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1. Úvod
Bezpečnostní incidenty provází svět informačních technologií od doby jeho vzniku. První incident, který významně postihl tehdejší Internet, byl tzv. Morrisův
červ, který 2. listopadu 1988 napadl a vyřadil z provozu většinu akademických
počítačů (Peterka, 2004). Tento červ se připojoval na ostatní počítače založené
na operačním systému BSD Unix a vyhledal a zneužil u nich několik zranitelností k tomu, aby sám sebe nakopíroval a kopii spustil. Zároveň spotřebovával
tolik systémových prostředků, že napadené počítače přestaly prakticky fungovat
(Dekker, 1997).
V reakci na tento incident grantová agentura ministerstva obrany USA —
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) — pověřila Software Engineering Institute (SEI) na Univerzitě Carnegie Mellon vznikem centra, jehož
úkolem by bylo koordinovat komunikaci a postup mezi experty při reakci na
bezpečnostní incidenty a efektivně bránit jejich dopadům (Dekker, 1997). Toto
centrum bylo pojmenováno CERT Coordination Center (CERT/CC) a dodnes
jej provozuje Univerzita Carnegie Mellon.
S rostoucí důležitostí Internetu a závislosti fungování společnosti na něm roste
potřeba po zajištění jeho provozu i přes bezpečnostní hrozby, které přináší. Firemní počítače napadené virem mohou například rozesílat nevyžádanou poštu, což
v důsledku způsobí umístění firemních IP adres na blacklisty a filtrování emailové
pošty dané firmy u zákazníků a obchodních partnerů. Zavirovaná stránka internetového obchodu pravděpodobně odradí všechny návštěvníky, které včas upozorní
antivirový program. Tyto dva příklady spojuje vznik škod, ať už ekonomických
nebo třeba poškození jména.
Provozovatelé počítačových sítí a služeb i státní orgány proto dnes vesměs
chápou potřebu zabývat se počítačovou bezpečností systematicky. Věcný záměr
zákona o kybernetické bezpečnosti, který se v České republice právě projednává,
dokonce označuje zajištění kybernetické bezpečnosti státu za jednu z klíčových
výzev současné doby (Národní bezpečnostní úřad, 2012). Vlastní bezpečnostní
týmy proto vznikají na úrovni provozovatelů doménových registrů, autonomních
systémů i akademických sítí, bank a vlád. Obecně se pro takové expertní týmy
používá označení Computer Security Response Team (CSIRT) nebo Computer
Emergency Response Team (CERT), přičemž obě označují totéž. 1
1

CERT je chráněná značka vlastněná Carnegie Mellon University, takže se častěji používá
označení CSIRT. Také v této práci používám převážně druhou variantu.

4

Role CSIRT týmů
Základní úlohou každého CSIRT týmu je spolupráce při řešení incidentů, které se týkají oblasti jeho působnosti. Standardně tedy CSIRT tým řeší problém,
který se vyskytne v rámci jeho vlastní síťové infrastruktury. Tedy tam, kde má
fyzické možnosti k zásahu. CSIRT týmy nemají žádnou oficiální hierarchii. Na
běžné komunikační úrovni ji nahrazují sdružováním se v rámci profesních organizací. Nejznámějšími jsou asi v celosvětovém měřítku organizace FIRST (viz 3.7.4)
a v rámci Evropy potom aktivita Trusted Introducer (viz 3.7.2). (Peterka, 2011)
CSIRT tým typicky není represivním orgánem, který má pravomoci někomu
něco nařizovat, zakazovat nebo někoho odpojovat. K tomu obvykle nemá žádné
zmocnění. Jeho role je spíše koordinační a usiluje o to, aby se informace o potřebě
podniknout určité kroky dostala k tomu, kdo už má možnost, právo a často
i povinnost je provést. Tedy k provozovatelům příslušných počítačových sítí, resp.
jejich správcům, síťovým specialistům atd. A to jak v přímé a bezprostřední reakci
na již nastalé hrozby, s cílem zastavit jejich eskalaci, tak i v podobě prevence,
s cílem nedat prostor ke vzniku nových incidentů. (Peterka, 2008)

1.1

Cíl práce

V této práci chci seznámit čtenáře s problematikou činnosti týmů CERT/CSIRT
a analyzovat jejich potřeby při řešení hrozeb a problémů spojených se systémem
Domain Name System (DNS) a jeho doménami. Současně chci zpracovat základní
přehled podpůrných nástrojů pro práci CERT/CSIRT týmů při řešení problémů
s doménami, navrhnout koncepci vlastního nástroje a implementovat jej. Práce
předpokládá, že čtenář zná význam a základní principy systému DNS.

1.2

Struktura práce

Kapitola 2 popisuje hrozby pro systém DNS, obecné potřeby bezpečnostních týmů typu CSIRT a konkrétně potřeby týmu CZ.NIC-CSIRT.
Kapitola 3 představuje přehled existujících nástrojů, zdrojů dat, pracovních skupin a doplňků prohlížečů využívaných bezpečnostními týmy typu CSIRT.
Kapitola 4 pracuje se zjištěnými potřebami bezpečnostních týmů a navrhuje koncepci nástroje, který by je měl řešit.
Kapitola 5 popisuje implementaci navrženého nástroje.
Kapitola 6 předvádí výsledky, kterých bylo dosaženo testovacím provozováním
implementovaného nástroje.
5

Kapitola 7 uzavírá práci shrnutím a zhodnocením nabytých zkušeností.

1.3

Překlad odborných termínů

Při překladu odborných termínů z angličtiny jsem se snažil najít používaný český
ekvivalent a ten konzistentně používat. V některých případech by ovšem vytváření a používání českého názvu bylo spíše na úkor srozumitelnosti. V takových
případech jsem se držel zavedeného anglického označení.

1.4

Příbuzné práce

Analýzou potřeb bezpečnostních týmů CERT/CSIRT se zabývá také Ing. Pavel
Kácha ze sdružení CESNET. Jeho výzkum je zaměřený na úpravy systémů pro
správu požadavků pro potřeby CSIRT týmů (Kácha, 2009). Není ovšem zaměřený
na specifické potřeby spojené se systémem DNS. V této práci se tedy budu snažit
zdůraznit aspekty, které jsou specifické pro správu hrozeb v systému DNS, a jak
je lze zohlednit.
Bezpečnostní tým akademické sítě Spojeného království JANET CSIRT spolupracoval na vývoji aplikace RT for Incident Response (RTIR), která slouží pro
správu incidentů CSIRT týmy. Tento nástroj je podrobně popsán v sekci 3.2.3.
Pro uživatele této aplikace vytvořil JANET CSIRT dokument (JAN, 2011) popisující pracovní proces CSIRT týmu, jenž může v obecnosti sloužit i pro vývoj
nástroje zaměřeného na DNS.
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2. Analýza potřeb týmů
CERT/CSIRT pro řešení
problémů s doménami
Tato kapitola analyzuje potřeby týmů CERT/CSIRT pro řešení problémů s doménami. Nejprve uvedu přehled hrozeb, které se týkají systémy DNS. Na něj navážu
představením obecných potřeb CERT/CSIRT týmů a na příkladu bezpečnostního týmu CZ.NIC-CSIRT se zaměřím na specifické potřeby spojené se systémem
DNS.

2.1

Hrozby pro systém DNS

Následující přehled vychází z analýzy hrozeb pro systém DNS (Santcroos – Kolkman,
2007) zpracované nizozemským expertním centrem NLnet Labs. Tato práce rozděluje hrozby na základní tři skupiny: poškození dat, odmítnutí služby a problémy
spojené s ochranou soukromí.

2.1.1

Poškození dat

Tyto problémy spojuje neautorizovaná modifikace DNS dat. Podle původu problému jsou rozděleny na další kategorie.
Chyby na straně úložiště dat
Úložištěm se v tomto případě myslí místo, kde jsou uložena autoritativní data DNS. Problém mohou způsobit neaktuální informace, konkrétně v důsledku
zpožděné propagace změn z primárního DNS serveru na sekundární. Pokud zná
útočník komunikační kanál, kterým dochází k této aktualizaci, může se pokusit
provést Denial of Service (DoS) útok, kterým zamezí transferu zónového souboru.
Zcela zásadním problémem je kompromitace autoritativních DNS serverů.
V případě primárního serveru navíc dochází k automatické propagaci změn provedených útočníkem na sekundární servery. Hlavní obranou je v tomto případě
důkladné zabezpečení DNS serverů a zavedení smluvních vztahů garantujících
úroveň služby v případě, že sekundární servery jsou provozovány třetími stranami.

7

Na nejslabší článek — člověka — je zaměřeno sociální inženýrství, kdy útočník
na základě vybudování falešného pocitu důvěry a manipulace přiměje svou oběť
vykonat jeho požadavek. Těmto útokům je možné předcházet zavedením jasných
administrativních postupů a školením o informační bezpečnosti.
Únos domény souhrnně označuje neoprávněné nakládání s doménovým jménem. Může se jednat o falešné jednání jménem vlastníka domény vůči registrátorovi domény, zcizení přístupových účtů pro správu domény nebo neoprávněný
převod domény na jiného vlastníka.
Typosquatting zneužívá překlepů, které uživatelé dělají při zadávání internetové stránky do prohlížeče. Útočník si zaregistruje mírně odlišnou variantu skutečné
stránky. Na té pak provozuje záměrně vlastní stránky, u kterých si ovšem uživatel
v případě vizuální podobnosti nemusí uvědomit, že není tam, kam se chtěl dostat.
Útočník může také na této doméně provozovat doménový koš 1 , kam v případě
překlepů chodí pošta určená napodobované doméně. Práce (Gee – Kim, 2011),
jejíž autoři 6 měsíců pro výzkumné účely provozovali domény podobné doménám společností uvedených v žebříčku Fortune 5002 , informuje o zachycení více
než 20 GB dat chybně adresovaných emailů. Ještě dále než typosquatting jde
homografický útok v IDN 3 , který využívá zaměnitelnosti některých stejně nebo
podobně vypadajících znaků různých národních abeced. Základní ochranu před
těmito útoku nastavují pravidla registrace domén.
Napadení dalších systémů
Správné fungování systému DNS předpokládá spolehlivost celého řetězce systémů, které jsou mezi autoritativním DNS serverem a dotazujícím klientem. Důvěryhodnost systému je tedy narušena úspěšným napadením rekurzivních nebo
přeposílajících DNS serverů. Nejsnadněji ovšem bývá napadnutelný poslední článek - systém klienta. Na jeho bezpečnost útočí různé varianty virů, trojských
koní, spyware a dalšího škodlivého kódu. V roce 2011 se například americké FBI
podařilo zakročit proti skupině autorů nástroje DNSChanger, který měnil v operačním systému napadeného počítače nastavené DNS servery na škodlivé, které
provozovali jeho autoři. Dále zkoušel měnit nastavení DHCP serverů, které adresy
DNS serverů často přidělují automaticky. Škodlivé DNS servery blokovaly aktu1

Doménový koš je označení pro emailovou schránku, do které přichází emaily pro neexistující
uživatele.
2
Žebříček amerických korporací řazených podle jejich hrubého obratu každoročně vydávaný
časopisem Fortune.
3
Internationalized Domain Names (IDN) je systém, díky němuž mohou doménová jména
obsahovat znaky národních abeced.
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alizace antivirových programů a operačního systému a podvrhovaly odpovědi na
zadané dotazy (Federal Bureau of Investigation, 2011).
Slabiny protokolu DNS
Některé zranitelnosti jsou důsledkem návrhu protokolu DNS. Mezi hlavní slabiny
patří možnost otrávení vyrovnávací paměti jako důsledek akceptování doplňkových informací v přijaté odpovědi. Protože DNS využívá pro přenos dat zejména
bezstavový protokol UDP, je možné také podvrhnout odpověď. Při přijímání odpovědi se kontroluje zda souhlasí samotný dotaz, 2-bytové ID transakce, cílový port
a zdrojová IP adresa (Surý, 2008a). Pokud DNS server nemění zdrojové porty
a útočník dokáže vyvolat vhodný dotaz, stačí jeden z přibližně 65 tisíc možných
paketů na podvrhnutí odpovědi. Tyto slabiny kombinuje útok, který představil
bezpečnostní výzkumník Dan Kaminski v roce 2008 na konferenci BlackHat. Jeho
metoda dokáže dotazujícímu se DNS serveru podvrhnout odpověď s falešnou IP
adresou v libovolnou chvíli bez ohledu na existenci platného záznamu ve vyrovnávací paměti (Surý, 2008a). Hlavním řešením proti tomuto typu útoku je nasazení
rozšíření DNS protokolu DNSSEC a využívání moderních verzí DNS serverů.
Problémem jsou také často veřejně přístupné rekurzivní DNS servery. Ačkoliv
se nejedná samo o sobě o zranitelnost, lze je snadno zneužít pro maskování zdrojové IP adresy při DoS útocích. Útočník podvrhne zdrojovou adresu za adresu
oběti a rekurzivní nameserver na ní odešle odpověď. Důležitý je v tomto případě
také efekt zesílení — malá velikost dotazu vyvolává větší odpověď a útočník je tak
schopen s relativně malou šířkou pásma zahltit pásmo širší. Obranou je v tomto
případě důsledné informování administrátorů DNS serverů o této zranitelnosti.
DNS protokol také není chráněný proti útokům typu man in the middle. Tento
termín obecně označuje útoky, kdy je útočník schopný přes sebe přesměrovat
komunikaci mezi klientem a serverem. DNS protokol není šifrovaný, takže jej
útočník může odposlouchávat a případně podvrhnout vlastní data.

