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Aktuálne hrozby v kybernetickom priestore smerujúce voči
vládnemu sektoru a kritickej infraštruktúre štátu
1. Globálny rozmer útokov
• Prerastanie cielených útokov do útokov globálnych (prepojenosť
informačných systémov, štandardizované platformy).
• Používanie štátom vytvorených nástrojov na realizáciu kyberútokov (aj) neštátnymi aktérmi.
• Príklad: únik nástrojov údajne využívaných NSA na realizáciu
kybernetických operácií. Sada nástrojov využívala zraniteľnosť
OS Windows. Modifikácia týchto nástrojov vyústila vo vlnu
globálnych útokov (WannaCry 5/2017, NotPetya 6/2017, Retefe
9/2017, BadRabbit 10/2017).

2. Nárast sofistikovanosti útokov
• Steganografia, anti-forezné postupy, maskovanie sa, využívanie
krypto-mien na realizáciu transakcií.
• Sťaženie detekcie, vyšetrovania útoku a atribúcie útočníka.

3. Hacking-as-a-Service
• Ľahká dostupnosť na čiernom trhu s nástrojmi (DARKNET).
• Využívanie tretích strán ktoré slúžia ako prostredníci
(profesionálni kriminálnici alebo skupiny, nacionálne zmýšľajúci
jednotlivci).
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4. Destruction of Service (DeOS)
• Útoky s cieľom znefunkčniť informačné systémy sa začali masovo vyskytovať v
r. 2017.
• Sú realizované prostredníctvom šifrovania súborov a údajov na PC a diskoch
(WannaCry, Petya).
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5. Kybernetické operácie - štátom realizované alebo
sponzorované útoky
• Rusko
• MOTIVÁCIA: vládna špionáž, hybridné operácie, sabotáž.
• CIEĽ: vládne inštitúcie (najmä: ministerstvá zahraničných vecí, obrany,
ambasády), médiá, kritická infraštruktúra EÚ, USA.

• Čína
• MOTIVÁCIA: ekonomická špionáž.
• CIEĽ: technologické spoločnosti, obranný priemysel, akademický sektor,
vodné inžinierstvo, zdravotníctvo.

• Irán
• MOTIVÁCIA: vládna špionáž, sabotáž, deštruktívne operácie.
• CIEĽ: letectvo, energetický, chemický priemysel, aktivisti za ľudské práva,
disidenti, nepriatelia „štátu“, mimovládne organizácie zo Stredného
Východu, Európy.

• Severná Kórea
• MOTIVÁCIA: ekonomická špionáž, finančný zisk, dušené vlastníctvo.
• CIEĽ: bankový sektor (transakcie, bankomaty), výskumné organizácie,
školstvo.

Realizácia útokov

1.
2.
3.
4.
5.
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7.

Prieskum a zber informácií o organizácií/infraštruktúre (AKTÍVNY ZBER VS. PASÍVNY
ZBER)
Príprava nástrojov na kompromitáciu infraštruktúry (napr. expolitov- škodlivého kódu na
identifikované zraniteľnosti)
Doručenie nástoja obeti (e.g. prostredníctvom USB, emailu, webovej stránky)
Spustenie nástroja - škodlivého kódu, zneužitie zraniteľnosti
Inštalácia zadných vrátok za účelom vytvorenia perzistentného prístupu do siete
Spojenie kompromitovanej infraštruktúry s riadiacou a kontrolnou infraštruktúrou útočníka
Vykonanie cielenej aktivity - Exfiltrácia údajov, zničenie údajov, zašifrovanie (ransomvér)

APT charakteristika
• “Advanced persistent threat [APT] is a
military term adapted into the information
security context that refers to attacks
carried out by nation-states.” Trend Micro
“ADVANCED”
Sofistikovanosť prevedenia, koordinácia
aktivít.
“PERSISTENT”
Zotrvanie v infraštruktúre.
“THREAT”
Človek ako nositeľ hrozby so zámerom,
príležitosťou a schopnosťami.

Rusko

Rusko – pripisované najznámejšie operácie

Zdroj: The National Cybersecurity and Communications Integration Center's (NCCIC)

Čína - pripisované operácie
• APT 1/ Comment Panda
• APT2/ Putter Panda/ TG-6952
• Deep Panda/ APT 19/ Shell Crew/ Black Vine/ Kung Fu Kitten
• APT 30/ Naikon
• Axiom/ Winnti
• Hurricane Panda
• Gothic Panda/ APT 3/ UPS/ Pirpi/ Clandestine Fox/ TG-0110
• NetTraveler/ Travnet/ Netfile
• Mirage/APT 15/ Vixen Panda/ Ke3Chang/ Playful Dragon
• Hellsing/ Goblin Panda
• Stone Panda
• Nightshade Panda
• Anchor Panda
• Numbered Panda/ APT 12/ IXESHE/ DYNCALC/ JOY RAT
Etumbot
• Hidden Lynx / Aurora
• .....

