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Abstrakt:  
Zranitelnost počítačové sítě je nutné posuzovat s ohledem na všechny možné kombinace 
jednotlivých útoků. Nestačí uvažovat útoky pouze izolovaně. Je třeba zaměřit se na to, 
jak lze zdánlivě neškodné útoky zkombinovat a ve výsledku dosáhnout požadovaného 
cíle. V této práci popíšeme nástroj, jež dokáže modelovat chování útoků v počítačové 
síti.  K tomuto účelu jsme vytvořili Model TAU, který dokáže modelovat chování útoků 
v síti na základě závislostí mezi preconditions a postconditions jednotlivých útoků. 
Pomocí Grafu závislostí jsou zmapovány všechny možné sekvence útoků, které vedou k 
danému cíli. Následně je provedena topologická analýza útoku. Ta dokáže pomocí 
různých metod určit, která slabá místa v počáteční konfiguraci sítě umožnila provedení 
útoku. Důležitou částí této práce je i diskuse o složitosti a zastavení výpočtu na Modelu 
TAU. Na závěr v práci hovoříme o možných rozšířeních Modelu TAU a také o 
významných problémech, které brání uvedení Modelu TAU do praxe. 
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Abstract:  
To understand overall vulnerability to network attack, one must consider attacker 
exploits not just in isolation, but also in combination. That is, one must analyze how 
low-level vulnerabilities can be combined to achieve high-level attack goals. In this 
project, we describe a tool that implements a topological approach to network 
vulnerability analysis. Out TAU Model includes modeling of network security 
conditions and attack techniques with use of preconditions/postconditions dependencies. 
An important part of TAU Model is The Graph of Dependencies that is used for 
creating exploit sequences leading to specifics attack goals. This representation enables 
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1 Úvod 

Na trhu existuje mnoho nástrojů, které dokáží skenovat síť a hledat slabá místa. Tyto 

nástroje ovšem hledají trhliny v zabezpečení izolovaně a většinou neuvažují závislosti 

mezi nimi. Tato analýza ovšem nikdy nemůže být dokonalá. Může totiž nastat situace, 

kdy samostatný útok nemusí znamenat vážnou hrozbu pro narušení bezpečnosti, ale 

právě kombinace několika zdánlivě neškodných útoků mohou otevřít útočníkovi cestu 

do systému. 

Najedou se i nástroje, které dokáží najít několik způsobů, jak útočník kombinuje 

jednotlivé útoky mezi uzly sítě. I když se podaří oddělit zdánlivé útoky od skutečných, 

analýza bezpečnosti sítě se musí omezit pouze na množinu předem známých kombinací 

slabých míst. I pro zkušeného odborníka je tak velmi obtížné správně rozpoznat, jak 

útočník může zneužít kombinace jednotlivých útoků v takové míře, aby skutečně 
dokázal narušit celou síť. Je zřejmé, že pro velké sítě jsou počty možných kombinací 

obrovské. 

 

V této práci popíšeme návrh nástroje, který dokáže provést topologickou analýzu 

jednotlivých útoků v lokální počítačové síti. Náš nástroj, pojmenovaný jako Model 

topologické analýzy útoku (Model TAU), bere v úvahu právě různé kombinace 

možných útoků v síti. Následuje pak zmapování cest útoků vedoucích k hledaným 

cílům. Tyto cesty jsou sekvence jednotlivých útoků, kde každý útok závisí na tom 

předchozím. Zmapované cesty velice dobře poslouží k určení kritických prostředků, 

které umožnily útočníkovi do sítě vniknout. Model TAU automatizuje právě tento typ 

normálně velmi nákladné analýzy, kterou jinak provádějí specialisté. Z výsledků lze 

také odvodit možná zranitelná místa, která vzniknou při různých změnách počáteční 

konfigurace sítě. 
Pro implementaci Modelu TAU je třeba mít detailní informace o celkovém stavu sítě 
včetně známých slabých míst. Z databází známých zranitelných míst viz. odkazy [3], 

[4], [5] můžeme sestavit přesně definovaný seznam útoků. Konkrétní slabá místa a 

situace v síti, které každý jednotlivý útok využívá, označíme jako takzvané 

PRECONDITIONS (počáteční podmínky) a POSTCONDITIONS (koncové podmínky) 

daného útoku. 
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Tyto informace předáme Modelu TAU ke zpracování. Ten modeluje chování 

jednotlivých útoků v sítí tak, že vyhledává možné závislosti mezi nimi pomocí 

preconditions/postconditons. Výsledek je popis cest vedoucích od počátečních 

podmínek v síti k hledaným cílům dosažitelných útočníkem. 

 

Cílem práce je navrhnout nástroj, který vytvoří graf závislostí, založený právě na 

vztazích preconditions/postoconditions jednotlivých útoků. Dále sestaví topologické 

uspořádání útoků vedoucích ke konkrétnímu cíli. Na závěr určí kritická místa 

v počáteční konfiguraci sítě, která umožnila dosáhnout určeného cíle. 

 

 

2 Model TAU 

2.1 Úvod 

Je dána lokální počítačová síť. Model TAU si klade za cíl modelovat chování útoků 

v této počítačové síti. Hlavním úkolem je hledat všechny možné kombinace útoků 

různými způsoby. Zajímá nás, jak jeden útok může předcházet jinému nebo navazovat 

na jiný. Ve výsledku získáme topologické uspořádání útoků, které začíná na počáteční 

konfiguraci sítě a končí dosažením požadovaného cíle. Od tohoto cíle můžeme snadno 

zpětně zmapovat nastavení jednotlivých položek počáteční konfigurace a určit, které 

z těchto položek na začátku otevřely cestu k danému cíli. Dá se tedy předpokládat, že 

pokud tyto položky změníme nebo úplně odstraníme, tak požadovaného cíle nebude 

možné dosáhnout, nebo alespoň riziko dosažení tohoto cíle bude nižší. 