2.1.2

Odmítnutí služby

Odmítnutí služby označuje stav, kdy je narušena dostupnost služby pro její oprávněné uživatele. Útoky tohoto typu lze provádět na libovolné veřejně dostupné
služby, DNS nevyjímaje.
Odmítnutí služby může být způsobeno pádem systému, na kterém DNS server
běží nebo serveru samotného. V případě existence vhodné programátorské chyby
pak lze pád způsobit například zasláním speciálně upraveného paketu. Nedostup-
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nost služby může způsobit také vyčerpání systémových prostředků, například
paměti nebo šířky pásma, v důsledku zahlcení požadavky. Pokud zahlcení způsobuje jeden zdroj, mluví se o DoS útoku. Tomu se dá dobře předcházet omezením
maximálního počtu dotazů klienta v časovém úseku. Varianta, kdy útok probíhá z více míst zároveň, se označuje jako Distributed Denial of Service (DDoS).
V tomto případě není jednoduše možné vyfiltrovat pakety legitimních klientů.
Částečnou obranou je alespoň používání systémů s předimenzovanou rezervou
systémových prostředků. Pomoci může také nasazení techniky DNS anycast, kdy
je pod jednou IP adresou provozováno více serverů na různých místech sítě.
Nedávno zveřejněný výzkum (Duan, 2012) ukazuje na zranitelnost, kterou
může útočník mezi klientem a serverem způsobit nedostupnost služby DNS, dokonce i zabezpečené pomocí DNSSEC, aniž by filtroval provoz. Stačí mu k tomu
podvrhnout klientovi špatně podepsanou odpověď, kterou validující server signalizuje stejně jako chybu serveru. Protože podvrhnutý paket je odeslán dříve,
než skutečná odpověď, je vysoká pravděpodobnost, že klient jej přijme jako první
a zjistí pouze chybu serveru. Paket se skutečnou odpovědí, který přijde později, zahodí. Tímto způsobem je prakticky možné docílit cenzurování DNS služby.
Autoři výzkumu navrhují řešení, kdy se spojení v případě neúspěchu neukončí po
prvním přijatém paketu, ale bude čekat určitou dobu na případnou další odpověď.
Konečně nedostupnost služby mohou způsobit útoky na síťovou infrastrukturu mezi klientem a DNS serverem. Tyto systémy ovšem nejsou z povahy Internetu
většinou spravovány provozovatelem služby. Nejúčinnější obrana je pravděpodobně osvěta v oblasti bezpečného chování na Internetu.

2.1.3

Problémy spojené s ochranou soukromí

Následující útoky nemodifikují poskytovaná data, ale umožňují získat více informací, než je zamýšleno.
DNS cache snooping
Příliš otevřený DNS server může umožňovat použití techniky zvané DNS cache
snooping (česky „čmucháníÿ ve vyrovnávací paměti). Ta zjišťuje, zda se některý
klient DNS serveru dotazoval na zvolený záznam. Zkoumá k tomu přítomnost
tohoto záznamu ve vyrovnávací paměti. Toto lze dosáhnout více způsoby. Jedna
možnost je například statisticky porovnat délku vyhodnocování dotazu — dotazy
přítomné ve vyrovnávací paměti jsou vraceny okamžitě, ale na ostatní se musí
server dotazovat a odezva je delší. Útočník tak může například zjistit, kterou
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banku oběť používá. Základní obranou je omezit dostupnost rekurzivního serveru
pouze pro legitimní uživatele.
Procházení NSEC záznamů
Při zavedení technologie DNSSEC, která zabezpečuje protokol DNS podepisováním zónových souborů asymetrickou kryptografií, bylo nutné vyřešit také problém, jak poskytnout autentickou informaci o neexistenci záznamu. Tento problém měl řešit záznam NSEC, který ve svých datech obsahuje informaci o následujícím záznamu v setříděném zónovém souboru. Při dotazu na neexistující jméno
jsou vráceny NSEC záznamy, které předcházejí a následují dotazované jméno.
Tento návrh ovšem umožnil procházení zónového souboru, které je chápáno jako
bezpečnostní problém: útočník získává informaci, jaké stroje v doméně existují.
V roce 2008 byl0 schváleno rozšíření NSEC záznamu NSEC3, které tento problém
řeší (Surý, 2008b).

2.2

Potřeby bezpečnostních týmů CERT/CSIRT

Potřeby bezpečnostních týmů se odvíjí od jeho cílů a služeb, které má poskytovat.
Obecné cíle bezpečnostních týmů lze zjistit z dokumentu (Brownlee – Guttman,
1998), který tým CSIRT definuje následovně: CSIRT je tým, který koordinuje
a podporuje reakce na bezpečnostní incidenty, které se týkají stran v jeho definované oblasti působnosti. Aby tým mohl být uznávaný jako CSIRT musí:
• poskytnout komunikační kanál pro hlášení incidentů,
• poskytovat odbornou pomoc při řešení těchto incidentů těm, kdo spadají
do jeho oblasti působnosti,
• šířit informace související s incidenty v rámci své oblasti působnosti.
Každý bezpečnostní tým CSIRT může kromě výše popsaného poskytovat
množství dalších služeb. Jeho základní úlohou je ovšem vždy řešení bezpečnostních incidentů.
V práci (Kácha, 2009) jsou zmíněny nejčastější problémy, s kterými se bezpečnostní týmy kromě obvyklé správy incidentů potýkají. Autor zde popisuje situaci
bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, jehož pole působnosti je síť CESNET2,
tedy všechny IP adresy autonomního systému AS2852. V obecné rovině se tyto
problémy týkají i bezpečnostních týmů spravující hrozby spojené se systémem
DNS:
11

Dohledatelná a spolehlivá metadata
Každý incident by měl být spojen minimálně s IP adresou zdroje a pokud
možno také s odpovídajícím názvem sítě a kontaktem na zodpovědnou osobu. Opakující se ruční analýza a extrahování těchto dat je spíše náchylné
k chybám.
Třídění incidentů
Klasifikace incidentů podle jejich typu je důležitá pro určení jejich závažnosti. Také slouží ke sledování trendů a pro statistiky.
Vyčištění příchozího provozu
Příchozí hlášení incidentů mohou obsahovat části spamu, virů nebo nevyžádaných návratových zpráv, které způsobí, že je celé hlášení takto klasifikováno jako celek a filtrováno před doručením. Musí být tedy využita jiná
měřítka.
Doba existence incidentu
Řešení incidentu často vázne při čekání na odpověď zodpovědné osoby.
Jako základní potřeby týmů CSIRT se tedy ukazují přehledná správa incidentů, jejich třídění, dohledávání příslušných kontaktů a projení emailové komunikace
k incidentu. Maximum z těchto kroků musí probíhat automaticky, protože počty
incidentů se snadno mohou pohybovat řádu stovek měsíčně a přílišná složitost
procesu řešení incidentu by zvyšovala personální nároky.

2.2.1

Nároky na systémy pro správu požadavků

Většinu těchto potřeb splňují různé druhy systémů pro správu požadavků. Na
základě analýzy pracovního postupu při řešení bezpečnostních incidentů určil
Pavel Kácha několik požadavků na tyto systémy ve vztahu k potřebám středně
velkých CSIRT týmů (Kácha, 2006):
• Většina komunikace probíhá emailem. Systém pro správu požadavků proto
musí být schopný zpracovávat velké množství emailů, správně je generovat
a propojovat jednotlivé zprávy s odpovídajícími požadavky.
• Měl by umožňovat spojování a rozdělování požadavků.
• Dohledatelná metadata — částečně to mohou nahradit složky nebo fronty,
nejlepší je ovšem přiřazení IP adresy k incidentu.

12

• Měl by umožňovat jednoznačně přiřadit správce k požadavku.
• Pro rutinní odpovědi by měl nabízet modifikovatelné šablony.
• Možnost zpracovávat a odesílat šifrované a podepsané PGP zprávy, ideálně
podporovat i S/MIME.
• Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní, aby uživatele zbytečně nezpomalovalo.
• Systém by měl být svobodný, ideálně s otevřeným zdrojovým kódem. Jde
téměř o nutnost, protože žádný obecný systém neodpovídá přesně požadavkům a často jsou potřeba provést různé vlastní úpravy.

2.3

Specifické potřeby pro DNS

Hrozby DNS uvedené v sekci 2.1 mají většinou také své řešení, které problém
odstraňuje nebo mu alespoň pomáhá předcházet. Často toto řešení spočívá v nastavení správných interních procesů pro správu doménového registru, technických
opatřeních jako je například implementace technologie DNSSEC nebo DNS anycast. Mezi hrozbu, které není snadné předcházet patří kompromitace systémů
klientů prostřednictvím různého škodlivého kódu, který je prostřednictvím DNS
dostupný. Pro ilustraci je v příloze B ukázka škodlivého kódu JavaScript. Jedná
se o skutečný případ z webové stránky pod doménou .CZ.
Často se tento typ hrozby neřeší, protože se nejedná o problém na straně
poskytovatele služby DNS. Přesto by podle mého názoru neměl provozovatel
doménového registru tyto hrozby přehlížet, protože vzhledem ke své pozici má
dobrou možnost řešit ty incidenty, které v hierarchii DNS pod jeho registr spadají, a zvýšit tak bezpečnost klientů. Může také aktivně pomáhat při eliminaci
výskytu phishingu a dalšího škodlivého obsahu. Právě k rozhodnutí řešit i tyto
incidenty došlo v případě správce domény .CZ sdružení CZ.NIC, které provozuje
bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT.

2.3.1

Bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT

Tým CZ.NIC-CSIRT byl původně založen jako CSIRT tým zodpovědný pouze za
incidenty v autonomním systému AS25192 a incidenty týkající se autoritativních
serverů pro doménu .CZ. Na základě jednotlivých případů v roce 2009 se objevila
potřeba rychle řešit podvodné registrace pro potřeby nelegální činnosti jako je
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provozování botnetů, phishingových stránek, hostování malware nebo hromadné
rozesílání nevyžádané pošty. Ojedinělé případy byly vyřešeny na základě stávajících pravidel ve spolupráci s registrátorem a domény byly následně zrušeny pro
porušení pravidel, konkrétně pro neuvádění pravdivých údajů při registraci. Tyto
incidenty však ukázaly neudržitelnost stávající situace a na přelomu roku 2009/
2010 došlo ke změně pravidel registrace, aby bylo možné na základě posouzení
týmem CZ.NIC-CSIRT zablokovat doménu až na dobu jednoho měsíce, pokud je
využívána způsobem ohrožujícím národní a mezinárodní počítačovou bezpečnost.
Viz článek 12.5 pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .CZ:
„Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci doménového jména, jestliže je doménové jméno užíváno takovým způsobem, že dochází
k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že
prostřednictvím doménového jména, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím
dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejména viry, malware), nebo
je předstírán obsah jiné služby (zejména phishing), nebo hardware dostupný prostřednictvím doménového jména je řídícím centrem sítě propojeného hardware
distribuujícího škodlivý obsah (zejména botnet). Sdružení CZ.NIC je oprávněno
zrušit delegaci doménového jména až na dobu 1 měsíce, a to i opakovaně, sdružení CZ.NIC však není povinno aktivně vyhledávat doménová jména, která by
mohla splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Podrobnosti týkající se
ověřování podmínek pro zrušení delegace a postupu při zrušení delegace stanoví CZ.NIC-CSIRT. Postupem dle tohoto ustanovení se nelze domáhat ochrany
majetkových práv třetích osob, ani zasahovat proti distribuci nevyžádané pošty
(spam), jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v první větě tohoto ustanovení.ÿ (CZ.NIC, 2011b)
Tohoto kroku bylo využito hned v únoru 2010, kdy bylo na základě doporučení
týmu CZ-NIC-CSIRT zablokováno 150 doménových jmen, které se staly součástí
útoku na úřad pro správu daní při ministerstvu financí USA (Internal Revenue
System) (CZ.NIC, 2010).
Změna pravidel registrace dala týmu CZ.NIC-CSIRT autoritu, díky které může vynucovat nápravu v případě zjištění napadených nebo jinak nebezpečných
domén. Nově je tedy jeho zodpovědnost definována v dokumentu (CZ.NIC, 2012)
takto: „Tým CZ.NIC-CSIRT řeší incidenty v doménovém registru .CZ a incidenty
spojené s doménovými jmény .CZ, které jsou používány způsobem, který ohrožuje národní nebo mezinárodní počítačovou bezpečnostÿ. Oblast působnosti týmu
nyní tvoří sdružení CZ.NIC, další CERT týmy a koncoví uživatelé.
Tým CZ.NIC-CSIRT od svého vzniku fungoval nejprve na pasivní bázi: řešil
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incidenty, které mu byly nahlášeny na jeho kontaktní email nebo telefon. Takto
nahlášené incidenty ovšem tvořily pouze malý zlomek napadených domén. Jako
důležitá potřeba se tedy ukázalo proaktivně vyhledávat škodlivý obsah v doméně
.CZ a následně pracovat na jeho odstranění.
Evidované incidenty by měly být automaticky seskupeny podle společných
domén druhého řádu, ke kterým se vztahují — ty totiž mají společného majitele a
na úrovni registru společné kontaktní údaje. Ty lze použít k informování majitele
o evidovaných incidentech, proto by měly být s doménou spojeny.
Pro dlouhodobý efekt je také užitečné sledovat historii incidentů vázaných
k doméně. Opakované napadení webových stránek ukazuje s vysokou pravděpodobností na napadení počítače, z kterého se přistupuje na příslušný FTP server
nebo k administraci. V tomto případě tedy může znalost minulých incidentů pomoci vyřešit skutečnou příčinu jejich vzniku a ne pouze jejich následky v podobě
napadených webových stránek.
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3. Přehled podpůrných nástrojů
pro práci CERT/CSIRT týmů
Tato kapitola představuje výběr ze široké škály nástrojů, webových stránek a
internetových služeb, které mohou používat týmy CERT/CSIRT při evidování,
analyzování a řešení problémů spojených s doménami. Tento přehled vychází
částečně ze současné praxe týmu CZ.NIC-CSIRT a vlastní zkušenosti autora.
Nástrojů, které mohou CSIRT týmy využít, existuje samozřejmě více. Zajímavý
může být například také přehled na webových stránkách organizace ENISA pod
názvem „Clearinghouse for Incident Handling Toolsÿ 1 , který kromě nástrojů
obsahuje i různá doporučení.

3.1

Protokol WHOIS a utilita whois

WHOIS je transakčně orientovaný protokol založený na TCP, který je široce využívaný k poskytování informací o registrovaných doménových jménech, ačkoliv to
není jeho jediné využití. Protokol data poskytuje v podobě čitelné lidmi. (Daigle,
2004).
Provozovatel internetových služeb jako je doménový registr ale třeba i univerzitní síť může pomocí služby WHOIS zveřejnit vlastní adresář a umožnit tak z něj
získávat příslušné informace. K tomu slouží lokální klient. V unixových operačních systémech se tato utilita příznačně jmenuje whois. Ukázka výpisu ze služby
WHOIS pomocí této utility je v příloze C.
Pro bezpečnostní týmy má WHOIS význam díky možnosti snadno zjistit kontakty na správce domén, autonomní systémy příslušné k IP adresám nebo třeba
kontaktní adresy, na které se ohlašuje zneužití domény. Hlavní nedostatek WHOIS
je nestrukturovaný formát, který není vhodný pro strojové zpracování.

