
HTLM HyperText Markup Language – Hypertextový značkovací jazyk
HTTP Hypertext Transfer Protocol – Internetový protokol
IDS Intrusion Detection System – Systém pro odhalení průniku
IPS Intrusion Prevention system – Systém prevence průniku
JSON JavaScript Object Notation – Datový formát
MacOS Macintosh Operating System – Operační systém společnosti Apple
Malware Malicious software – Škodlivý kód
MBR Master Boot Record – Hlavní spouštěcí záznam
MD Message-Digest algorithm – Skupina hašovacích algoritmů
MVC Model-View-Controller – Model popisující architekturu programu
MVVM Model-View-ViewModel – Model popisující architekturu programu
OS Operating System – Operační systém
PC Personal Computer – Osobní počítač
RAM Random-Access Memory – Paměť s přímým zápisem a čteni
REST Representational State Transfer – Architektura rozhraní
SHA Secure Hash Algorithm – Skupina hašovacích algoritmů
SIEM Security Information and Event Management
SPA Single Page Application – Jednostránková aplikace
SQL Structured Query Language – Strukturovaný dotazovací jazyk
SSL Secure Sockets Layer – Kryptografický protokol
SVG Scalable Vector Graphics – Vektorová grafika
TCP Transmission Control Protocol – Protokol transportní vrstvy
TLS Transport Layer Security – Kryptografický protokol
UC Use Case – Případ užití
UDP User Datagram Protocol – Protokol transportní vrstvy
UML Unified Modeling Language – Jednotný modelovací jazyk
URL Uniform Resource Locator – Jednotná adresa zdroje
VPN Virtual Private Network – Virtuální privátní síť
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A NÁVOD NA SPOUŠTĚNÍ APLIKACE
Vytvořenou webovou aplikaci, která je nahrána na přiloženém optickém mediu je
možné spustit následujícími způsoby:

1. Spuštěním virtuální stanice AntiExploitVirtualMachine.ova.
2. Provedením kompilace zdrojových kódů, tj. SourceCode.
3. Nahráním zkompilované verze na webový HTTP Server.
Prvním a nejjednodušším způsobem ověření funkčnosti webové aplikace je prove-

dení importu virtuální stanice do vhodné aplikace, např. VirtualBox1 anebo
VMware2. Po úspěšném nastartování virtuálního operačního systému bude aplikace
AntiExploit automaticky spuštěna. Program AntiExploit zprostředkovává webovou
aplikaci na zobrazení útoku a databázi s vytvořeným daty v rámci testování. Webové
rozhraní je přístupné na adrese: <http://localhost:9114/dashboard>, anebo
prostřednictvím zástupce na ploše AntiExploitChrome.lnk. Po otevření webového
prohlížeče je nutné provést přepnutí3 režimu zobrazení na Real data, s cílem zobra-
zení deseti útoků zaznamenaných během etapy testování, viz kapitola č. 7.2. V pří-
padě zájmu je na virtuální stanici možné provádět testování známých malware4.
Před testováním se doporučuje provést odpojení virtuální stanice od sítě a po pro-
vedení útoku synchronizovat zaznamenána data. Synchronizace se provádí automa-
ticky po pěti minutách anebo manuálně v nestaveních aplikace AntiExploit, kon-
krétně v menu: Pokročilá konfigurace → AntiExploit → Analytics → Synchronize.

Druhý způsob spouštění spočívá v provedení kompilace zdrojových kódů. Pro
provedení této operace je zapotřebí nainstalovat kompatibilní5 s webovou aplikací
program Node.js6 a následně otevřít zdrojový kód projektu pomocí příkazové řádky.
V dalším kroku je nutné do ní zadat níže uvedenou sadu příkazů:

npm install
npm run build

Po provedení kompilace je možné vytvořenou aplikaci spustit příkazem:

npm run dev

Třetí způsob spouštění aplikace je možné provést nahráním zkompilovaných sou-
borů na webový HTTP server. Zkompilovaný kód může být nakopírován přímo z při-
loženého media, anebo po provedení druhého kroku, viz výše. Je důležité zmínit, že
při takovém spouštění bude možné pracovat pouze s testovacími daty.

1Aplikace VirtualBox je dostupná z: <https://www.virtualbox.org/>.
2Aplikaci VMware je možné stáhnout z: <https://www.vmware.com/>.
3Přepnutí je možné provést pomocí přepínače, který se umísťuje vlevo nahoře webové stránky.
4Spustitelné malware nebyly z důvodu bezpečnosti na virtuální stanici nahrány.
5Aplikace byla vytvořena ve verzi Node.js 6.11.3.
6Aplikace Node.js je dostupná z: <https://nodejs.org/en/>.
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B OBSAH PŘILOŽENÉHO MEDIA
K textu dané bakalářské práce se přikládá optické medium, které obsahuje všechny
materiály důležité pro úspěšné spuštění webové aplikace a ověření funkčnosti na-
programovaného řešení. Přiložené medium DVD kromě zdrojového kódu webové
aplikace a elektronické verze bakalářské práce obsahuje: zkompilovanou verzi webo-
vého rozhraní, virtuální stanici s nainstalovaným systémem AntiExploit a ukázkové
video funkční aplikace. Je důležité zmínit, že zkompilovaná verze webové aplikace je
funkční, díky zařazení testovacích dat do její struktury, viz kapitola č. 7.1. Znamená
to, že je zkompilovanou verzi možné zobrazit v jakémkoliv webovém prohlížeči jed-
noduchým otevřením souboru index.html. Následně bude medium DVD obsahovat
virtuální stanici Windows 7, na kterou bylo provedeno nainstalování zaregistrované
verze produktu AntiExploit. Nainstalovaný systém je plně funkční, tzn. je připraven
zachytávat a zobrazovat útoky. Do databáze nainstalované aplikace AntiExploit bylo
nahráno deset útoků, které byly vygenerovány v době testování aplikace, viz kapi-
tola č. 7.2. Zobrazení zaznamenaných incidentů je možné vidět po otevření webové
aplikace anebo prohlížením videa okomentovaného autorem bakalářské práce.
Adresářová struktura přiloženého optického media je tedy následující:

/ ......................................................... kořenový adresář media
CompiledApplication.............................zkompilovaná verze aplikace

static...............................................data webové aplikace
css\ ................................................... kaskádové styly
data\....................................................testovací data
fonts\...................................................použitá písma
img\...................................................použité obrázky
js\.......................................................zdrojový kód
png\......................................................použité ikony

index.html...................................vygenerovaná webová stránka
SourceCode .................................. naprogramovaná webová aplikace

static\.........................................adresář s grafickými prvky
scss\ ................................. adresář s kaskádovými styly aplikace
src .................................. adresář s naprogramovanými elementy

components\ ................................. elementy template coreui
containers\........................................základ vue aplikace
router\.................................konfigurační složka vue-router
view...........................................vytvořené grafické prvky

chart......................................... implementované grafy
DashboardMainChart.vue .................... grafová komponenta
DashboardTab.vue .............................. informační panel
DashboardTimeline.vue...............................časová osa

CommunicationModule.vue ................. komunikační komponenta
Dashboard.vue ..................................... webové rozhraní

index.html........................................výchozí stránka aplikace
package.json...................................seznam externích knihoven

AntiExploitVirtualMachine.ova.................virtuální stanice AntiExploit
VideoPresentation.mp4 .................................. okomentované video
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