 

Definice 2.1-1 

Nechť N je lokální počítačová síť. Nechť platí, že Ns je konečná množina podmínek 

popisující aktuální konfiguraci sítě N v daném okamžiku tak, že 

Ns = {p1, p2, p3, .. pk}.  

Množinu Ns nazveme stav sítě N. 

Každý prvek pj ∈ Ns, pro j = 1..k nazveme stavovou podmínkou sítě N.  
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Stavová podmínka obsahuje informace o přítomných softwarových komponentách a 

dalších nastaveních sítě. Např. říká to, že v síti na uzlu A běží GuildFTP server verze 

0.9, nebo že na uzlu B je uzavřený port 25. 

 

Definice 2.1-2 

Nechť Up je množina všech stavových podmínek všech sítí. 

Podmnožinu u množiny Up označíme jako stav lokální počítačové sítě. 
Pak Ups je množina všech stavů.  

 

Definice 2.1-3 

Nechť máme lokální počítačovou síť N a její stav Ns v daném okamžiku. Ns ∈ Ups.  

Definujme funkci f: Up →  Z - {0}. Funkce f je injektivní, a pro každé p ∈ Ns existuje 

právě jedno z ∈ Z -{0} tak, že 

f(p) = z, pokud p fyzicky existuje v Ns, 

f(p) = -z, pokud p fyzicky neexistuje v Ns. 

Funkci f nazveme ohodnocení stavových podmínek. 

 

Z výše uvedené definice plynou následující důsledky. Stavová podmínka p může být 

také pro jednoduchost označena jako -p, když platí, že f(-p) = -f(p). Pokud porovnáváme 

dvě libovolné množiny stavových podmínek A a B, kde p ∈ A a -p ∈ B, pak p a  -p 

chápeme jako dva navzájem různé prvky. 

Funkcí f přiřadíme každé stavové podmínce jedno celé číslo. Bude to typicky číslo 

kladné, pokud se konkrétní stavová podmínka v daném stavu sítě fyzicky nachází. 

Jestliže se daná stavová podmínka ve stavu sítě v daný okamžik nenachází, tak bude mít 

přiřazené číslo záporné. Získáme ho tak, že původní číslo vynásobíme -1. Lze to ovšem 

udělat i obráceně. Pokud potřebujeme explicitně říci, že určitá stavová podmínka ve 

stavu sítě není, tak ji na počátku přiřadíme číslo záporné. Pokud se nám v  určitém 

okamžiku v některém stavu sítě objeví, tak ji označíme číslem kladným. 
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Např. je v dané síti na uzlu C otevřen port 21. Podmínka p1, která informuje o portu 21, 

bude mít přiřazené číslo 5. V momentě, kdy port 21 bude uzavřen, tak p1 dostane 

hodnotu -5. 

Pro jednoduchost lze označením p1 vyjádřit otevřený port 21 a označením -p1 vyjádřit 
uzavřený port 21. Lze to samozřejmě udělat i opačně. Doporučujeme ale držet se 

pravidla, že pokud máme něco k dispozici, tak použijeme kladné číslo a v opačném 

případě záporné číslo. 

 

Definice 2.1-4 

Nechť máme lokální počítačovou síť N, kterou administrátor nakonfiguroval do stavu 

Ninit a na síti N ještě neproběhl žádný útok. 

 Ninit ∈ Ups, Ninit = {p1, p2, p3, .. pm}, pro m ∈  . 

Stav Ninit  nazveme jako inicializační stav sítě N. 

Stavové podmínky p1, p2, p3, .. pm nazveme inicializačními podmínkami sítě N. 

 

Z výše uvedené definice vyplývá, že inicializační stav sítě popisuje nastavení celé sítě 
včetně všech uzlů. Model TAU pojem uzel nezná. Kompletní popis sítě musí zahrnovat 

jednotlivé uzly i se službami tak, že všechny informace jsou obsažené ve vhodně 
zvolených stavových podmínkách. 

 

Definice 2.1-5 

Nechť máme lokální počítačovou síť N, která v určitém časovém úseku projde právě 
k změnami. Nechť QN =  (N1, N2, .. , Nk) je konečná posloupnost množin stavových 

podmínek. QN obsahuje jednotlivé stavy sítě Ni, pro i=1..k,  v právě k za sebou 

jdoucích okamžicích. N1 je inicializační stav sítě N. 

Pak posloupnost N1, N2, .. , Nk je výpočet Modelu TAU. 
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Definice 2.1-6 

Nechť máme lokální počítačovou síť N, která v určitém časovém úseku projde právě 
k změnami. Nechť QN =  (N1, N2, .. , Nk) je konečná posloupnost množin stavových 

podmínek. QN  obsahuje jednotlivé stavy sítě Ni, pro i=1..k,  v právě k za sebou 

jdoucích okamžicích. N1 je inicializační stav sítě N. 

Nechť f je funkce ohodnocení stavových podmínek a existuje d ∈ {0, 1, 2, .. ,k-1} tak, 

že pro libovolnou stavovou podmínka p ∈ Up platí: 

p ∈ N1 ⇒  p ∈ N2 ∧ .. ∧ p ∈ N(k-d) ∧ p ∉ N(k-d+1) ∧ .. ∧ p ∉ Nk 

 

Z výše uvedené definice vyplývá, že pokud f(p ∈ N(k-d)) = z, kde z ∈ Z -{0}, pak je 

nutné přidat p do všech stavů Nt, pro t = (k-d+1), (k-d+2), .. , k tak, že podmínka p bude 

patřit do všech stavů Nt, ale její ohodnocení bude opačné, tedy f(p ∈ Nt) = -z 

Jinými slovy můžeme také napsat, že -p ∈ Nt, pro t = (k-d+1), (k-d+2), .. , k. 