3.2

Systémy pro sledování požadavků

Systémy pro sledování požadavků umožňují skupině lidí (typicky oddělení zákaznické podpory, vývojářský tým nebo právě bezpečnostním tým) rozumně a
efektivně pracovat s požadavky, které zaslali uživatelé. Existuje jich mnoho, zde
nejprve zmíním jejich společné znaky a na tři konkrétní — Request Tracker, jeho
1

http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/chiht
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nadstavbu RT for Incident Response (RTIR) a Open-source Ticket Request System (OTRS) — se zaměřím podrobněji. Všechny jsou vydány pod některou ze
svobodných licencí a jsou napsány v jazyku Perl. Mají již dlouhou historii a širokou uživatelskou základnu. Podrobně se těchto systémům věnuje práce (Kácha,
2006).

3.2.1

Společné znaky

Pracovní proces
Chování jednotlivých systémů pro sledování požadavků se pochopitelně liší, liší
se také jednotlivé instalace v závislosti na různých konfiguracích. Pracovní proces
s tímto systémem může vypadat například takto:
• Někdo pošle mail na adresu help@example.com, který obsahuje stížnost,
prosbu nebo žádost.
• Systém pro sledování požadavků si tuto zprávu zaznamená do své databáze
— vytvoří požadavek — a pošle žadateli krátkou zprávu o tom, že jeho
žádost převzal, že jí dal určité číslo, a požádá ho, aby v příští korespondenci
na toto téma používal (obvykle v hlavičce mailu) toto číslo.
• Systém přepošle žádost množině správců (sekretářek, administrátorů a vedoucích administrátorů). Množině lidí a požadavků určitého druhu se říká
fronta.
• Jeden z administrátorů se požadavku ujme a (třeba po dalším jednáním s
žadatelem) požadavek vyřeší – pošle zprávu do systému. Systém tuto zprávu
přepošle žadateli.
• Když je problém vyřešen, změní řešitel požadavku příslušný stav.
Upraveno podle (Urbanec, 2002).
Požadavky
Požadavek se skládá ze série článků — textových aktualizací svého stavu, které
tvoří typicky emaily. Požadavek si pamatuje historii svých změn, ať už provedených obsluhou nebo automaticky. K požadavku jsou dále připojeny páry klíč–
hodnota, buď předdefinované nebo přidané administrátorem. Například to mohou
být název požadavku, žadatel, vlastník, čas poslední změny, atd.
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Požadavky mohou být provázány pomocí závislostí. Například jeden požadavek může blokovat jiný. Příliš komplexní požadavek může být rozdělen na více
dalších a opačně více požadavků lze sloučit do jednoho.(Kácha, 2009)
Fronty
Požadavky jsou organizovány do front, které vytváří administrátor a spojuje je
se skupinami uživatelů a právy, které ve frontě mají. Každá fronta má svoji
emailovou adresu, z které odcházejí zprávy k jejím požadavkům a které také
určují, pod kterou frontu bude spadat nově vytvořený požadavek.

3.2.2

Request Tracker

Obrázek 3.1: Request Tracker – snímek obrazovky webového rozhraní se zobrazením
požadavku.

Systém Request Tracker2 (viz obrázek 3.1) je systémem interně používaným
2

http://bestpractical.com/rt/
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ve sdružení CZ.NIC. Umožňuje například pohodlně integrovat podporu PGP pro
podepisování a šifrování zasílaných a přijímaných emailů, poskytuje REST rozhraní API pro propojení s externími aplikacemi a rozhraní pro přístup z příkazové
řádky nebo zobrazuje grafy závislostí mezi požadavky. Request Tracker lze napojit na externí přihlašovací systémy (OpenLDAP, Microsoft Access Directory,
atd.).
Existuje také rozšíření RT FAQ Manager (od verze 4 je zahrnuto ve výchozí instalaci), které umožňuje vytvářet, editovat a prohledávat články, které lze
využívat pro sdílení znalostí obsluhy a jako součást odpovědí na opakující se
požadavky. Aplikace je lokalizována do více než 20 jazyků včetně češtiny. (Best
Practical Solutions, 2012)

3.2.3

RT for Incident Response

V tomto případě se nejedná o samostatný systém pro správu požadavků, ale
o rozšíření systému Request Tracker3 , které přidává funkce vhodné zejména pro
velké bezpečnostní týmy (viz obrázek 3.2). Nejdříve tento systém vyvíjela společnost Best Practical, která stojí za systémem Request Tracker. Pozdější úpravy
řídila pracovní skupina RTIR Working Group pod TF-CSIRT (viz 3.7.3) (JAN,
2011). Tento systém dědí všechny kladné vlastnosti Request Trackeru, i když například API již další funkcionalitu nepřidává, takže zůstává použitelné pouze na
úrovni základního systému. RTIR také automaticky obsahuje rozšíření RT FAQ
Manager.
RTIR rozděluje požadavky na:
hlášení incidentů
Výchozí místo pro nová hlášení incidentů. Ty mohou vzniknout jednak automaticky z příchozích emailů, nebo mohou být zadány ručně.
incidenty
Po nahlášení incidentu je nejprve zkontrolováno, zda už příslušný incident
není evidován. Pokud ano, je hlášení s tímto incidentem pouze spojeno.
V opačném případě je vytvořen nový incident. Tento typ požadavku pak
zastřešuje ostatní propojené požadavky - blokace, vyšetřování i hlášení.
vyšetřování
Informování a požadavek na řešení incidentu třetí stranou, do jejíž kompetence řešení spadá.
3

http://bestpractical.com/rtir/
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blokace
V případech závažných incidentů může být kvůli ochraně ostatních uživatelů potřebné blokovat určitou část provozu. Požadavky na zřízení a následně
odstranění blokace obvykle směřují na dohledová centra (Network operations center) sítí, které jsou zdrojem problému.
(JAN, 2011)
Procesy, s kterými toto rozšíření počítá, jsou velmi komplexní — snaží se
být univerzálním nástrojem pro správu požadavků CSIRT týmů. S tím ovšem
narůstá i složitost obsluhy webového rozhraní a omezená možnost automatizace,
díky neúplnému API.

Obrázek 3.2: Request Tracker for Incident Response– snímek úvodní obrazovky webového rozhraní.

3.2.4

Open-source Ticket Request System

Systém OTRS4 používá jako ukázkový systém pro sledování požadavků práce
(Kácha, 2009). Jedná se o velmi propracovaný systém, který plně zvládá základní
4

http://www.otrs.com/
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funkce, které se od systému pro správu požadavků očekávají. Podporuje šifrování a podepisování pomocí PGP a S/MIME, má příjemné uživatelské rozhraní
a většinu konfigurace lze dělat přímo z webového rozhraní. Na rozdíl od systému
Request Tracker OTRS podporuje pro přijímání emailů protokoly POP3, POP3S,
IMAP a IMAPS a pro odesílání STMP. OTRS umožňuje generování uživatelsky
definovaných statistik (viz obrázek 3.3) a poskytuje API používající formát SOAP.

Obrázek 3.3: OTRS: specifikování dat pro statistiku.

3.3
3.3.1

Webové služby
VirusTotal

VirusTotal 5 je pro nekomerční účely zdarma dostupná internetová služba, která analyzuje bezpečnost zaslaných souborů a internetových adres. Umožňuje tak
detekci virů, červů, trojanů a jiného škodlivého obsahu detekovaného antivirovými nástroji a webovými skenery. Zároveň může být využita k detekci chybně
5

https://www.virustotal.com/
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klasifikovaných souborů, jako například neškodných zdrojů identifikovaných jako
škodlivé jedním nebo několika málo skenery. (Hispasec Sistemas, 2012)
V současné době VirusTotal používá sadu více než čtyřiceti antivirových nástrojů a dvaceti webových skenerů nebo databází. Nabízí také veřejné a privátní
API pro propojení s externími aplikacemi. CSIRT tým může VirusTotal používat
ke kontrole hlášených incidentů.

3.3.2

Securi SiteCheck

Sucuri SiteCheck6 je jeden zástupce webových skenerů. Pro zadanou internetovou
stránku vypíše základní informace o stránce (typ serveru, IP adresa) a zkontroluje
její výskyt v blacklistech (používá například Google SafeBrowsing, PhishTank,
Norton Safe Web), přítomnost známého malware a podezřelého kódu JavaScript,
vnořených rámců (iframe) a odkazů.
V placené verzi navíc nabízí možnost aktivního monitorování s upozorněním
v případě zjištění problémů. Tým CZ.NIC-CSIRT tento skener používá při dohledávání konkrétního zdroje napadení, pokud je doména na některém blacklistu,
ale chybí úplná adresa pro zjištění konkrétního důvodu.

3.3.3

Diagnostická stránka služby Google SafeBrowsing

Společnost Google provozuje diagnostickou stránku, kde je možné nalézt informace o škodlivém obsahu na internetových stránkách odhaleném jejími indexovacími roboty. Pro dotaz na doménu cuni.cz má adresa diagnostické stránky
tvar: http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=cuni.cz. Tato ukázka je také na obrázku 3.4. Společnost Google poskytuje k této službě navíc
API, kterým se lze dotazovat na konkrétní adresy a implementovat tak ochranu
před škodlivými webovými stránkami do vlastních aplikací. Takto databázi Google SafeBrowsing využívají ve výchozích konfiguracích prohlížeče Mozilla Firefox
a Google Chrome.
Pro bezpečnostní týmy může být tato stránka užitečná jako základní přehled
o stavu stránky včetně její historie. Ze stejného důvodu může být vhodná i pro
majitele internetových stránek pro informace o incidentech na jejich doménách.
6

http://sitecheck.sucuri.net/scanner/
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Obrázek 3.4: Diagnostická stránka služby Google SafeBrowsing pro doménu cuni.cz.
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3.3.4

urlQuery

Další velmi užitečný webový skener je urlQuery7 , který poskytuje podrobné informace o chování prohlížeče při návštěvě kontrolované stránky. Simuluje její stažení
včetně dalších závislostí jako jsou obrázky nebo skripty a vrací přehlednou mapu
vyvolaných HTTP transakcí. Díky tomu lze například okamžitě vidět, kam se
snaží připojovat škodlivé skripty, které jsou často na stránky vloženy v nečitelné
podobě. Mimo to urlQuery k výsledkům skenování zobrazuje přehled potenciálně
nebezpečných volání JavaScript a základní informace o skenované stránce.
Tato služba má pro CSIRT tým význam v urychlení analýzy škodlivých skriptů. Díky zjištění typu útoku lze odhadnout, jaké škody mohly vzniknout napadaným návštěvníkům webů a pomoci při řešení následků.

3.3.5

Online JavaScript beautifier

Obrázek 3.5: Internetová služba JavaScript beautifier.

Při analýze škodlivých skriptů JavaScript je kód často nečitelný díky vypuštění zbytečných mezer a odřádkování. Tento nástroj umožňuje zformátovat kód
JavaScript: http://jsbeautifier.org/.
7

http://urlquery.net/
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3.3.6

ZeuS Tracker a SpyEye Tracker

ZeuS Tracker8 a SpyEye Tracker 9 jsou projekty švýcarského bezpečnostního
blogu abuse.ch. ZeuS Tracker umožňuje sledovat řídící servery botnetu ZeuS10
a servery hostující soubory pro tento botnet. Kromě poskytování seznamů pro
blokování a provozování dotazovací služby na bázi DNS (zdarma pro nekomerční
použití) ZeuS Tracker ukládá příslušné konfigurační a binární soubory botnetu.
Hlavním cílem je poskytovat administrátorům možnost blokovat známé řídící servery tohoto botnetu a předcházet napadení jejich vlastních sítí (Huessy, 2009).
Podobně SpyEye Tracker zveřejňuje adresy známých řídících serverů pro trojan
SpyEye, který sbírá a odesílá osobní údaje z ovládnutých počítačů 11 .

3.3.7

PhishTank

PhishTank12 je komunitní portál provozovaný společností OpenDNS, který uživatelům umožňuje hlásit, ověřovat, sledovat a sdílet data ohledně phishingu 13 .
Hlášené incidenty ověřují uživatelé formou hlasování, přičemž váha jejich hlasu
závisí na historii jejich hlasování. Vždy je k ověření potřeba víc než jeden člověk. Ke stažení ověřených dat poskytuje PhishTank API, k jehož pravidelnému
využívání je nutný klíč, který je zdarma přidělován při registraci pro nekomerční
i komerční využití. Soubory s daty jsou aktualizovány hromadně jednou za hodinu
(OpenDNS, 2012).

3.3.8

Malware Patrol

Malware Patrol14 je neziskový projekt, který pro nekomerční potřeby od roku
2005 zdarma poskytuje seznamy adres, na kterých byl identifikován výskyt mal8

https://zeustracker.abuse.ch/
https://spyeyetracker.abuse.ch/
10
Tento kriminální nástroj odchytává přihlašovací údaje k různým internetovým službám
jako jsou sociální sítě, elektronické bankovnictví, FTP účty, emailové účty apod. Napadené
stroje patří do skupin se společným centrálním řízením — botnetů. Řídící server může používat
napadené stroje jako SOCKS proxy, prohledávat odchycené přihlašovací údaje nebo dokonce
zničit operační systém poškozením registrů (Huessy, 2009).
11
SpyEye upoutal pozornost poté, co v roce 2010 převzal kód nástroje ZeuS. Řídícímu počítači
odesílá například informace o kreditních kartách a bankovních účtech, které jsou pak plně
k dispozici útočníkovi. SpyEye se snaží i skrývat peněžní transakce před uživatelem. Funkce
vychází z úvahy, že čím déle si uživatel nevšimne podezřelých převodů peněz ze svého účtu, tím
déle je možné mu peníze krást. (Šefr, 2012)
12
http://www.phishtank.com/
13
Phishing je podvodný pokus ukrást osobní informace, většinou provedený skrze email.
Phishingové emaily se snaží vypadat, jako by náležely důvěryhodné organizaci, a žádají osobní
informace. Typicky se jedná o čísla kreditních karet, čísla účtů a hesla.
14
http://www.malware.com.br/
9
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waru. Seznam je poskytován v 29 různých formátech, mezi kterými je například
formát pro oblíbený emailový filtr SpamAssassin nebo pro rozšíření Firekeeper
k prohlížeči Mozilla Firefox. Evidované adresy jsou získány automatickým prohledáváním adres, které končí některou z daných přípon. Pokud jsou analýzou
vyhodnoceny jako škodlivé, jsou zařazeny do databáze. Adresy vedené v poskytovaných seznamech jsou pak kontrolovány denně, aby se minimalizoval čas vedení domény jako škodlivé po jejím vyčištění. V seznamech jsou adresy zkráceny
o název souboru, aby se předešlo případnému zneužití. Úplné seznamy jsou po
domluvě poskytovány například právě CSIRT týmům (Corrêa, 2012).