Severná Kórea
• Známe skupiny: LAZARUS, APT37 (aktívne od 2012)
• Ciele:
• Južná Kórea (obranný priemysel, vládny sektor média)
• Japonsko, Vietnam, Stredný Východ (chemický priemysel, výroba,
automobilový a letecký priemysel, zdravotníctvo, telekomunikácie)
FireEye

• Finančný sektor – globálne meradlo

Irán
• APT 33, APT 34, APT 35
• Cieľ: USA vojenskí kontraktori, Stredný Východ, chemický
priemysel, energetika, výskumné a vzdelávacie organizácie

Atribúcia
”Who we say done it is important not for some great accounting of
abstract justice, but because good attribution is required for making
the changes that prevent the bad thing from happening again.”
• Útočník využíva komplexnosť verejnej siete Internet, realizuje útoky
prostredníctvom viacerých krajín (proxy) - jurisdikcia
• Neexistujú žiadne “fyzické“ dôkazy po činnosti útočníka, len digitálne stopy
v kybernetickom priestore
• Útočník sa schováva využívaním anonymizačných nástrojov (TOR) a
aniforenzných techník sťažujúcich vyšetrovanie
• Maskuje svoju činnosť – využíva konkrétnu infraštruktúru, verejne
dostupné nástroje, podvrháva programovací jazyk, imituje časové zóny,...
• Skrýva finančné transakcie využívaním virtuálnej meny
Atribúcia útokov sa stáva viac politickou témou ako technickou
výzvou...

Obrana voči APT útokom
• Ako sa dá brániť? Iba ťažko...
• Každý sa môže stať obeťou phishingového útoku a nikto si nemusí
uvedomiť, že poskytuje svoje prístupové údaje útočníkom, resp. že si
priamo sťahuje škodlivý kód na vlastné zariadenie.
• Tieto typy útokov sa neprejavujú výraznými systémovými zmenami
alebo rozdielmi vo výkonnosti.
• APT útoky zneužívajú „dôveru“ vnútorných privilegovaných účtov.
• Útoky zneužívajú interné „dvôveryhodné“ zdroje a komunikačné
kanály.
• Anomálne správanie v infraštruktúre je rozložené v rámci dlhšieho
časového obdobia a teda ťažko detegovateľné.
• Škodlivý softvér môže byť prítomný a nečinný v infraštruktúre celé
roky a čakať na spúšťací impulz.

Prečo sú útoky na vládny sektor a kritickú infraštruktúru úspešné?
Čo treba zmeniť?
1.

Kybernetická bezpečnosť nie je výhradne IT záležitosťou
• Ochrana informačných aktív vládnych organizácií a subjektov poskytujúcich kritické
služby pre štát by malo byť jednou z priorít.
• Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia.

2. Analýza rizík je kľúčová
•

Potrebné identifikovať, čo je potrebné chrániť.

•

Aké sú kritické informačné aktíva na úrovni organizácie? Štátu?

3. Technické zabezpečenie infraštruktúry
•

Dosiahnutie minimálnej potrebnej úrovne zabezpečenia.

•

Zabezpečenie súladu so štandardmi.

4. Budovanie dôvery medzi vládnymi inštitúciami a súkromným sektorom
•

Asistencia a nahlasovanie bezpečnostných incidentov.

5. Aktívny prístup štátu voči kriticky dôležitým prvkom
•

Zdieľanie „threat intelligence“ v čase (formy útoku, indikátory kompromitácie).

•

Včasné varovanie (aktuálne hrozby).

Meniaca sa bezpečnostná situácia
Národná
stratégia pre
informačnú
bezpečnosť

“SR musí byť pripravená reagovať na široké spektrum hrozieb,
pričom si uvedomuje fakt, že hrozby a útoky, objavujúce sa
v kybernetickom priestore, môžu eskalovať do úrovne, ktorá
bude vyžadovať spoluprácu spojencov NATO podľa článku 5
Severoatlantickej zmluvy a ktorá vyústi do kolektívnej
obrany...”

2008

„Kybernetické útoky sa stali dennou súčasťou života, sú
komplexnejšie, sofistikovanejšie a dynamickejšie, využívané
štátnymi aj neštátnymi aktérmi a čoraz častejšie využívané v rámci
konvenčného a hybridného boja.“

OBRANNÁ
STRATÉGIA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
z 23.
SEPTEMBRA
2005

OBRANNÁ
STRATÉGIA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
2017
návrh

BEZPEČNOSTNÁ
STRATÉGIA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

BEZPEČNOSTNÁ
STRATÉGIA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Z 27.
SEPTEMBRA 2005

2017
návrh

„Pre obranu štátu z globálneho hľadiska je významné
predovšetkým...
narastanie hybridných hrozieb, ktorých
súčasťou sú aj útoky v kybernetickom priestore… Slovenská
republika zabezpečuje svoju obranu aj v kybernetickom
priestore.“

Legislatívny rámec
Vytvorenie legislatívnych podmienok pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky v
kybernetickom priestore (kybernetická obrana)
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a) Kybernetická obrana je súbor činností a opatrení na:
• detekciu, zmarenie alebo odrazenie kybernetického útoku s potenciálne veľkým
dopadom na štát/objekt/systém/prvok;
• elimináciu alebo zníženie dopadu cielených negatívnych vonkajších vplyvov
zameraných alebo vplyvov ohrozujúcich existenciu, stabilitu a fungovanie
štátu/objektu/ systému/prvku;
• zastavenie protivníka, ktorý pripravuje, vedie alebo viedol kybernetický útok s
veľkým dopadom na štát/objekt/ systém/prvok;

z 1. apríla 2018
o kybernetickej
bezpečnosti

319
ZÁKON
z 23. mája 2002
o obrane
Slovenskej
Republiky

b) Kybernetická ochrana:
• je súbor činností, systémových opatrení a prostriedkov na prevenciu a
odstránenie následkov súčasných a potenciálnych vnútorných i vonkajších
ohrození (vyššia moc, technické nedostatky, omyly, útoky). Ochrana sa
zabezpečuje implementáciou opatrení na ošetrenie zraniteľných miest, čím sa
napriek existencii hrozieb znižuje riziko ich dopadu na objekt/systém/prvok.
Ochrana sa vykonáva priebežne.
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ZÁKON
z 30. júna 1994
o vojenskom
spravodajstve

Ďakujem za pozornosť.