Všechny podmínky, které jsou v inicializačním stavu sítě udržujeme i dále, a to 

s přiřazenou kladnou nebo zápornou hodnotou. Žádná stavová podmínka uvedená 

v inicializačním stavu sítě nám během výpočtu Modelu TAU nezmizí. 

 

Definice 2.1-7 

Nechť máme lokální počítačovou síť N ve stavu Ni, pro i ∈  . Na Ni provedeme útok 

u, a tím se dostaneme do stavu Ni+k+1 , pro k ∈  . 

Nechť Qk = (Ni, Ni+1, Ni+2, Ni+3, .. ,Ni+k) je posloupnost všech stavů, které síť N 

nabývala v reálném čase jeden po druhém před dosažením stavu Ni+k+1  . 

Nechť útok u = (a1, a2, a3, .. , ak) se skládá z uspořádané k-tice dále již nedělitelných 

kroků a1, a2, a3, .. ak. 

Krok ai, pro i=1..k nazveme atak. 

Atak ai převádí síť ze stavu Ni do stavu Ni+1. 
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Atak je elementární útok, který může být proveden na konkrétním stavu dané 

počítačové síti. Využívá slabých míst ve službách běžících na uzlech této sítě a 

nedostatků v konfiguraci sítě. Atak je právě takový útok, který je dále nedělitelný 

na dílčí útoky. Lze ho popsat jako událost, která může nastat, pokud v síti existují 

příhodné podmínky, a která za sebou zanechá určité následky. 

 

Definice 2.1-8 

Nechť existuje množina všech ataků. Označme ji Ua. 

Nechť a ∈ Ua je libovolný atak, pak a = (Pr,Ps) je definován jako uspořádaná 

dvojice konečných množin stavových podmínek Pr ⊆ Up a Ps ⊆ Up. 

 

Definice 2.1-9 

Nechť existuje lokální počítačová síť N, která se po provedení ataku a = (Pr,Ps) 

dostane ze stavu Nk do stavu Nk+1, pro k ∈  . 

Na stavu sítě Nk lze provést atak a, pokud Pr ⊆  Nk. Pr označme jako preconditions 

ataku a. 

Po provedení ataku a na stavu Nk se síť dostane do stavu Nk+1. Ten pak bude 

obsahovat všechny elementy množiny Ps, tedy Ps ⊆ Nk+1. Ps označme jako 

postconditions ataku a. 

 

Výše uvedená definice je velice důležitá. Definuje základní předpoklad, na kterém je 

postaven celý Model TAU. Hovoří o tom, že atak lze vyjádřit jako uspořádanou dvojici 

(preconditions, postconditions). Preconditions i postconditions jsou podmnožiny 

stavových podmínek. Ve výpočtu Modelu TAU vycházíme právě ze závislostí mezi 

preconditons a postconditions jednotlivých ataků. 

Preconditions jsou stavové podmínky nutné k tomu, aby atak mohl být v dané síti 

proveden. Postconditions jsou podmínky, které v síti určitě vzniknou po provedení 

ataku.  
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Definice 2.1-10 

Nechť máme lokální počítačovou síť N. Nechť g ∈ Up, je stavová podmínka 

popisující vybraný cíl, ke kterému chceme ve výpočtu Modelu TAU dospět. 
Nechť máme konečnou množinu G = {Ng1, Ng2, .. ,Ngk}, kde Ngi je stav sítě N a platí, 

že g ∈ Ngi, pro i = 1..k. 

Pak g nazveme cílem sítě N, Ngi  nazveme cílovým stavem sítě N a množinu G 

nazveme množinou cílových stavů sítě N. 

 

Model TAU provádí výpočet vždy na konkrétní síti. Začíná v inicializačním stavu této 

sítě a hledá stavy sítě, které obsahují požadovaný cíl. Tímto cílem je nějaká stavová 

podmínka. Např. to může být odepření přístupu na FTP server běžící na uzlu D nebo 

získání administrátorských práv na uzlu E a pod. 

 

Definice 2.1-11 

Nechť existuje množina Us všech možných softwarových komponent. Komponenty 

patřící do Us nazýváme služby. 

Pak každá služba s ∈ Us má explicitně definovanou právě jednu konečnou množinu 

ataků Sa = {a1, a2 , .. , ak} ⊆  Ua, která obsahuje všechny ataky ai, pro i=1..k, jenž 

mohou být na službě s provedeny.  

 

Každá lokální počítačová síť je zpravidla složená z uzlů. Na těchto uzlech běží různé 

operační systémy a další aplikace, jako jsou například FTP server, WWW server, SSH 

server a další. Každá komponenta operačního systému nebo aplikace konkrétní verze a 

nastavení může obsahovat několik slabých míst. Tato slabá místa dokáží útočníci 

zneužít k tomu, aby naši síť kompromitovali. Často existuje několik způsobů zneužití 

jedné aplikace nebo komponenty operačního systému. Je nutné tedy vždy brát v úvahu 

všechny známé možnosti zneužití konkrétní služby. 
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Definice 2.1-12 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je libovolná lokální počítačová síť, kde:  

Ninit ∈ Ups je inicializační stav sítě N. 

SN = {s1, s2, .. , sd} ⊆ Us je konečná množina všech služeb si, pro i=1..d, které běží na 

síti N. Každá služba si ∈ SN má definovanou právě jednu množinu ataků Sai. 

AN = ∪i=1..d Sai, je konečná množina všech ataků, které lze provést na síti N.  

 

Definice 2.1-13 

Nechť Up je množina všech stavových podmínek a f je funkce ohodnocení stavových 

podmínek. Nechť je na množině  Up definována operace ∪+ přidávání,  která splňuje 

následující podmínky: 

Nechť A, B, X ⊆ Up.  