3.4

Sandboxy

Sandbox je obecný název pro přísně řízené prostředí, které slouží k testování
a zkoumání procesů. To má význam při analýze malwaru, kdy je možné sandbox
využít k spuštění kódu v jeho nativním prostředí bez rizika napáchání škod. Lze
se tak dozvědět, co aplikace dělá, a jak by se pravděpodobně chovala na skutečně
napadeném systému.
Nejčastěji se při spuštění kontroluje síťový provoz, který aplikace generuje.
Zároveň se pomocí firewallů brání vlivu na venkovní prostředí a šíření malware,
ačkoliv někdy může být důležité i povolení konkrétního odchozího provozu pro
získání přesnější představy o funkci kódu. Řadu síťových služeb lze emulovat
z vnějšku sandboxu a nechat malware komunikovat s nimi.
Je také možné sledovat změny v souborovém systému. Díky tomu lze konkrétní
vzorek malwaru snadněji klasifikovat, protože mnoho jich je odvozených z malé
množiny veřejně dostupných zdrojových kódů.
Sandboxy jsou vytvářeny s ohledem na vysokou efektivitu. Kvalitní sandbox
umožňuje například rychle vrátit své nastavení do čistého stavu před spuštěním
kódu. Často jsou proto sandboxy realizovány virtuálními stroji jako je například
VMware nebo QEMU. Spuštění a sledování je jednoduchá cesta k pochopení
funkce kódu, ale má principiální omezení: nikdy nelze mít absolutní jistotu, že
kód nemá ještě další funkce, protože možná pouze nenastaly podmínky, které
danou funkcionalitu využívají (The Shadowserver Foundation, 2005a).
Existují také online sandboxy, které provádí analýzu automaticky. Zdarma
dostupný je například GFI ThreatTrack15 , který výsledky zasílá na zadaný email
ve formátu PDF a XML.
15

http://www.threattrack.com/
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3.5

Pluginy do internetového prohlížeče

Při analýze hrozeb přítomných na webových stránkách jsou velmi užitečná různá
rozšíření do internetových prohlížečů. Umožňují lépe analyzovat zdrojový kód,
ale i chránit počítač před škodlivým kódem. Zde uvedená rozšíření představují
některé z nejužitečnějších pro analýzu hrozeb podle zkušenosti týmu CZ.NICCSIRT. Všechny jsou vytvořeny pro prohlížeč Mozilla Firefox, ačkoliv některé
z nich mají své varianty i pro další prohlížeče:
Firebug Rozšíření Firebug umožňuje editovat, ladit a kontrolovat CSS, HTML
a JavaScript na internetových stránkách. Nejčastěji toto rozšíření využijí webový
vývojáři, ale je praktické i pro analýzu webu, kterou potřebují často i CSIRT
týmy. Firebug umožňuje zobrazit aktuální objektový model dokumentu — tedy
vidět aktuální reprezentaci včetně modifikací provedených například JavaScriptem. Pomocí tohoto rozšíření lze také monitorovat síťovou aktivitu, kterou zkoumaná stránka vyvolává. To má největší význam při využívání technologie AJAX
pro sledování asynchronních HTTP volání. Užitečné je také vyhodnocování kódu
JavaScriptu za běhu a podrobné logování.

Obrázek 3.6: Rozšíření Foxy Proxy — přehled definovaných proxy serverů.

FoxyProxy Standard HTTP proxy server zprostředkovává spojení se serverem, na který se prohlížeč snaží připojit. Pracuje tak, že požadavky od prohlížeče
posílá na cílový server sám za sebe a vrácené odpovědi potom posílá zpátky prohlížeči. Toho se většinou využívá k maskování identity nebo přístupu k službám,
které jsou z vlastní sítě blokovány. Pro CSIRT tým má využívání HTTP proxy
27

význam při analyzování chování webových stránek při přístupu z jiné IP adresy.
Existují také analytické nástroje pro HTTP a HTTPS spojení, které fungují na
principu lokálního proxy serveru (například projekt WebScarab 16 ).
Při využívání více různých proxy serverů je užitečné rozšíření FoxyProxy Standard (viz obrázek 3.6), které umožňuje rychle přepínat různá nastavení připojení
k proxy serverům a definovat vzory adres, které automaticky určí, které nastavení
se má použít.
JSView Rozšíření JSView vytvoří seznam externích skriptů JavaScript a CSS
stylů, které webová stránka používá, aniž by bylo nutné manuálně procházet zdrojový kód. Odkazy na tyto soubory jsou přístupné z kontextového menu, stavového
panelu nebo hlavního menu pod jejich názvy.

Obrázek 3.7: Rozšíření pro Mozilla Firefox NoScript.

NoScript NoScript (viz obrázek 3.7) je jedno z nejpopulárnějších rozšíření pro
Firefox17 . Toto rozšíření filtruje spustitelný obsah internetových stránek jako jsou
skripty JavaScript nebo objekty Java, Microsoft Silverlight, Adobe Flash apod.
a dovoluje spouštět pouze ty zdroje, které jsou selektivně povoleny (buď dočasně
do ukončení prohlížeče, nebo trvale). Tím se snaží bránit útokům typu cross-site
16
17

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project
podle počtu uživatelů na https://addons.mozilla.org/
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scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) nebo clickjacking 18 . Toto má
velký význam pro ochranu každého počítače, ale ještě větší pro počítače členů
bezpečnostních týmů, kde je součástí práce analyzování škodlivých internetových
stránek.

Obrázek 3.8: Rozšíření Tamper Data — přehled odchozích parametrů HTTP spojení
předávaných metodou POST.

Tamper Data Rozšíření Tamper Data (viz obrázek 3.8) umožňuje před navázáním spojení se serverem modifikovat hlavičky HTTP/HTTPS spojení a předávané parametry, případně spojení zcela zrušit. Pro bezpečnostní týmy může
být užitečné jako rychlá kontrola toho, kam se snaží webová stránka přistupovat
a jaké informace odesílá.
User Agent Switcher User Agent Switcher je rozšíření, které přidává do prohlížeče menu, kterým lze rychle měnit hlavičku User-Agent, která se odesílá s každým požadavkem. Normálně tato hlavička popisuje typ a verzi internetového pro18
Clickjacking (únos kliknutí) naláká uživatele, aby kliknul na odkaz na stránce, například
přehrávání videa. Ve skutečnosti je však před odkazem průhledně vykreslen jiný objekt, který
kliknutí odchytí a vykoná akci, kterou uživatel nezamýšlel. Pro stránku, kam kliknutí skutečně
směřuje, pak není možné rozlišit tento požadavek od skutečného.
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hlížeče, aby server mohl případně vybrat z více možností tu vhodnější. Škodlivý
kód může ale tento řetězec využívat ke kontrole, zda je prohlížeč uživatele vhodným cílem útoku. Proto může být některých případech při analýze webových
stránek užitečné změnit tuto hlavičku a pro server se tak maskovat jako jiný
prohlížeč, případně operační systém.
Další užitečné doplňky prohlížeče Mozilla Firefox pro testování bezpečnosti
webových aplikací lze nalézt například v kolekci Web App Sec 19 od Adama Muntnera nebo SecFox - Addons For Security Analysts/Pentesters 20 autora Rajiva
Vishwa.

3.6

Wiki systémy

V průběhu práce CSIRT týmu se může ukázat jako praktické shromažďovat znalosti, které má tým jako celek, v přehledné podobě na jednom místě. Tím lze
například předcházet opakovanému hledání řešení, které už bylo jednou použito.
Databáze znalostí poslouží také k rychlejšímu začlenění nových členů do týmu.
Vhodné jsou pro tento účel různé wiki systémy — webové stránky, které umožňují uživatelům přidávat a editovat obsah. Tým CZ.NIC-CSIRT používá například
systém Trac21 , který slouží pro správu projektů a wiki systém je jedna z jeho
součástí.
Mezi jedny z nejznámějších wiki systémů patří například PmWiki22 založený
na PHP nebo MoinMoin23 napsaný v jazyce Python. Oba tyto systémy si vystačí
bez databáze, protože stránky ukládají ve formě textových souborů. Pro kontrolu
přístupu lze oba systémy propojit s externím přihlašovacím systémem.

3.7
3.7.1

Pracovní skupiny a organizace
Anti-Phishing Work Group

Anti-Phishing Work Group (APWG)24 je mezinárodní pracovní skupina zaměřená na eliminování podvodů, kriminality a krádeží identity, které jsou spojené
s phishingem, pharmingem, malware a emailovými podvody všech druhů. Dvakrát ročně vydává výsledky průzkumu trendů phishingu ve vztahu k doménovým
19

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/collection/webappsec
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/collections/rajivvishwa/secfox/
21
http://trac.edgewall.org/
22
http://www.pmwiki.org/
23
http://moinmo.in/
24
http://www.antiphishing.org/
20
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jménům. Platícím členům poskytuje svá data.

3.7.2

Trusted Introducer

Trusted Introducer25 je služba provozovaná organizací Trans-European Research
and Education Networking Association (TERENA)26 . Slouží jako zprostředkovatel důvěryhodných kontaktů mezi CSIRT týmy v Evropě. Po splnění daných
podmínek může CSIRT tým získat akreditaci, která mu umožňuje účastnit se uzavřených setkání s dalšími akreditovanými týmy, kde lze vyměňovat i citlivé a tajné informace týkající se bezpečnostních incidentů a hrozeb. Od září 2010 Trusted
Introducer nabízí také certifikaci CSIRT týmů. (Trans-European Research and
Education Networking Association, 2010a)

3.7.3

TF-CSIRT

TF-CSIRT27 je pracovní skupina organizace TERENA, která umožňuje CSIRT
týmům sdílet své zkušenosti a znalosti. Členové této pracovní skupiny jsou aktivně zapojeni v rozvoji a provozování CSIRT týmů v Evropě a sousedních zemích. Cílem je podpora používání společných standardů a procedur při reakci
na bezpečnostní incidenty (Trans-European Research and Education Networking
Association, 2010b). Mezi nejdůležitější aktivity patří pořádání mezinárodní konference, která se koná třikrát ročně.

3.7.4

Forum of Incident Response and Security Teams

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)28 je jediným celosvětovým fórem pro CSIRT týmy. Jejich spolupráci na globální úrovni podporuje
zejména pořádáním tématických konferencí. FIRST zastřešuje také řadu expertních skupin, ve kterých se schází zástupci členských organizací a dalších pozvaných stran k prozkoumání konkrétní oblasti společného zájmu s cílem navázat
spolupráci a sdílet znalosti a zkušenosti při řešení společných problémů. Konkrétně existují expertní skupiny pro společný systém hodnocení zranitelností,
měřítka a ukazatele pro CSIRT týmy, prodejce internetové infrastruktury, prosazování práv, monitorování sítě a analýzu škodlivého kódu (Forum of Incident
25

http://www.trusted-introducer.nl/
Tato evropská mezinárodní organizace podporuje aktivity v oblasti Internetu, infrastruktury a služeb v rámci akademické komunity(CZ.NIC, 2011a).
27
http://www.terena.org/activities/tf-csirt/
28
http://www.first.org/
26
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Response and Security Teams, 2012). Dále FIRST spolupracuje s mezinárodními
standardizačními organizacemi ISO a ITU-T.

3.7.5

Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost

ENISA29 je expertní úřad zřízený v roce 2004 na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie pro zajištění specifických technických a vědeckých úkolů na poli informační bezpečnosti. ENISA pomáhá Evropské komisi,
členským státům Evropské unie a komerčním organizacím řešit a především předcházet problémům síťové a informační bezpečnosti. Také se podílí na technické
přípravné práci při aktualizaci a vytváření evropské legislativy týkající se informační bezpečnosti (European Network and information Security Agency, 2012a).
ENISA podporuje provozování a vznik nových CSIRT týmů a k tomuto poskytuje dokumenty s osvědčenými postupy, materiály pro cvičení CSIRT týmů
nebo například popis legislativních nároků při výměně informací mezi CSIRT
týmy (European Network and information Security Agency, 2012b).

3.7.6

Shadowserver

Organizace Shadowserver vznikla v roce 2004 jako skupina dobrovolníků z řad
odborníků na bezpečnost. Svoji činnost popisují takto (viz obrázek 3.9):
• Zachytávání a přijímání škodlivého software nebo informací o kompromitovaných zařízeních
• Disasemblování, využívání sandboxů a analýza virů a trojanů
• Sledování a hlášení bezpečnostních incidentů
• Šíření informací o kybernetických hrozbách
• Koordinování reakce na bezpečnostní incidenty
Shadowserver spolupracuje s dalšími bezpečnostními skupinami na vývoji
strategií boje proti hrozbám a akčních plánů ke zmírnění jejich dopadů (The
Shadowserver Foundation, 2005b).
Její přínos pro CSIRT týmy je zejména v možnosti poskytovat agregovaná
data o hrozbách správcům autonomních systémů. Užitečné mohou být i vlastní
29

http://www.enisa.europa.eu/

32

internetové stránky organizace Shadowserver http://www.shadowserver.org/
wiki/, které obsahují mnoho zajímavých statistik.

Obrázek 3.9: Schéma pracovního procesu organizace Shadowserver. Převzato z (The
Shadowserver Foundation, 2005b).
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4. Koncepce řešení
Potřeby CSIRT týmů v kapitole 2 ukázaly, že nejvhodnějším nástrojem bude systém, který by vycházel z některého systému pro správu požadavků. Musí však
odpovídat potřebám bezpečnostních týmů pracujících s hrozbami spojenými s doménovými jmény, které byly popsány v sekci 2.3.1. Konkrétně je tedy potřeba
• aktivně vyhledávat napadené a škodlivé adresy a kontrolovat ty, které jsou
již evidované, seskupovat je na úrovni domén druhého řádu (stejný správce
domény),
• evidovat historii incidentů a provázat ji s těmi aktuálními,
• mít možnost třídit celé domény do několika daných kategorií, vyhledávat je
a třídit a filtrovat podle základních parametrů,
• mít možnost rychle kontaktovat správce domény,
• pro psaní emailů nabídnout modifikovatelné šablony, které by dokázaly doplňovat seznam hrozeb k doméně,
• poskytnout jednoduché a použitelné uživatelské rozhraní.
Existující systémy pro správu požadavků uvedené v sekci 3.2 jsou velmi pokročilé a bylo by neefektivní snažit se je napodobit psaním vlastního systému.
Proto jsem se rozhodl vytvořit pouze nadstavbu, která by interně některý z těchto systémů používala a doplnila k němu výše zmíněné vlastnosti. Protože tyto
systémy jsou až na pár výjimek webové aplikace, rozhodl jsem se nadstavbu implementovat také jako webovou aplikaci. Kvůli potřebě sdílet stejnou databázi
v úvahu přicházela ještě aplikace typu klient/server. Webové aplikaci jsem dal
přednost kvůli snadnější aktualizaci a nenáročnosti na systém uživatele.

4.1

Volba systému pro správu požadavků a jeho
propojení

Jako systém, který bude tvořit základ nového nástroje, jsem zvolil Request Tracker bez jeho dalších rozšíření. V základních funkcích, které jsem potřeboval využít, se Request Tracker od systému OTRS příliš neliší. Projekt Request Tracker
má však menší systémové nároky. Zároveň sdružení CZ.NIC, jehož bezpečnostní
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tým CZ.NIC-CSIRT má nástroj provozovat, již Request Tracker interně využívá,
takže bude jednodušší začlenit nový nástroj do jejich prostředí.
Pro propojení jsem se rozhodl využít rozhraní REST API. V úvahu ještě
přicházelo použít rozhraní příkazové řádky, to by však vynutilo, aby plánovaná
webová aplikace a Request Tracker byly provozovány na stejném serveru. Tomuto
jsem se chtěl pochopitelně vyhnout.

4.2

Zdroje dat

Jako zdroje dat jsem se po diskuzi s členy týmu CZ.NIC-CSIRT rozhodl zvolit
volně dostupné důvěryhodné databáze škodlivých adres. Nemusí se přitom jednat
pouze o webové stránky, ačkoliv ty patří mezi nejdůležitější. Díky povaze internetového prohlížeče jako programu, který má téměř každý počítač, patří totiž útoky
na jejich zranitelnosti mezi ty nejčastější. Pro implementaci jsem zvolil konkrétně
databáze Malware Patrol, PhishTank, ZeuS Tracker a SpyEye Tracker. (všechny
popsané v sekci 3.3). Z nich se budou filtrovat ty incidenty, které spadají do oblasti působnosti týmu. Zdroje se budou pravidelně kontrolovat a změny automaticky
přenášet do aplikace, která je bude agregovat.
Zdroje dat budou implementovány jako moduly, které bude možné přidat nebo
odebrat. Tím bude zajištěno, že aplikace nebude vázána na konkrétní služby, ale
naopak bude možné ji flexibilně přizpůsobit aktuálním potřebám. V budoucnosti
by například mohly být užitečné i některé placené zdroje dat jako například
Netcraft Phishing Site Feed 1 nebo data skupiny APWG (viz 3.7.1).
Jako samostatný zdroj budou v aplikaci také manuálně zadané incidenty, které
CSIRT tým získá z vlastních zdrojů. Kontrola jejich platnosti a případné ukončení
incidentu bude na obsluze aplikace. Z dosavadní zkušenosti takových případů není
mnoho, takže je toto řešení dostačující.
Datové struktury pro ukládání dat z jednotlivých zdrojů by měly být dostatečně variabilní, protože kromě samotných škodlivých adres může zdroj poskytovat i další potenciálně užitečné informace (u phishingu například cíl útoku, čas
výskytu hrozby, atd.), které by bylo dobré ukládat také.

4.3

Popis pracovního postupu s aplikací

Plánovaný pracovní postup je ilustrován schématem na obrázku 4.1. Proces začíná automatickým stažením hrozeb z aktuálně používaných datových modulů
1

http://news.netcraft.com/phishing-site-feed/
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a případným zadáním adres získaných z vlastních zdrojů CSIRT týmu. Tyto evidované hrozby, zatím na úrovni jednotlivých URL, jsou seskupeny podle domén
druhého řádu2 , s kterými se dále pracuje společně. Po ověření incidentů je pomocí databáze WHOIS vyhledán kontakt na správce nebo majitele dané domény
a tomu je emailem zaslána informace o evidovaných incidentech společně s žádostí o jejich odstranění. Po vyřešení problémů dojde v řádu dnů k odstranění
těchto hrozeb z původních zdrojů. Při následující aktualizaci pak budou ukončeny i odpovídající evidované hrozby na úrovni URL. Pokud je ukončena poslední
hrozba k doméně, stává se doména čistou. Evidované adresy a korespondence se
uchovávají.

Malware Patrol

PhishTank

SpyEye Tracker

stažení

stažení

stažení

ZeuS Tracker

stažení

Vlastní zdroje

ruční zadání

Evidované hrozby (URL)

Seskupení podle domén 2. řádu

Evidované domény 2. řádu

Ověření incidentů

Ověřené incidenty

Informování vlastníka domény

Řešené incidenty

Vyřešení problému

Vyřešené incidenty

Obrázek 4.1: Schéma pracovního postupu pro navrhovaný nástroj.
2

Například pro doménové jméno www.mff.cuni.cz je doména druhého řádu cuni.cz.
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4.4

Kategorie hrozeb

Každá aplikací evidovaná doména bude mít v každém okamžiku přidělenu kategorii, která bude zároveň popisovat její stav. Společně s týmem CZ.NIC-CSIRT
jsme určili následující kategorie, které se dají rozdělit na dvě skupiny — škodlivé
a čisté domény.

4.4.1

Škodlivé domény

Do skupiny škodlivých domén patří ty, které mají minimálně jednu URL vedenou
v některém ze zdrojů dat. Patří sem následující kategorie:
nové
Kategorie pro domény, kterým přibyla nová hrozba — ať už předtím doména
byla evidovaná a tedy došlo k jejímu přesunu z jiné kategorie nebo je doména
v databázi zcela nová.
závažné
Domény hostující závažné bezpečnostní incidenty, které vyžadují nestandardní řešení.
není problém
Kategorie pro domény, které jsou jako škodlivé klasifikovány chybně. Dokud
budou v původních zdrojích, bude je tato kategorie odlišovat od ostatních
škodlivých.
řešené
Domény, které jsou aktuálně v procesu řešení — správce byl o incidentech
kontaktován a nyní se čeká na vyřešení.
řešené jiným CSIRT
Domény, jejichž řešení bylo předáno jinému týmu CSIRT.
skryté
Domény, které je výhodné z libovolného důvodu oddělit od ostatních. Typicky lze tuto kategorii využít pro testovací domény, které slouží pouze ke
zkoušení systému.

4.4.2

Čisté domény

Domény v kategoriích ze skupiny čistých domén mají všechny hrozby v evidenci
vedeny jako ukončené. Tyto kategorie jsou následující:
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dřívější
Domény, kde všechny incidenty byly ukončeny bez zásahu CSIRT týmu.
opravené
Domény, které byly vedeny jako řešené nebo byly již dříve v minulosti
vedeny jako opravené. Tato kategorie má dvě podkategorie, do kterých se
opravené domény ručně roztřídí:
pozitivní změna bez reakce
Domény opravené bez další komunikace se správcem nebo vlastníkem.
pozitivní změna s reakcí
Domény, kde správce nebo vlastník reagoval na zaslaný email.
Motivace k tomuto podrobnějšímu dělení jsou dvě: Možnost získat statistiku, kolik z kontaktovaných správců na oznámení reagovalo, a zároveň lepší
přehled o doménách, které byly nově vyčištěny. V tom případě může obsluha chtít reagovat například poděkováním. Řešení bez možnosti přesunout
opravené domény do podkategorií by bylo nepřehledné.

4.4.3

Změny kategorií domén

Ke změně kategorie může dojít dvěma způsoby: automaticky nebo ručně. Na obrázku 4.2 jsou kategorie hrozeb a možné přechody mezi nimi. Výchozí stav nově
evidované domény je nové. To vyplývá z toho, že doména se do databáze dostane
přesně v okamžiku, kdy je k ní evidován první incident. Ruční změna kategorií
je omezena tím, že doména musí zůstat ve stejné skupině (čisté, škodlivé)3 . Přesuny mezi skupinami čistých a škodlivých domén probíhají pouze automaticky
v důsledku přidání nebo ukončení incidentu. Při ukončení posledního incidentu
u domény se rozlišují dva případy podle kategorie domény:
• řešené, řešené jiným CSIRT → opravené
• nové, závažné, není problém, skryté → dřívější
Pokud u domény v libovolné kategorie došlo k přidání nového incidentu, dojde k automatickému přesunu do kategorie nové, aby mohl být nový incident
zkontrolován:
3

Každá doména, která je v některé ze škodlivých kategorií má minimálně jeden neukončený
incident. Přesunutí do kategorie čistých by nemělo smysl, protože by při příští aktualizaci zdrojů
byla doména opět přesunuta do kategorie nové, protože problém nebyl vyřešen.
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• libovolná kategorie → nové
Dále při psaní emailu k doméně v kategorii nové k automatickému přesunu
do kategorie řešené, pokud uživatel nezvolí jinak:
• nové → řešené

Domény škodlivé
Nová hrozba

Nová hrozba

Nové

Konec posledního incidentu
(mimo řešené a řešené jiným CSIRT)
Napsání zprávy

Domény čisté
Není problém

Řešené

Dřívější

Konec posledního incidentu

Skryté

Opravené

Pozitivní změna bez reakce
Konec posledního
incidentu

Závažné

Pozitivní změna s reakcí

Řešené jiným CSIRT

Obrázek 4.2: Kategorie hrozeb s možnými přechody. Pro přehlednost jsou vynechány některé tranzitivní relace. Plné čáry značí přechody, které může zvolit uživatel,
čárkované značí automatické změny, které způsobuje například přidání nebo ukončení
hrozby.
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4.5

Emailové šablony

Pro usnadnění rutinní práce při psaní emailů bude v aplikaci sada konfigurovatelných šablon. Ty budou umožňovat použití speciálních značek, které se v kontextu
konkrétní domény nahradí skutečným obsahem:
{FIRSTNAME}
Křestní jméno přihlášeného uživatele.
{LASTNAME}
Příjmení přihlášeného uživatele.
{EMAIL}
Emailová adresa přihlášeného uživatele.
{DOMAIN}
Doménové jméno v jehož kontextu probíhá náhrada těchto značek.
{URL}
Seznam aktuálních škodlivých adres evidovaných k dané doméně. Každá
adresa je na samostatném řádku. Kontext řádku, na kterém se tato značka
vyskytuje bude zachován pro každý řádek výsledného seznamu. Toto umožní
přidávat před jednotlivé hrozby konstantní prefixy nebo sufixy.
{URL ENCODED}
Varianta značky {URL} s tím rozdílem, že je pro adresu použito URL kódování. 4 Toto může být užitečné pro generování odkazů, kde je adresa incidentu
použita jako parametr. Například pro generování odkazů na diagnostickou
stránku služby Google SafeBrowsing bude možné zadat:
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site={URL_
ENCODED}
{URL VERBOSE}
Varianta značky {URL} s tím rozdílem, že kromě adresy, kde byl incident
lokalizován, jsou vypsány i podrobnější informace, pokud jsou nějaké k dispozici. Díky tomu může jeden incident zabírat více řádků a nebude tedy
povoleno nahrazení v kontextu řádky jako u značky {URL}.

4

Popsané v doporučení RFC 3986: http://tools.ietf.org/html/rfc3986
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5. Implementace - Malicious
Domain Manager
Tato kapitola popisuje implementaci nástroje pro správu hrozeb CSIRT týmů,
které řeší bezpečnostní incidenty spojené se systémem DNS. Tento nástroj, pojmenovaný Malicious Domain Manager (MDM), vznikl na základě analýzy potřeb
CSIRT týmů v kapitole 2 a návrhu, který je popsán v kapitole 4.
Tato kapitola má za cíl poskytnout obecné informace o zvolených technologiích, důležitých rozhraních a databázi tak, aby čtenář mohl snadněji porozumět
zdrojovému kódu aplikace a detailnímu popisu v dokumentaci na přiloženém CD.
Systémové požadavky a postup instalace MDM jsou popsány v příloze D. Pro
ilustraci a lepší představu popisované aplikace jsou v příloze E snímky obrazovky. Zdrojové kódy MDM i aplikace Request Tracker, kterou rozšiřuje, jsou na
přiloženém CD.

5.1

Zvolené technologie

Pro implementaci aplikace MDM jsem se snažil zvolit technologie, které splňují
následující kritéria:
• Jsou dostupné pod některou svobodnou licencí jako GNU GPL, BSD licence
nebo MIT licence.
• Jedná se o standardní řešení. Tedy taková, která nebudou aplikaci omezovat
víc, než je nezbytně nutné.
• Jsou spolehlivé a dostatečně dokumentované.
• Nejsou zbytečně složité.