Nechť Α ∪+ Β  = Χ , pak Χ = { x: x∈Β ∨ (x∈Α ∧ (¬∃ x∈Β: f(x∈Β) = -f(x∈Α))) } 

Jinými slovy lze množinu X  popsat jako: Χ = { x: x∈Β ∨ (x∈Α ∧ −x∉Β) } 
 

Operace přidávání je definovaná na množině všech stavových podmínek Up. Množiny 

A, B a X jsou podmnožiny množiny Up. K množině Α přidáme množinu Β tak, že 

do výsledné množiny Χ zkopírujeme všechny prvky z Β. Z množiny A použijeme jen ty 
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Obrázek 2.1-1. Operace přidávání pro množiny Α ∪+ Β  = Χ. 
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prvky, které nejsou v Β v záporné podobě. To znamená, že v Χ jsou všechny prvky z Α 

i Β, ale každý prvek je tam buď v kladné nebo záporné podobě. Nikdy tam nejsou oba, 

kladný i záporný. Operace přidávání není komutativní. 

Operaci přidávání lze chápat jako jakousi aktualizaci staré množiny Α, do které vložíme 

všechny prvky nové množiny Β tak, že přepíšeme staré prvky z Α na novou verzi z Β. 

Příklad vidíme na obrázku 2.1-1. 

 

Definice 2.1-14 

Nechť N je lokální počítačová síť N = (Ninit, SN, AN). Nechť Ni ∈ Ups, Ni+1 ∈ Ups, 

pro i∈ ,  jsou stavy sítě N v různých okamžicích. Nechť ax = (Prx, Psx)∈ AN je atak, 

který je možno provést v síti N. 

Operaci <+> provedení ataku zapíšeme: 

Ni  <+> a x  = N i+1  

Zápis čteme jako provedení ataku ax  na stavu Ni. Výsledkem je nový stav N i+1. 

Operaci <+> provedení ataku definujeme následujícím způsobem: 

<+>: Ups  x Ua → Ups 

Ni  <+> a x  = N i+1  ⇒  Prx ⊆  Ni, N i+1 = Ni  ∪+  Psx 

 

Operace provedení ataku je základní operace, kterou využívá model TAU při svých 

výpočtech. Z výše uvedené definice plyne, že operaci provedení ataku lze provést, 

pokud stav sítě Ni obsahuje všechny prvky precoditions ataku ax. Ze stavu sítě 
Ni provedeme ax a postconditions ataku ax přidáme do stavu sítě Ni. Tak vznikne nový 

stav Ni+1. Žádná jiná změna v síti nenastane. S každým novým atakem provedeným na 

aktuálním stavu sítě přejde celá síť včetně všech uzlů do nového stavu, který je změněn 

pouze o postconditions právě provedeného ataku. Je  nutné si uvědomit, že neustále 

pracujeme se stavem celé sítě, nikoliv s uzly. 
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Definice 2.1-15 

Nechť N je lokální počítačová síť N = (Ninit, SN, AN). Nechť N1 ∈ Ups, N2 ∈ Ups, 

N3 ∈ Ups jsou stavy sítě N v různých okamžicích. Nechť ax = (Prx, Psx)∈ AN, 

ay = (Pry, Psy)∈ AN  jsou ataky, které je možno provést v síti N. 

Operaci zřetězení definujeme jako: 

Ups x (Ua, Ua, ..., Ua) → Ups  

Ataky ax a ay  za sebe můžeme zřetězit, pokud platí obě následující podmínky: 

1. N1 <+> a x = N2 

2. N2 <+> a y = N3 

Pro zjednodušené vyjádření bodů 1. a 2. použijeme zápis ax >>> a y. Čteme ho jako 

řetězec ataků nebo zřetězení ataků ax, ay.  

Stav N1 nazveme počátečním stavem řetězce ax >>> a y. 

Každou stavovou podmínku p ∈ N1 nazveme počáteční podmínkou řetězce ax >>> a y. 

Stav N3 nazveme koncovým stavem řetězce ax >>> a y. 

Každou stavovou podmínku p ∈ N3 nazveme koncovou podmínkou řetězce ax >>> a y. 

Je možné řetězit i více ataků.  

Nechť r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k-1 >>> a k, pro k ∈ , je řetězec ataků, kde 

ai ∈  AK, pro i=1..k a stav N1 sítě N je počátečním stavem řetězce r. Pak říkáme, že r 

je řetězec sítě N. 

Dále platí, že 

Nk-1 ∈ Ups je stav sítě N před provedením ataku ak-1,  

Nk ∈ Ups je stav sítě N po provedení ataku ak-1 a  

Nk+1 ∈ Ups je stav sítě N po provedení ataku ak, pokud jsou splněny obě podmínky:  

1. Nk-1 <+> a k-1 = Nk 

2. Nk <+> a k = Nk+1 

 

Řetězce ataků jsou velice důležité. Jedná se vlastně o posloupnost ataků, jak je v síti 

útočník provádí jeden za druhým. V této posloupnosti jsou klíčové vztahy mezi 
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preconditions a postconditions jednotlivých ataků. Postconditions jednoho ataku 

v posloupnosti vytvoří stavové podmínky, které potřebují jeho následníci. 

Řetězce se vždy vztahují ke konkrétní síti. Každý řetězec se musí skládat pouze z ataků 

své sítě. Počáteční stav řetězce musí být nějaký stav dané sítě. 
 

Definice 2.1-16 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť 
r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, je řetězec ataků sítě N, pro k ∈  . Nechť 
N1, N2, N3, .. Nk+1 jsou stavy sítě N. Nechť N1 je počáteční stav řetězce r a Nk+1 je 

koncový stav řetězce r. Nechť stav Ni+1 vznikne ze stavu Ni po provedení i-tého ataku 

v řetězci. 

Atak ai řetězce r, pro i=1..k, nazveme přidávací, pokud Ni ⊆ Ni+1. V opačném 

případě nazveme ai jako měnící. 

Stav Ni nazveme počátečním stavem ataku ai, stav Ni+1 nazveme koncovým stavem 

ataku ai. 

 

Přidávací ataky vytvářejí stavy sítě tak, že pouze přidávají nové stavové podmínky k již 

existujícím podmínkám v počátečním stavu ataku. Žádné podmínky nám neubírají, 

jinými slovy nepřepisují ohodnocení žádné podmínky na jinou hodnotu.  

 

Definice 2.1-17 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť 
r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, je řetězec ataků sítě N, pro k ∈  . Nechť N1 je stav 

sítě N.  N1 je počáteční stav řetězce r. 

Definujeme funkci m na množině uspořádaných dvojic řetězců a jejich počátečních 

stavů (r, N1) do množiny všech stavů Ups. 

m(r, N1) = Nmin a platí následující tři podmínky: 

1. Nmin je co do mohutnosti nejmenší množina stavových podmínek 

2. Nmin lze použít jako počáteční stav řetězce r (Nmin nemusí být stavem sítě N) 



 15 

3. Nmin ⊆ N1 

Nmin nazveme minimálním počátečním stavem řetězce r. 

 

Minimální počáteční stav řetězce obsahuje všechny stavové podmínky nutné k tomu, 

aby mohli být provedeny všechny ataky řetězce v dané posloupnosti. Nemusí to být 

nutně stav sítě, ale z pohledu řetězce na sebe bere roli počátečního stavu řetězce. 

Z pohledu sítě se jedná pouze o množinu stavových podmínek, která je navíc 

podmnožinou původního počátečního stavu řetězce. 

Pokud z minimálního počátečního stavu řetězce odebereme libovolnou stavovou 

podmínku, tak bude v řetězci existovat alespoň jeden atak, který nepůjde provést. 

Jinými slovy to znamená, že v minimálním počátečním stavu řetězce nebude žádná 

stavová podmínka navíc. 

 

Definice 2.1-18 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť 
r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, pro k ∈  je řetězec ataků sítě N. 

Pak existuje funkce l, která je definovaná na množině všech řetězců do množiny 

celých kladných čísel a platí: 

l(r) = k, kde k je počet ataků v řetězci r. 

Funkci l nazýváme délkou řetězce r. 

 

Definice 2.1-19 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť ax = (Prx, Psx) ∈  AN  je atak 

sítě N. Nechť N1, Nk+1 jsou stavy sítě N. 

Nechť r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, pro k ∈  je řetězec ataků sítě N. Nechť Nk+1 

je koncový stav řetězce r. 

Nechť v = b1>>> b 2 >>> .. >>> b l, pro l ∈  je řetězec ataků sítě N. Nechť N1 je 

počáteční stav řetězce v. 
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Řetězec r a atak ax můžeme zřetězit, pokud Nk+1 <+> a x (atak ax můžeme provést na 

koncový stav řetězce r)  

Řetězec r a řetězec v můžeme zřetězit, pokud m(v, N1) ⊆   Nk+1  (minimální počáteční 

stav řetězce v je podmnožina koncového stavu řetězce r)  

 

Řetězec a atak můžeme zřetězit, pokud koncový stav řetězce obsahuje všechny stavové 

podmínky požadované v preconditions ataku. 

Jeden atak lze chápat jako řetězec délky jedna, jehož minimální počáteční stav obsahuje 

právě všechny prvky preconditions ataku. 

Dva různé řetězce r a v lze zřetězit, pokud koncový stav řetězce r obsahuje všechny 

stavové podmínky nutné k provedení celého řetězce v. Právě všechny tyto stavové 

podmínky obsahuje minimální počáteční stav řetězce v. Stačí tedy, když zkontrolujeme, 

že minimální počáteční stav řetězce v je podmnožina koncového stavu řetězce r. 

Z výše uvedených definic je zřejmé, že operace zřetězení není komutativní.  

Dále je z definic uvedených výše vyplývá, že pokud vezmeme lokální počítačovou síť 
N, tak koncový stav libovolného řetězce sítě N bude vždy zároveň i stavem sítě N. 

 

Příklad 2.1-1: 

Nechť máme lokální počítačovou síť N = (Ninit, SN, AN), kde 

Ninit = {p1, p2, p3, p4} je inicializační stav sítě N, AN = {a1, a2, a3, a4} je 

množina ataků sítě N. 

a1 = ({p1}, { p10}) 

a2= ({p2, p10}, { -p2, p11}) 

a3 = ({p3, p2}, { p12}) 

a4 = ({p12}, { p13}) 

Z ataků z AN můžeme vytvořit např. následující řetězce začínající ve stavu Ninit: 

a1 >>> a2 

a1 >>> a3 >>> a4 

Nelze ale vytvořit například řetězec a1 >>> a2 >>> a3. 
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Řetězec a1 >>> a2 lze vytvořit, protože atak a1 leze provést na Ninit. Ninit totiž 

obsahuje p1. Po provedení a1 vznikne z Ninit stav Nx = {p1, p2, p3, p4, p5, p10}. 

Na Nx lze provést atak a2, protože Nx obsahuje všechny požadované preconditions 

a2. Po provedení a2 vznikne stav Ny = {p1, -p2, p3, p4, p5, p10, p11}. Ny je 

koncový stav tohoto řetězce. 

Řetězec a1 >>> a3 >>> a4 lze vytvořit, protože a1 je možné provést na stavu 

Ninit.  Z Ninit vznikne stav N2 = {p1, p2, p3, p4, p5, p10}. Na N2 lze provést atak 

a3, protože N2 obsahuje všechny požadované preconditions a3. Po provedení a3 

vznikne stav sítě N3 = {p1, p2, p3, p4, p5, p10,  p12}. Na N3 lze provést atak a4. 

Vznikne stav sítě N4 = {p1, p2, p3, p4, p5, p10, p12, p13}, což je koncový stav 

tohoto řetězce. 