5.1.1

Framework Pyramid

Pro vlastní tvorbu aplikace jsem zvolil webový framework Pyramid 1 , který je
napsaný v jazyce Python. Tento minimalistický framework je inspirovaný frameworky Zope, Pylons a Django. Mezi jeho hlavní přednosti patří jednoduchost,
aktuální dokumentace, rychlost, čitelnost kódu a otevřená licence (McDonough,
2011). Framework Pyramid je také součástí projektu Pylons 2 .
1
2

http://docs.pylonsproject.org/projects/pyramid/en/latest/
http://docs.pylonsproject.org/
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Framework Pyramid podporuje množství užitečných technologií. Konkrétně
pro MDM je užitečná podpora rozhraní Web Server Gateway Interface (WSGI).
Tento standard popsaný v dokumentu PEP 33333 definuje rozhraní mezi webovým serverem a webovou aplikací nebo frameworkem napsaným v jazyce Python.
Aplikace implementující WSGI jsou tedy nezávislé na použitém webovém serveru,
pokud tento standard podporuje.
Další praktická technika využívaná v MDM je objektově relační mapování
implementované pomocí knihovny SQLAlchemy4 . Toto mapování automaticky
převádí mezi položkami relační databáze a instancemi tříd v jazyce Python. Automaticky jsou také konvertovány datové typy. Tím umožňuje pracovat s databázovými daty v syntaxi pro Python zcela přirozené a navíc využívat výhod
objektového přístupu jako je například dědičnost. MDM využívá pro definování
databáze deklarativní syntaxi, kdy SQLAlchemy vytvoří databázový model podle mapovaných tříd definovaných ve zdrojovém kódu. Tento přístup je praktický
zvláště pro datové moduly, kdy při přidání nového modulu do aplikace a jejím
restartování se automaticky vytvoří další tabulka v databázi.
Pro porozumění kódu aplikace a případné úpravy je důležité znát základní
koncept, který tento framework používá. Jako většina webových frameworků v jazyce Python používá i Pyramid model-view-controller architekturu. Ta rozděluje
aplikaci na tři logické části:
model
Reprezentuje data, s kterými aplikace pracuje.
view
Převádí data modelu na formát vhodný pro zobrazení uživateli.
controller
Řídí tok událostí, v případě webového frameworku to může být například
aktualizace modelu v reakci na požadavek uživatele.
Na obrázku 5.1 je znázorněn převod HTTP požadavku na odpověď: Příchozí
HTTP požadavek vstupuje do routeru, který podle tvaru požadované URL vybere ze zdrojů aplikace jeden konkrétní reprezentovaný svým pohledem (view) a ten
zavolá. Pokud router žádný vhodný zdroj nenalezne, vrátí chybu. Volání pohledu
může vrátit buď instanci třídy Response, která se přímo převádí na HTTP odpověď, nebo libovolnou strukturu, která je na instanci třídy Response převedena
pomocí definovaného renderu opět na HTTP odpověď.
3
4

http://www.python.org/dev/peps/pep-3333/
http://www.sqlalchemy.org/
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MDM využívá dva typy renderů:
Render JSON serializace
JavaScript Object Notation (JSON) je textový formát pro výměnu dat nezávislý na použitém jazyce, který je založený na podmnožině jazyka JavaScript. Tento render převádí data vrácená voláním pohledu do tohoto
formátu a vrací je jako HTTP odpověď s MIME typem application/json.
MDM tohoto využívá pro poskytování dat ve voláních AJAX5 .
Render pro šablony Chameleon
Šablony jsou způsob, jak oddělit formát od obsahu. HTML stránky v MDM
jsou generovány pomocí jedné ze dvou šablon pro šablonový procesor Chameleon 6 — jedna slouží pro přihlašovací obrazovku a druhá pro vlastní
jádro aplikace.

5.1.2

Přihlašování pomocí OpenID

Místo vytváření vlastního systému uživatelských účtů jsem zvolil autorizaci pomocí OpenID. Tato technologie umožňuje využívat jeden účet pro přihlašování ke
všem službám, které OpenID podporují. Ověřování účtu při přihlašování provádí
provozovatel, který danou OpenID identitu zaregistroval.
Sdružení CZ.NIC, které provozuje bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT, provozuje také službu MojeID7 , která z OpenID vychází a je s ním kompatibilní. Sdružení CZ.NIC tuto službu využívá i pro přihlašování k některým intranetovým
aplikacím, takže toto řešení není pro členy bezpečnostního týmu nové. Ve výchozím nastavení je v přihlašovacím poli předdefinována přípona právě pro identitu
MojeID.
Se zvolením univerzální identity bylo nutné omezit účty tak, aby měly oprávnění pracovat s aplikací jen explicitně povolené. Aplikace rozeznává dva druhy
oprávnění:
běžný uživatel
Může provádět všechny operace spojené se správou hrozeb jako zasílání
emailů, prohlížení evidovaných dat nebo třídění domén do kategorií.
5

AJAX přistupuje na straně klienta pomocí JavaScriptu na webové služby na serveru a vrácená data přenáší typicky ve formátu XML nebo právě JSON. Tato komunikace probíhá asynchronně, není tedy třeba znovu načítat celou webovou stránku.
6
http://chameleon.repoze.org/
7
http://www.mojeid.cz/
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HTTP Požadavek

Výběr pohledu podle tvaru URL

Žádný pohled nenalezen

Pohled 1

Pohled 2

Pohled #n

Chyba

Typ návratové hodnoty

ostatní

Render

objekt Response

Odpověď

Obrázek 5.1: Schéma převodu HTTP požadavku na odpověď webovým frameworkem
Pyramid.
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administrátor
Může vše co běžný uživatel, navíc může povolovat přístup do aplikace pro
další uživatele a přidělovat administrátorské oprávnění.
Nové účty mají přístup do aplikace zakázaný. Pouze se při prvním neúspěšném
pokusu o přihlášení uloží do databáze jejich jednoznačný identifikátor. Administrátor může následně tyto účty z prostředí aplikace povolit. Výjimku z tohoto
pravidla tvoří první uživatelský účet, který se přihlásí do aplikace. Ten je automaticky povolený s administrátorským oprávněním.

5.1.3

Knihovna jQuery

Velká část aplikace využívá JavaScript pro vykreslení některých prvků uživatelského rozhraní a volání AJAX. Pro usnadnění práce a lepší kompatibilitu mezi
různými prohlížeči jsem se rozhodl využít knihovnu jQuery 8 . Tato knihovna
umožňuje snadno adresovat objekty DOM pomocí selektorů ve stylu CSS, pracovat s událostmi nebo třeba modifikovat styly. Hlavně ale je kód kratší, tedy
i přehlednější a díky jejímu rozšíření i čitelný pro mnoho programátorů.

5.1.4

Vykreslování datových tabulek

V aplikaci MDM se ukázalo jako důležité přehledně zobrazovat zejména tabulková
data. Těmi jsou jak seznamy domén v kategoriích, tak seznamy incidentů v doméně nebo výsledky vyhledávání. Tato data je nutné jednoduše filtrovat a řadit.
V případě dlouhých tabulek je také důležité zavést stránkování.
Pro vykreslování tabulek jsem se rozhodl využít JavaScript na straně prohlížeče, který bude data k zobrazení ve formátu JSON načítat z volání AJAX a následně z nich tabulku dynamicky vytvářet. Konkrétně jsem pro potřeby MDM
upravil FlexiGrid 9 autora Paulo P. Mariñase. Tento kompaktní nástroj je velmi dobře konfigurovatelný a je postavený na knihovně jQuery, s kterou využívá
i stejnou duální licenci MIT nebo GNU GPL. Pro MDM jsem přidal zejména
specifické prvky pro filtrování výsledků.

5.1.5

Překlady

Aplikace MDM vznikla s ohledem na potřeby českého bezpečnostního týmu, proto
jsem od začátku počítal s její českou lokalizací. Samotná čeština by však byla
8
9

http://jquery.org/
http://flexigrid.info/
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velkým omezením pro širší použití. Proto bylo nutné umožnit vytváření dalších
jazykových variant. Zdrojové kódy i dokumentace jsou psány anglicky. Texty,
které se využívají v uživatelském rozhraní jsou pak za běhu překládány z katalogů,
které vytváří nástroj GNU gettext. Tento nástroj pracuje se třemi druhy souborů
(podle (Agendaless Consulting, 2012)):
.pot (Portable Object Template)
Tento soubor je jeden společný pro celou aplikaci a je vytvořen prohledáním
a extrahováním označených textů pro překlad voláním funkce (). Tento
katalog pak slouží pro vytvoření jednotlivých .po souborů.
.po (Portable Object)
Obsahuje texty pro překlad do jednoho konkrétního jazyka, které jsou překladatelem uloženy ve stejném souboru vedle originálního textu. Pro práci
s .po soubory lze použít libovolný textový editor, ale existují i speciální
aplikace, které práci s překlady usnadňují, jako například Poedit 10 .
.mo (Machine Object)
Po úpravách jsou .po soubory zkompilovány do binárního souboru .mo,
který je optimalizovaný pro strojové zpracování a rychlý běh lokalizovaných
programů.
K integraci těchto překladů do frameworku Pyramid se používá systém Babel11
a jeho rozšíření lingua12 , které dokáže texty pro překlad extrahovat z šablon Chameleon a zdrojových kódů v Pythonu. V příloze G je ukázka postupu při vytváření
nové lokalizace.

5.2

Modul pro přístup k API systému Request
Tracker

Pro propojení se systémem Request Tracker jsem vytvořil modul rt pro jazyk
Python, který využívá REST API popsané na http://requesttracker.wikia.
com/wiki/REST.
REST rozhraní navrhl v roce 2000 ve své disertační práci Roy Fielding. Jedná se o zobecnění HTTP protokolu, vhodné pro jednotný a snadný přístup ke
zdrojům. Zdrojem mohou být data, stejně jako stavy aplikace. Všechny zdroje
10

http://www.poedit.net/
http://packages.python.org/Babel/
12
http://pypi.python.org/pypi/lingua/
11

46

mají vlastní identifikátor URI a REST definuje čtyři základní metody přístupu
k nim: vytvoření dat, získání požadovaných dat, změnu a smazání. Tyto metody
jsou implementovány pomocí odpovídajících metod HTTP protokolu — POST,
GET, PUT a DELETE (Malý, 2009). Implementace tohoto rozhraní v systému
Request Tracker není zcela typická: používá pouze první dvě metody a pro popis
dat používá vlastní formát místo standardního, např. XML nebo JSON.
Modul rt je nezávislý na aplikaci MDM a mohl by být užitečný i pro jiné
projekty. Proto jsem jej mimo projekt uveřejnil samostatně na adrese https:
//github.com/machalekj/rt. Ukázka použití tohoto modulu je v příloze F.

5.3

Struktura zdrojových kódů

Základní struktura zdrojových kódů MDM je daná použitím standardního nástroje pro instalaci a distribuci balíčků v Pythonu setuptools. Základní adresáře
s jejich popisem jsou v tabulce 5.1, důležité soubory jsou pak v tabulce 5.2.

Tabulka 5.1: Adresářová struktura zdrojových kódů

Adresář
/

Popis
Kořenový adresář, obsahuje dokumentační a konfigurační soubory
/mdm
Hlavní adresář zdrojových kódů
/mdm/feeds
Adresář datových modulů
/mdm/locale
Adresář s katalogy pro lokalizace
/mdm/static
Adresář statických souborů
/mdm/static/flexigrid Soubory nástroje FlexiGrid
/mdm/static/jquery
Knihovna jQuery
/mdm/templates
Šablony Chameleon
/scripts
Aktualizační skripty
/doc
Zdrojové kódy a soubor Makefile pro generování
dokumentace
/doc/build/html
Dokumentace ve formátu HTML
/data
Úložiště dat pro databázi, sezení a OpenID

5.4

Schéma databáze

Data používaná v MDM jsou uložena ve dvou databázích: První je interní databáze systému Request Tracker, který MDM rozšiřuje. V této databázi jsou uloženy
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Tabulka 5.2: Přehled důležitých souborů

Soubor
/setup.py

Popis
Standardní soubor setup.py pro systém vytváření a distribuce balíčků pro
Python setuptools
/setup.cfg
Konfigurační soubor setuptools
/development.ini
Verze konfiguračního souboru pro vývoj a ladění
/production.ini
Produkční verze konfiguračního souboru
/mdm/__init__.py
Konfigurace routeru frameworku Pyramid — tvary adres a k nim přiřazené pohledy a rendery, nastavení stránek
bez omezení přístupu
/mdm/views.py
Definování pohledů, které poskytují data pro rendery
/mdm/models.py
Objektový model databáze
/mdm/settings.py
Pomocné funkce pro načítání aktuální
konfigurace
/mdm/pyramid_openid.py
Podpora přihlašování OpenID pro framework Pyramid
/mdm/rt.py
Modul pro propojení se systémem
Request Tracker
/mdm/tests.py
Unit testy MDM
/mdm/feeds/__init__.py
Definice třídy mdm.feeds.Feed
/mdm/feeds/malwarepatrol.py
Datový zdroj pro Malware Patrol
/mdm/feeds/phishtank.py
Datový zdroj pro Phishtank
/mdm/feeds/zeustracker.py
Datový zdroj pro ZeuS Tracker
/mdm/feeds/spyeyetracker.py
Datový zdroj pro SpyEye Tracker
/scripts/update-mdm-sources.py Skript pro aktualizaci hrozeb z povolených zdrojů dat
/scripts/update-mdm-db.py
Skript
pro
přednačítání
pole
LastUpdated ze systému Request
Tracker
/mdm/static/screen.css
CSS styly
/mdm/static/script.js
JavaScript funkce pro volání AJAX
/doc/conf.py
Konfigurace generátoru dokumentace
Sphinx
/doc/Makefile
Makefile pro generování dokumentace
nástrojem Sphinx
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zejména požadavky a k nim připojená historie korespondence. K této databázi
MDM nepřistupuje přímo, pouze přes rozhraní API, takže není nutné znát její detaily. Důležité je vytvořit její zálohu při zálohování nebo migraci aplikace
MDM13 . Druhou databázi tvoří relační databázový systém SQLite v němž jsou
data specifická pro aplikaci MDM. Jak bylo vysvětleno v sekci 5.1.1, MDM využívá pro přístup k těmto datům objektově relační mapování realizované knihovnou
SQLAlchemy. Třídy tohoto mapování, kterým v SQLite odpovídají tabulky, jsou
definovnány zejména v souboru mdm/models.py. Instance těchto tříd pak odpovídají jednotlivým záznamům.
Třídy reprezentující databázi s jejich dědičností a cizími klíči jsou znázorněny
na obrázku 5.2. Jejich význam je následující:
Threat
Jedná se o abstraktní třídu, která tedy nemá svůj protějšek v relační databázi. Definuje rozhraní, které musí implementovat třídy, které reprezentují
hrozby z jednoho konkrétního zdroje dat. V aplikaci má velký význam pro
hromadné dotazování všech používaných zdrojů (tyto dotazy se v jazyce
SQL převádí na na UNION všech dotazů na zděděné třídy).
List*
Všechny třídy začínající na List jsou zděděny od třídy Threat a reprezentují konkrétní datový zdroj. Podle potřeby definují další vlastnosti, do kterých
ukládají podrobnější informace k incidentům (tohoto využívá zejména třída
ListPhishtank). Jediná třída ListManual je definována přímo v souboru
mdm/models.py, protože je v aplikaci využívána vždy. Ostatní třídy jsou
definovány v rámci modulů svých datových zdrojů.
Solution
Tato třída reprezentuje data společná pro skupinu hrozeb se stejnou doménou druhého řádu. Předně se jedná o název příslušné domény, kategorii,
do které doména patří, poznámky k doméně a časové značky posledních
změn. Všechny instance tříd zděděných od Threat mají uložen identifikátor
příslušné instance třídy Solution.
User
Třída reprezentující uživatele, kteří se mají povolený přístup nebo se pokusili přihlásit přes OpenID. Pro každého uživatele uchovává jeho vlastní
13

Popis migrace systému Request Tracker je například zde: http://requesttracker.wikia.
com/wiki/MigrateToNewServer
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definice emailových šablon, typ oprávnění a informace o posledních přístupech. O typech oprávnění a způsobu vytváření nových účtů píši v sekci
5.1.2.
ThreatStatus
Tato třída slouží k ukládání párů klíč-hodnota, které by nemělo význam
ukládat v samostatné tabulce. Hlavní motivace je předejít nadbytečným
opakovaným výpočtům ukládáním jejich výsledků. Uloženy jsou počty domén v každé z kategorií, čas poslední aktualizace a čas poslední kontroly
nových zpráv.
DetachedMessage
Reprezentace konverzací, které nejsou připojeny k žádné doméně. Ty vznikají, když příjemci emailů zaslaných přes MDM nereagují odpovědí, která
zachová původní předmět a identifikátory v hlavičkách, ale píší nový email
na adresu MDM.