Nelze ale vytvořit například řetězec a1 >>> a2 >>> a3, protože za řetězec 

a1 >>> a2 nelze zřetězit atak a3. Stav Ny totiž obsahuje stavovou podmínku -p2, 

ale atak a3 požaduje existenci p2 v kladné podobně. 
Minimální počáteční stav řetězce a1 >>> a2 je Nmin1 = {p1, p2}, minimální 

počáteční stav řetězce a1 >>> a3 >>> a4 je Nmin2 = {p1, p2, p3}.  

Řetězce a1 >>> a2 a a1 >>> a3 >>> a4 nelze zřetězit, protože Nmin2 není 

podmnožinou Ny. V Ny totiž není stavová podmínka -p2. 

Řetězce a1 >>> a3 >>> a4 a a1 >>> a2 zřetězit můžeme, protože Nmin1 je 

podmnožinou N4.  

 

Definice 2.1-20 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť Ng je libovolný cílový stav 

sítě N. Nechť r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, pro k ∈  je řetězec ataků N. 

Pokud Ninit je počátečním stavem řetězce r a Ng je koncovým stavem řetězce r, pak r 

je cesta ataků na síti N. 

 

Cesta ataků je jeden nebo více řetězců zřetězených za sebou tak, že první řetězec byl 

proveden na inicializačních stavu sítě. Poslední řetězec cesty končí v cílovém stavu sítě.  
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Cestu chápeme jako jednu celou větev ve stromu topologie útoku viz. kapitola 2.6. 

Každá cesta začíná v kořeni stromu topologie a končí v listu. 

 

Definice 2.1-21 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť 
r = a1>>> a 2 >>> .. >>> a k, pro k ∈  je řetězec ataků N. 

Nechť p: Ua  → <0,1> je funkce definovaná na množině všech ataků Ua do intervalu 

reálných čísel <0,1>. Funkci p nazveme pravděpodobnost ataku. Vyjadřuje 

úspěšnost provedení ataku. 

Nechť p(ai) = ni, pro i=1..k, kde ni ∈ <0,1>, je pravděpodobnost každého ataku v 

řetězci r. 

Pak p(r) = p(a1). p(a2). p(a3). .. . p(ak) je pravděpodobnost řetězce r a vyjadřuje 

úspěšnost provedení celého řetězce r. 

 

Ke každému ataku můžeme přiřadit pravděpodobnost, která vyjadřuje útočníkovu 

úspěšnost provést daný atak. Je reálné si představit, že každý atak bude mít 

pravděpodobnost menší než jedna, protože nikdy nemáme 100% jistotu, že se daný atak 

skutečně podaří provést. Ataky budou mít typicky pravděpodobnosti menší než 1. 

 

Definice 2.1-22 

Nechť N = (Ninit, SN, AN) je lokální počítačová síť. Nechť g je cíl sítě N. Nechť 
G = {Ng1, Ng2, .. ,Ngk} je konečná množina všech cílových stavů sítě N. Nechť 
C = {c1, c2, .. ,cm} je konečná množina všech cest ataků na síti N taková, že každá 

cesta ci, pro i=1..m, končí v některém stavu Ngj. 

Množinu C nazveme útokem na síti N. 

 

Od tohoto místa dále bude slovem útok označen celý pokus útočníka dosáhnout 

požadovaného cíle na dané síti. Do útoku jsou zahrnuty všechny možné alternativní 

varianty vedoucí od počáteční konfigurace sítě k danému cíli. 
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2.2 Popis sítě v Modelu TAU 

Model TAU vždy pracuje s jednou konkrétní lokální počítačovou síti. Na počátku je 

tedy nutné vytvořit popis konkrétní sítě a předat ho Modelu TAU jako vstupní 

informace. 

Vezmeme libovolnou počítačovou síť a označíme jí jako Net. Její popis vytvoříme  

podle definice 2.1.-12. Bude to uspořádaná trojice obsahující inicializační stav označený 

jako Ninit, množina všech služeb existujících na Net označená jako NetServices a 

množina NetAttacks všech relevantních ataků proveditelných na Net. 

Máme tedy Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) 

Obecně v Modelu TAU existuje množina všech ataků Ua samostatně a nezávisle na 

službách. Je to z toho důvodu, že na celou řadu různých služeb lze aplikovat jeden 

konkrétní atak. Služby se neustále vyvíjejí. Stále vznikají nové verze, které ne vždy řeší 

všechny problémy a bezpečnostní díry předchozích verzí. To v praxi znamená, že jeden 

konkrétní atak lze použít pro celou řadu verzí jedné služby nebo i pro více služeb 

podobného charakteru. Z tohoto důvodu je snazší udržovat databázi služeb běžící na 

naší počítačové síti, a ke každé takovéto službě mít přiřazené známé ataky využívající 

její slabá místa.  

V opačném případě, kdybychom měli databázi ataků a k nim přiřazené služby, tak by 

bylo nutné stále doplňovat ke všem atakům nové služby a jejich nové verze včetně těch, 

které s naší sítí nemusí vůbec souviset. Také bychom nikdy neměli ataky popsané 

jednoznačně, protože by se jejich preconditions neustále měnily v závislosti na čase, 

kdy vznikají nové služby a jsou vydávány opravy těch starých. V některých případech 

by tak byly preconditions velmi rozsáhlé a komplikované, protože u jednoho ataku by 

byly různé alternativy. 

Z předchozích definic vyplývá, že množina všech stavových podmínek Up a množina 

všech služeb Us mohou mít neprázdný průnik, protože obě mohou obsahovat stejné 

softwarové komponenty. Ovšem význam a použití obou množin se výrazně liší, a tedy 

vzájemný vztah mezi těmito dvěma množinami není podstatný. 

Dále je nutné poznamenat, že množina služeb NetServices příslušející k dané síti Net má 

pouze okrajový význam usnadňující výpočet. Za určitých okolností by ji šlo zanedbat a 

pracovat s celou množinou ataků Ua. V našem Modelu TAU používáme NetServices 
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pouze pro jednoduchost a přehlednost výpočtu. Použijeme ji však pouze jednou, a to na 

začátku výpočtu pro zúžení množiny všech ataků Ua na množinu NetAttacks. 

V dalších krocích budeme pracovat již jen s množinou NetAttacks, bez újmy na 

obecnosti ji budeme považovat za množinu všech existujících ataků.  

Na obrázku 2.2-1 vidíme příklad úvodního popisu sítě Net vytvořený podle výše 

uvedeného postupu. 

 

 

 

 

 

Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) 

NetAttacks 
zúžená množina všech ataků 
 
1. atak1 = (preconditions: 1,2; postconditions: 2,4) 
2. atak2 = (preconditions: 2,3,4; postconditions: 5,-6,7) 
3. atak3 = (preconditions: 4,5,6,7; postconditions: 3,-5,9) 
4. atak4 = (preconditions: 1,8,9; postconditions: 1,5,9) 

NetServices: 
 
1. Service1 = (ataky: 1,2,4) 
2. Service2 = (ataky: 2,3,4) 
3. Service3 = (ataky: 1,3) 
 

Up 
množina 

všech  
stavových 
podmínek 

 
1 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
. 
. 

Obrázek 2.2-1. Příklad popisu sítě Net v Modelu TAU 
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2.3 Výpočet 

Základní princip výpočtu v Modelu TAU spočívá v modelování způsobů, jak lze 

jednotlivé ataky provést za sebou. Vyčíslujeme tak útoky skládající se z dílčích 

elementárních kroků - ataků, které na sebe mohou navazovat. 

 

Hlavní funkcí Modelu TAU je provedení vlastního výpočtu, který modeluje průběh 

útoku v počítačové síti. Snahou je zmapovat všechny nebo alespoň co největší počet 

všech možných variant útoků. Pokud bychom chtěli výše uvedený problém 

matematicky spočítat bez použití Modelu TAU, došli bychom k následujícím 

výsledkům. 

 

Abychom zjistili, jak lze všechny ataky ze sítě Net za sebe zřetězit, a jaké všechny 

možné varianty v útoku lze provést, nabízí se varianta vyzkoušet všechny možnosti. 

Vytvořme si tedy strom T reprezentující všechny možné řetězce maximální délky, ve 

kterých se ataky neopakují. 

Strom T má ke každé hraně přiřazen jeden atak. Na obrázku 2.3-1 je uveden příklad 

stromu se čtyřmi ataky. Pokud chceme vyzkoušet všechny možnosti, jak lze dané čtyři 

ataky za sebe řetězit, je zřejmé, že musíme vyzkoušet právě 4! možností. V případě čtyř 
ataků hledáme všechny možné uspořádané čtveřice. Jedná se o počet všech větví stromu 

Obrázek 2.3-1. Strom kombinací ataků T pro 4 ataky. 

Ataky 
1. patro 

2. patro 

3. patro 

4. patro 
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vedoucích od kořene stromu až k listu, což je v T počet listů. Každá větev má právě 
čtyři hrany, reprezentuje tak ony dané čtyři ataky, které chceme různě zkombinovat.  

Ataky ve stromě T jsou označeny růžovou, černou, modrou a červenou barvou. 

Označme je tedy Růžový, Černý, Modrý a Červený atak.  

Výpočet probíhá tak, že vezmeme v každém patře vždy jeden atak a označíme ho jako 

hlavní, např. Růžový, a k němu v prvním kroku zkusíme řetězit všechny ostatní zbylé 

ataky z daného patra, tedy v tomto případě Černý, Červený a Modrý. Pak takto 

vybereme jiný hlavní atak z patra, např. Černý a uděláme totéž, zřetězíme ho s Modrým, 

Červeným a Růžovým. Tento postu opakujeme, dokud každý atak v patře není právě 
jednou hlavní.  

V další úrovni udělám totéž, jen s tím rozdílem, že původně vybraný hlavní atak už 

neuvažujeme. Hlavní atak vybíráme už jen ze tří zbylých a k němu řetězíme zbývající 

dva ataky. Tento postup provedeme v každé úrovni.  

Výše popsaným algoritmem dosáhneme toho, že v každé větvi se vystřídají všechny 

čtyři ataky a navíc ještě každá větev stromu je jiná. Je složená z ataků různých barev 

v jiném pořadí. 

Stromu T se snižuje stupeň vrcholu o jeden v každém patře kromě kořene. V našem 

příkladu začínáme na čtyřech atakách v prvním patře. V další úrovni mají všechny 

vrcholy stupeň tři, pak dva, až dojdeme k jedné u listu. 

 

Definice 2.3-1 

Nechť máme lokální počítačovou síť N = (Ninit, SN, AN).  

Nechť AN = {a1, a2, .. , an}, | AN | = n , kde n ∈ , (AN obsahuje právě n různých 

ataků). Nechť v je libovolný vrchol stupně nula. 

Pak strom T je definován následovně: 
Krok 1: Pro každé ai, i=1..n vytvoříme jednu hranu T označenou jako eai. Nechť 

Te = {eai: i=1..n} je množina hran T. Vrchol v prohlásíme za kořen stromu T. 

Všechny hrany z Te napojíme k vrcholu v. 

Krok 2: Pro každý prvek eai ∈ Te, vytvoříme množinu hran Tei = Te - {eai}.  
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Krok 3: U každé hrany eai ∈ Te, vybereme vrchol, který má stupeň jedna, a napojíme 

k němu všechny hrany z příslušné množiny Tei. 

Krok 4: Iterujeme přes všechny neprázdné množiny Tei vzniklé v kroku 2. v posledním 

průchodu. Každou Tei prohlásíme za Te a pokračujeme krokem 2. 

 

Definice 2.3-1 zavádí strom T formálně. T přesně odpovídá příkladu na obrázku 2.3-1. 