5.5

Formát datových modulů

Zdroje dat pro aplikaci MDM mají podobu modulů, které povinně definují dvě
třídy:
datový model
Tato třída je objektovým mapováním příslušné tabulky v databázi. Je zděděná od třídy mdm.models.Threat. Pokud zdroj dat poskytuje více informací než pouze adresu incidentu, může tato třída definovat nové položky,
do kterých tyto doplňkové informace ukládá. V tom případě má smysl také
předefinovat metodu verbose, která vrací v textové podobě podrobnější
popis incidentu, který se volitelně využívá v emailových šablonách při použití značky {URL VERBOSE} (viz sekce 4.5). Kromě toho musí datový model
nastavit tři atributy zděděné od třídy mdm.models.Threat:
__source_name__
Unikátní název zdroje, používaný pro filtrování.
__threat_type__
Obecný název typu hrozby.
__tablename__
Unikátní název tabulky v databází.
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Obrázek 5.2: Schéma objektů reprezentujících databázi. Čárkované šipky znázorňují
dědičnost, plné šipky znázorňují cizí klíče.
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ListPhishtank

+s olution_id : Integer
+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring
+phis h_id : S tring
+phis h_detail_url : S tring
+s ubmis s ion_time : S tring
+veriﬁed : S tring
+veriﬁcation_time : S tring
+target : S tring

Threat

+solution 0..1

+id : Integer
+hos t : S tring
+s tatus : S tring
+remark : S tring
+las tupdated : DateTime
+las teditor : S tring
+las treply : DateTime
+las tans wer : DateTime
+ﬁxedinthepas t : Boolean

ListSpyEyeTracker
+s olution_id : Integer
+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring

+solution 0..1

+solution 0..1

+solution 0..1

Solution

+solution 0..1

ListZeuSTracker
+s olution_id : Integer
+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring

ListMalwarepatrol
+s olution_id : Integer
+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring

+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring
+s olution_id : Integer
+phis h_id : S tring
+phis h_detail_url : S tring
+s ubmis s ion_time : S tring
+veriﬁed : S tring
+veriﬁcation_time : S tring
+target : S tring
+type : NullType

User

ThreatStatus
+id : Integer
+key : S tring
+value : S tring

+s olution_id : Integer
+id : Integer
+uri : S tring
+s ource : S tring
+threattype : S tring
+s tart : DateTime
+end : DateTime
+las teditor : S tring

ListManual

+id : Integer
+openid : S tring
+template1 : Unicode
+template2 : Unicode
+template3 : Unicode
+template4 : Unicode
+template5 : Unicode
+template_name1 : Unicode
+template_name2 : Unicode
+template_name3 : Unicode
+template_name4 : Unicode
+template_name5 : Unicode
+active_template : Integer
+admin : Boolean
+allowed : Boolean
+las t_acces s ed_time : DateTime
+las t_acces s ed_hos t : S tring
+las tbutone_acces s ed_time : DateTime
+las tbutone_acces s ed_hos t : S tring
+preferred_language : S tring

DetachedMessage
+id : Integer
+s ubject : Unicode
+creator : Unicode
+rt_id : Integer
+las tans wer : DateTime
+las tupdated : DateTime

datový zdroj
Tato třída implementuje rozhraní definované třídou mdm.feeds.Feed. Pomocí své metody get urls poskytuje aktuální hrozby v daném zdroji. Tyto hrozby jsou v aktualizačním skriptu scripts/update-mdm-sources.py
kontrolovány, pokud se jedná o novou hrozbu, je incident předán konstruktoru třídy datového modelu a nová instance je uložena do databáze. Dále
poskytuje metodu is modified, která kontroluje, zda je nutné zdroj aktualizovat. Ve výchozím stavu vrací vždy hodnotu True a zdroj je aktualizován vždy. Toto chování lze změnit předefinováním této metody. Tato
třída je konfigurována pomocí všech klíčů ve tvaru klic=hodnota uložených pod názvem sources_params.nazev_modulu v sekci [app:main] používaného konfiguračního souboru. Například třída mdm.feeds.phishtank.
PhishtankFeed může být konfigurována dvěma klíči apikey a tld takto:
sources_params.phishtank = tld=cz
apikey=klic_k_api
Hodnoty klíčů je nutné zadávat rovnou za rovnítko a bez uvozovek.
V každém modulu musí být tyto dvě třídy navíc odkazovány dvěma odpovídajícími globálními proměnnými: list cls pro datový model a feed cls pro
datový zdroj. Pro vytvoření nového modulu je nejlépe začít úpravou některého
z již existujících.
Samotné přidání datového modulu jako zdroje pro MDM spočívá v jeho nahrání do adresáře mdm/feeds a přidání jeho názvu do seznamu povolených zdrojů
nastavených volbou allowed_sources v konfiguračním souboru. Aplikaci je následně potřeba restartovat pro načtení nové konfigurace a vytvoření nové tabulky
v databázi.

5.6

Alternativní systémy pro sledování požadavků

Aplikace MDM je úzce provázána se systémem Request Tracker. V případě potřeby provozovat MDM s jiným systémem pro sledování požadavků, by bylo nutné
vytvořit vlastní náhradu pro modul mdm.rt, která by přistupovala k API alternativního systému a byla zároveň kompatibilní s původním rozhraním. Tento
nový modul by pak musel nahradit původní v definici funkce mdm.settings.
get_tracker.
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6. Výsledky
Aplikace MDM byla vyvíjena tak, aby odpovídala potřebám bezpečnostního týmu CZ.NIC-CSIRT. Ten ji tedy jako první používal v testovacím provozu pro
sbírání incidentů patřících do domény .CZ. Během počátečních měsíců provozu
probíhalo dolaďování uživatelského rozhraní a procesů pro práci s aplikací. Zároveň se podařilo dojednat přístup k dalšímu významnému, ale neveřejnému, zdroji
dat a vytvořit pro něj příslušný datový modul. Na grafu 6.1 je patrný nárůst počtu řešených incidentů v říjnu 2011, způsobený zkvalitněním dat v tomto zdroji.
Na stejném grafu pak lze pozorovat výrazné zlepšení situace již na počátku listopadu a prosince poté, co už byli správci domén prostřednictvím MDM o těchto
incidentech kontaktováni.
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Obrázek 6.1: Počet URL evidovaných aplikací MDM provozovanou týmem CZ.NICCSIRT. Jedná se o skládaný graf — řešené a vyřešené URL tvoří dohromady všechny
evidované.

Na dalším grafu 6.2 je počet evidovaných domén druhého řádu rozdělených
na škodlivé a čisté. Nárůst počtu domén byl v říjnu 2011 méně výrazný než
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u grafu jednotlivých adres 6.1. To je způsobeno výskytem několika málo domén,
pod které ovšem spadaly desítky až stovky konkrétních incidentů. Není asi velkým
překvapením, že většina z těchto domén patřila nejznámějším zdarma dostupným
hostingovým službám. Tento jev zůstává stejný v i březnu 2012, kdy méně než 5
% všech evidovaných domén tvoří více než 69 % všech evidovaných incidentů.
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Obrázek 6.2: Počet domén druhého řádu evidovaných aplikací MDM provozovanou
týmem CZ.NIC-CSIRT. Jedná se o skládaný graf — škodlivé a čisté domény tvoří
dohromady všechny evidované.

Z dosavadní zkušenosti je spolupráce s majiteli domén většinou dobrá a incidenty jsou rychle odstraněny. V 15 % případů kontaktovaný majitel aktivně reagoval na zaslané oznámení. V několika případech pomohla aplikace zjistit špatně
uvedené kontaktní údaje v registru WHOIS.
Na posledním grafu 6.3 lze vidět počty škodlivých adres rozdělených podle
jednotlivých zdrojů dat v čase. Je vidět, že neveřejný zdroj CZ.NIC-CSIRT je
kvantitativně nejdůležitější. V případě bezpečnostních incidentů však není kvantita hlavní měřítko důležitosti. Další zdroje mohou dodávat méně incidentů, zato
s větší závažností. Takovými jsou například zdroje dat z databází SpyEye Tracker a ZeuS Tracker. V grafu 6.3 nejsou uvedeny, protože začaly být sledovány až
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Obrázek 6.3: Počet škodlivých URL rozdělených podle zdrojů dat. Osa y používá
logaritmické měřítko.

v průběhu roku 2012. Do března 2012 se v doméně .CZ objevil jen jeden řídící
server pro botnet ZeuS, který se podařilo úspěšně odstranit.
Testovací provoz aplikace byl zakončen jejím veřejným představením na 35.
setkání pracovní skupiny TF-CSIRT 31. ledna 2012 v Římě a vydáním pod licencí
GNU GPL pro volné použití dalšími týmy.
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7. Závěr
Tato práce měla za cíl představit problematiku bezpečnostních týmů CERT/
CSIRT a z ní vyplývající nároky na podpůrné nástroje pro řešení problémů spojených se systémem DNS. Na základě konzultací s členy bezpečnostního týmu
CZ.NIC-CSIRT byl následně vypracován návrh nástroje, který by umožnil automaticky shromažďovat známé hrozby v systému DNS, přehledně je evidovat
a kontaktovat správce příslušných domén. Tento nástoj — Malicious Domain
Manager — byl následně implementován a po testovacím provozu vydán pod licencí GNU GPL. Úspěšnost jeho nasazení týmem CZ.NIC-CSIRT dokumentují
statistiky v kapitole 6.
Aplikace stihla za půl roku používání týmem CZ.NIC-CSIRT projít množstvím změn včetně kompletního přepsání pro framework Pyramid. Předchozí verze obsahovala množství CGI skriptů a kromě pomalosti byla také náročná na
údržbu kódu. Pyramid framework mi pomohl vytvořit přehlednější kód, který se
lépe udržuje i rozšiřuje. Pro programování další webové aplikace bych tedy určitě
opět využil některý ze standardních frameworků.
Samozřejmě existují i nápady, kam by se aplikace mohla dál rozvíjet: vždy
bude důležité přemýšlet nad dalšími možnými zdroji dat, protože ty dávají aplikaci obsah. Všechny zde implementované datové moduly používají volně dostupná data. Existují ale i další zdroje dat, zvláště placené. Aplikace by v případě
úpravy nemusela nutně sloužit pouze pro hrozby spojené s doménami. Například
by bylo možné vyměnit logiku seskupování hrozeb jinou a používat tak aplikaci
třeba k evidování hrozeb spojených s IP adresami a seskupovat je podle čísla
autonomního systému. Pro menší závislost na systému Request Tracker by bylo
možné doplnit modul pro přístup k systému Request Tracker dalšími alternativami, například pro systém OTRS. Pro rychlejší vyřizování většího množství
incidentů by bylo možné implementovat také hromadné odesílání emailů podle zadané šablony. Aplikace byla vytvářena pro malý tým, který nemá rozdílné
nároky na používání aplikace pro různé uživatele. Toto by pro nasazení ve větším týmu bylo zřejmě nutné upravit přidáním oprávnění, které by odlišily různé
kategorie uživatelů, a důsledným logováním všech prováděných operací.
Na úplný závěr bych rád citoval vyjádření člena CZ.NIC-CSIRT týmu Pavla
Bašty ohledně jeho zkušenosti s aplikací Malicious Domain Manager, vyvíjenou
v rámci této práce:
„S aplikací se velmi příjemně a intuitivně pracuje. Aplikace díky integraci
několika různých zdrojů informací a možnosti přidávat další velmi usnadňuje naši
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práci, kterou je boj proti kyberzločinu ve všech jeho podobách.
Pověstnou třešničkou na dortu je pak integrace vyhledávání v databázi WHOIS, které ještě dále zlepšuje uživatelský komfort. Nedávné přidání podpory pro
další zdroj — Zeus Tracker — již pomohlo při řešení výskytu command & control
serveru pro botnet ZeuS v IP rozsahu přiděleném na území České republiky.ÿ
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Seznam použitých zkratek
AJAX
API
APWG

Asynchronous JavaScript and XML
Application Programming Interface
Anti-Phishing Work Group

ccTLD
Country code top-level domain
CERT
Computer Emergency Response Team
CERT/CC
CERT Coordination Center
CERT/CSIRT Computer Emergency Response Team, Computer Security Response Team
CSIRT
Computer Security Response Team
DARPA
DDoS
DNS
DoS

Defense Advanced Research Projects Agency
Distributed Denial of Service
Domain Name System
Denial of Service

ENISA

Evropská agentura pro informační a síťovou
bezpečnost

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams

GNU GPL

GNU General Public License

IDN

Internationalized Domain Names

JSON

JavaScript Object Notation

MDM
MVC

Malicious Domain Manager
Model-View-Controller

ORM

Objektově relační mapování
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OTRS

Open-source Ticket Request System

PGP

Pretty Good Privacy

REST
RTIR

Representational State Transfer
RT for Incident Response

SEI
S/MIME

Software Engineering Institute
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
Simple Object Access Protocol

SOAP
TERENA

Trans-European Research and Education Networking Association

URL

Uniform Resource Locator

WSGI

Web Server Gateway Interface
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Přílohy
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A. Obsah CD
Následující tabulka ukazuje obsah přiloženého CD. Umístění je relativní vzhledem
ke kořenovému adresáři média.

Tabulka A.1: Obsah přiloženého CD

Umístění na CD Popis
./thesis.pdf
Diplomová práce v elektronické podobě
./rt
Zdrojové kódy aplikace Request Tracker (verze
3.8.11 ze dne 8. 11. 2011)
./mdm
Zdrojové kódy aplikace Malicious Domain Manager (verze 1.0 ze dne 3. 4. 2012)
./mdmdoc
Dokumentace MDM ve formátu HTML a PDF
(verze 1.0 ze dne 3. 4. 2012)
./screenshots Snímky obrazovky MDM
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B. Ukázka škodlivého kódu
Ukázka škodlivého kódu JavaScript po zformátování:
<script language="JavaScript">
e = ’0x00’ + ’72’;
str1 =
"%C9%91%9A%87%ED%80%81%8A%99%96%CE%D3%87%9A%80%9A"
"%93%9A%99%9A%81%8A%CB%95%9A%91%91%96%9F%D3%CF%C9"
"%9A%97%83%92%9E%96%ED%80%83%90%CE%D3%95%81%81%9D"
"%CB%DC%DC%9A%9F%90%9F%81%DF%90%9C%9E%DC%9C%87%83"
"%DC%D3%ED%84%9A%91%81%95%CE%C2%ED%95%96%9A%94%95"
"%81%CE%C2%CF%C9%DC%9A%97%83%92%9E%96%CF%C9%DC%91"
"%9A%87%CF";
str = tmp = ’’;
for (i = 0; i < str1.length; i += 3) {
tmp = unescape(str1.slice(i, i + 3));
str = str + String.fromCharCode((tmp.charCodeAt(0)
127);
}
document.write(str);
</script>

+
+
+
+
+
+

^ e) -

Tento kód přidává do stránky následující HTML kód (formátováno), který
bez vědomí uživatele načítá obsah s adresy http://incnt.com/ovr/:
<div style="visibility:hidden">
<iframe src="http://incnt.com/ovr/" width=1 height=1></iframe>
</div>
Jedná se hrozbu typu „drive-by downloadsÿ, kdy společně se stažením webové
stránky návštěvník stahuje i potenciálně škodlivý kód o kterém nemá ponětí.
Typicky se jedná o další skript, který využívá nějakou ze známých zranitelností
k napadení počítače.
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C. Ukázka služby WHOIS
Ukázka výpisu z adresáře služby WHOIS whois.nic.cz k doméně cuni.cz:
$
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

whois -h whois.nic.cz cuni.cz
(c) 2006-2011 CZ.NIC, z.s.p.o.
Intended use of supplied data and information
Data contained in the domain name register, as well as information
supplied through public information services of CZ.NIC association,
are appointed only for purposes connected with Internet network
administration and operation, or for the purpose of legal or other
similar proceedings, in process as regards a matter connected
particularly with holding and using a concrete domain name.
Full text available at:
http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
See also a search service at http://www.nic.cz/whois/

Whoisd Server Version: 3.4.0
Timestamp: Wed Jan 18 08:51:32 2012

domain:
registrant:
admin-c:
nsset:
registrar:
status:
registered:
changed:
expire:

cuni.cz
SB:CUNI
VH14
NSS:CUNI:2
REG-GENREG
paid and in zone
10.03.1996 01:00:00
27.12.2006 12:45:00
10.10.2016

contact:
org:
name:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:
e-mail:

SB:CUNI
Univerzita Karlova v Praze
Vladimír Horák
Ovocný trh 5
Praha 1
116 36
CZ
+420.224491235
+420.224491588
hostmaster@cuni.cz
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registrar:
created:
changed:

REG-GENREG
10.08.2001 22:13:00
07.11.2011 13:33:04

contact:
name:
address:
phone:
fax-no:
e-mail:
registrar:
created:
changed:

VH14
Vladimir Horak
CZ
+420.224491235
+420.224491594
vhor@cuni.cz
REG-GENREG
10.08.2001 22:13:00
04.11.2011 11:36:04

nsset:
nserver:
nserver:
tech-c:

NSS:CUNI:2
ns.ces.net
golias.ruk.cuni.cz (195.113.0.2)
SB:CUNI

tech-c:
registrar:
created:

VH14
REG-GENREG
01.10.2007 02:00:00
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D. Instalace aplikace Malicious
Domain Manager
D.1

Systémové požadavky

Chcete-li spustit Malicious Domain Manager lokálně na svém počítači, musí splňovat minimální systémové požadavky. Aplikace je vytvořena pro operační systémy
založené na platformě UNIX. Aplikace byla vyvíjena a testována na distribucích
Ubuntu 10.10 a vyšších, Debian 6.0 a Fedora 16. Neměl by být problém aplikaci
spustit i na dalších operačních systémech unixového typu. Jádrem aplikace jsou
skripty v jazyce Python, které vyžadují nainstalovaný interpretr jazyka Python
řady 2.x verze 2.6 nebo vyšší.
Malicious Domain Manager je webová aplikace, jejím vzdáleným uživatelům
tedy stačí aktuální verze některého z moderních webových prohlížečů. Testovány byly Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 9, Google Chrome 6. Pro správné
zobrazení je vyžadován povolený JavaScript a ukládání cookies.
Aplikace Malicious Domain Manager je úzce provázána se systémem pro sledování požadavků Request Tracker 1 a jeho správně nakonfigurovaná instalace je
nezbytná pro možnost zasílání a přijímání emailových zpráv z prostředí aplikace. Spolupráce je otestována s verzí 3.8.7 a vyššími.2 Request Tracker je potřeba
nejprve správně nainstalovat a upravit několik nastavení specifických pro použití
s aplikací Malicious Domain Manager.

D.1.1

Instalace a nastavení systému Request Tracker

Instalace systému Request Tracker verze 3.8 z repozitářů pro systémy založené
na distribuci Debian:
$ sudo apt-get install request-tracker3.8
Případně řady 4.x:
$ sudo apt-get install request-tracker4
1

http://bestpractical.com/rt/
V API systému Request Tracker verze 3.8.10 a starší existuje chyba, která způsobuje nekompatibilitu s interpretrem Perl verze 5.12 a novější. Bohužel toto je výchozí kombinace v repozitářích aktuálního Ubuntu 11.10. Doporučuji proto buď instalovat verzi systému Request
Tracker řady 4 nebo 3.8.11 a novější, kde je již tento problém opraven. V Ubuntu je tato verze
k dispozici v repozitářích pro plánované vydání 12.04 s kódovým označením Precise.
2
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Request Tracker se používá přes webové rozhraní. Dále je tedy potřeba integrovat konfiguraci systému Request Tracker do konfigurace webového serveru.
Pro Apache2 stačí přidat tuto řádku do sekce VirtualHost v nastavení serveru:
Include "/etc/request-tracker3.8/apache2-modperl2.conf"
Podobně pro řadu 4.x:
Include "/etc/request-tracker4/apache2-modperl2.conf"
Dále je nutné povolit v konfiguraci Apache2 modul perl a restartovat server:
$ cd /etc/apache2/mods-enabled/
$ sudo ln -s ../mods-available/perl.load
$ sudo apache2ctl restart
Nastavení systému Request Tracker specifické pro Malicious Domain Manager:
• Vytvořit nového uživatele a umožnit dávat tomuto uživateli práva (Správa
→ Uživatelé → Vytvořit)
• Vytvořit novou frontu nazvanou malware (Správa → Fronty → Vytvořit)
• Udělit dříve vytvořenému uživateli následující oprávnění pro práci s frontou
malware (Správa → Fronty → malware → Práva uživatele):
– Vytvořit požadavek (CreateTicket)
– Upravovat uživatelskou položku (ModifyCustomField )
– Upravovat požadavek (ModifyTicket)
– Odpovídat na požadavky (ReplyToTicket)
– Vidět uživatelskou položku (SeeCustomField )
– Zobrazit požadavek (ShowTicket)
• Přidat uživatelskou položku nazvanou Domain s typem Vyplnit jednu hodnotu (Správa → Uživatelské položky → Vytvořit)
• Přidat tuto položku ke frontě malware jako uživatelskou položku požadavku
(Správa → Fronty → malware → Uživatelské položky požadavků)
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• Nakonec je potřeba nakonfigurovat emailové služby: Výchozí nastavení používá mailovací subsystém operačního systému, na kterém je Request Tracker nainstalován. K doručování mailových zpráv ze vzdálené schránky slouží například program fetchmail. Přes něj lze zprávy předávat programu
mailgate-rt, který zajistí spojení zprávy s příslušným požadavkem v systému Request Tracker. K tomu je nutné udělit následující dvě oprávnění
systémové skupině Everyone (Správa → Fronty → malware → Práva skupiny):
– Vytvořit požadavek (CreateTicket) a
– Odpovídat na požadavky (ReplyToTicket)
. Pro podrobný popis konfigurace mailového systému využijte například wiki projektu: http://requesttracker.wikia.com/wiki/
WithEmailFacility.

D.2

Instalace závislostí a vytvoření virtuálního
prostředí pro Python

Instalace aplikace Malicious Domain Manager je nejjednodušší ve virtuálním prostředí, tak zde bude také popsána. Nejprve je třeba nainstalovat Setuptools. Pro
stažení aktuálních zdrojových kódů bude dále nutný systém pro správu verzí Git.
• Ubuntu 11.10:
$ sudo apt-get install python-setuptools git
• Fedora 16:
$ sudo yum install python-setuptools git
Balíček virtualenv slouží k vytváření izolovaných prostředí pro aplikace v jazyce Python. Instalace přes Setuptools:
$ sudo easy_install virtualenv
Vytvoření virtuálního prostředí env :
$ virtualenv --no-site-packages env
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D.3

Stažení aktuálních zdrojových kódů

Aktuální zdrojové kódy jsou k dipozici ve veřejném repozitáři Git na adrese
git://git.nic.cz/mdm.git. Vytvoření lokální kopie repozitáře s přepnutím na
popisovanou verzi 1.0:
$ cd env
$ git clone git://git.nic.cz/mdm.git
$ git checkout 1.0

D.4

Úprava výchozí konfigurace

Před spuštěním instalačního skriptu je potřeba upravit výchozí konfiguraci v textových konfiguračních souborech development.ini a production.ini. První je
upravený pro ladění během vývoje, druhý pro produkční nasazení. Jednotlivé
konfigurační volby jsou popsány v dokumentaci a okomentovány přímo v souborech. Nejdůležitější je správné nastavení přístupových údajů k systému Request
Tracker, které zajišťují tři klíče v sekci [app:main]:
request tracker.api
Adresa REST rozhraní API — pro server Request Tracker hostovaný na
adrese https://tracker.example.com je to https://tracker.example.
com/REST/1.0/
request tracker.login
Přihlašovací jméno k systému Request Tracker
request tracker.password
Heslo k systému Request Tracker

D.5

Instalace a spuštění

Spuštění skriptu pro instalaci aplikace MDM a jejích závislostí do virtuálního
prostředí:
$ bin/python setup.py install
Volitelně lze spustit testy:
$ bin/python setup.py test
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Spuštění aplikace s ladící konfigurací:
$ bin/pserve --reload mdm/development.ini
Spuštění aplikace s produkční konfigurací:
$ bin/pserve mdm/production.ini
V obou případech je aplikace ve výchozí konfiguraci v internetovém prohlížeči přístupná z adresy http://localhost:6543/. Port lze změnit v sekci
[server:main] používaného konfiguračního souboru.

D.6

Aktualizační skripty

MDM využívá pro aktualizaci své databáze dva skripty, které by měly být při produkčním nasazení pravidelně spouštěny, například každých 30 minut. První skript
scripts/update-mdm-sources.py slouží pro aktualizaci povolených zdrojů dat
a druhý scripts/update-mdm-db.py pro přednačítání dat ze systému Request
Tracker. Pro první stažení dat stačí spustit první z nich s cestou k používanému
konfiguračnímu souboru v prvním parametru:
$ bin/update-mdm-sources.py mdm/production.ini
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E. Snímky obrazovky aplikace
Malicious Domain Manager
V této příloze jsou snímky vybraných obrazovek vyvíjené aplikace. Ostatní jsou
na přiloženém CD ve složce screenshots.

Obrázek E.1: MDM — přihlašovací obrazovka.

Obrázek E.2: MDM — přehled počtu evidovaných adres a nových zpráv.
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Obrázek E.3: MDM — výpis nových škodlivých domén.

Obrázek E.4: MDM — podrobnosti k evidované doméně (výpis škodlivých URL).

Obrázek E.5: MDM — podrobnosti k evidované doméně (přehled korespondence).
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F. Ukázka použití modulu rt
Následující ukázka je z interaktivního módu jazyka Python.
• Inicializace třídy rt a přihlášení k systému Request Tracker:
>>> import rt
>>> tracker = rt.Rt(’http://localhost/rt/REST/1.0/’, \
... ’user_login’, ’user_pass’)
>>> tracker.login()
True
• Vyhledání požadavků ve frontě helpdesk se stavem open:
>>> map(lambda x: x[’id’], tracker.search(Queue=’helpdesk’, \
... Status=’open’))
[’ticket/1’, ’ticket/2’, ’ticket/10’, ’ticket/15’]
• Vytvoření nového požadavku, vrácená hodnota je jeho identifikátor:
>>> tracker.create_ticket(Queue=’helpdesk’, \
... Subject=’Coffee (important)’, \
... Text=’Help I Ran Out of Coffee!’)
19
• Úprava předchozího požadavku:
>>> tracker.edit_ticket(19, Requestors=’addicted@example.com’)
True
• Odeslání odpovědi na požadavek:
>>> tracker.reply(19, text=’Do you know Starbucks?’)
True
• Odhlášení ze systému Request Tracker:
>>> tracker.logout()
True
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G. Postup vytvoření nové
lokalizace
Postup vytvoření nové lokalizace aplikace MDM (podle (Agendaless Consulting,
2012)). Příkazy jsou spouštěny v hlavním adresáři zdrojových kódů aplikace
MDM s interpretrem jazyka Python z aktuálního virtuálního prostředí:
1. Extrahování textů pro překlad ze zdrojových kódů:
$ cd /place/where/mdm/setup.py/lives
$ source ../bin/activate
$ python setup.py extract_messages
2. Inicializace katalogu pro novou lokalizaci, například es:
$ python setup.py init_catalog -l es
3. Aktualizace katalogů .po souborů:
$ python setup.py update_catalog
4. Úprava .po souborů:
$ vim mdm/locale/es/LC_MESSAGES/mdm.po
5. Kompilace upravených katalogů do binární podoby:
$ python setup.py compile_catalog
Nakonec je potřeba nově vytvořený překlad povolit v MDM upravením položky
available languages v sekci [app:main] používaného konfiguračního souboru
.ini tak, aby obsahovala i nový jazyk:
available_languages = cs en es
, a vytvořit na potřebném místě odkaz v uživatelském rozhraní upravením šablon
mdm/templates/page.pt a mdm/templates/login.pt:
<a href="${request.current_route_url(_query={’lang’:’es’})}">
Espa~
nol</a>
Výchozí lokalizaci lze měnit upravením položky pyramid.default_locale_
name v používaném konfiguračním souboru.
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