 

Lemma 2.3-2 

Nechť máme lokální počítačovou síť N = (Ninit, SN, AN).  

Nechť | AN | = n (AN  obsahuje právě n různých ataků). 

Nechť T je strom definovaný v definici 2.3-1. 

Pak platí, že  

- počet všech navzájem různých řetězců délky n je n! 

- výška T, co do počtu hran, je n 

- počet všech hran T je ∑−
=

+
1

1 !

1
!!

n

k k
nn  

Důkaz Lemmatu 2.3-2 

Počet všech navzájem různých řetězců délky n je n!, protože musíme vyzkoušet 

právě všechny možnosti, jak lze n ataků za sebe zřetězit.  

Výška stromu T je n hran, protože každý řetězec má n ataků, které právě všechny 

vystřídáme v každé větvi vedoucí od kořene k listu.  

Počet všech hran stromu T je právě ∑−
=

+
1

1 !

1
!!

n

k k
nn , protože v prvním patře máme 

právě n hran, v druhém patře máme n(n-1) hran, ve třetím patře je n(n-1)(n-2) a 

tak dále. 

 

)1)..(3)(2)(1(..)2)(1()1( +−−−−++−−+−+= nnnnnnnnnnnnHrany  
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Z výše uvedeného výpočtu je vidět, že časová složitost je O(n.n!), což je veliká 

složitost. Na obrázku 2.3-2 vidíme příklady délky výpočtu na různých strojích pro různá 

n. Na druhou stranu ale potřebujeme právě ty výsledky, které získáme vytvořením 

stromu T. Musíme si tedy pomoci datovými strukturami a také optimalizacemi a 

heuristikami výpočtu, které nám umožní provést výpočet jen na určitých částech 

stromu T.  

 

V případě, že bychom povolili opakování ataků v řetězcích, tak se horní odhady 

složitosti nedají vyjádřit jednoduchým výpočtem. Hrozí totiž velice reálná možnost 

zacyklení řetězce. V kapitole 2.4.2 je tento problém rozebrán podrobněji. Dočtete se 

tam také o přesnějších odhadech složitosti výpočtu, než je zmiňovaný horní odhad 

O(n.n!). 

 

 3oo mil. operací/s 
starší PC 

3 mld. operací/s 
dnešní PC 

1 bil. operací/s 
budoucí počítače 

n=10 méně než 1 s méně než 1 s méně než 1 s 
n=20 5143 let 514 let 1,5 roku 
n=25 40 988 103 tisíciletí 4 098 810 tisíciletí 12 296 431 let 
 

n.n! 

Obrázek 2.3-2. Doby výpočtu na různých strojích. 



 25 

2.4 Graf závislostí 

Abychom dokázali zmapovat všechny cesty jednoho útoku, je třeba získat přehled o 

tom, do jakých stavů se naše síť NET může dostat v různých časových okamžicích. 

K tomuto účelu slouží Graf závislostí Modelu TAU. 

Graf závislostí je nejdůležitější částí Modelu TAU. Jedná se o základní rámec rozdělený 

na jednotlivé řádky. V tomto rámci pak probíhají konkrétní výpočty. Graf závislostí 

ukazuje obrázek 2.4-1. 

Úplně na začátku potřebujeme mít k dispozici popis sítě 
Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks), jak bylo uvedeno výše. Pak již můžeme 

přistoupit k inicializaci Grafu závislostí. 

Velice důležitou proměnnou Grafu závislostí je proměnná označená jako 

StartConditions.  

 

Definice 2.4-1 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou StartConditions. 

Pak StartConditions reprezentuje inicializační stav sítě Net. StartConditions 

obsahuje instance reprezentující inicializační stavové podmínky z množiny Up jako 

své prvky. 

Na StartConditions lze pohlížet jako na množinu. 

 

Podle definice 2.4-1 má StartConditions roli inicializačního stavu Ninit sítě Net, 

můžeme tedy neformálně zapsat, že StartConditions = Ninit. 

Po inicializaci StartConditions přistoupíme k vlastnímu výpočtu. Ten spočívá ve 

vytváření řádků Grafu  závislostí jeden po druhém. Každý řádek je vytvořen stejným 

způsobem. 
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Definice 2.4-2 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnné INGroups a OUTGroups. 

Nechť je v Grafu závislostí definovaná třída S, která reprezentuje stav sítě Net. 

Pak proměnné INGroups a OUTGroups obsahují instance třídy S jako své prvky. 

Instance třídy S označíme jako skupiny. 

Každá skupina s reprezentuje jeden konkrétní stav sítě Net. Skupina s obsahuje 

instance reprezentující stavové podmínky z množiny Up jako své prvky. 

Na INGroups, OUTGroups a skupiny lze pohlížet jako na množiny. 

Prvek INGroups můžeme označit také jako INGroup, podobně prvek OUTGroups 

můžeme označit jako OUTGroup. 

Označení proměnných INGroups a OUTGroups může končit sufixem N, kde N je 

číslo řádku Grafu závislostí, ke kterému se daná INGroups nebo OUTGroups 

vztahuje. 

 

Každý řádek Grafu závislostí dostane při inicializaci množinu stavů sítě Net označenou 

jako INGroups. V případě prvního řádku to bude INGroups1. Druhý řádek dostane 

INGroups2 atd., viz. definice 2.4-2. Pro každý prvek z INGroups je vytvořena jedna 

specifická datová struktura označená jako buňka. Uvnitř každé buňky proběhne 

samostatný výpočet relevantní ke vstupnímu stavu INGroup. Při výpočtu vzniknou 

v každé buňce nové stavy sítě Net označené jako skupiny buňky. Jedná se o skupiny 

z definice 2.4-2, které se vztahují k jedné konkrétní buňce. Nakonec se ze všech buněk 

vezmou spočítané skupiny buňky, a z nich jsou vytvořeny konečné výsledky jednoho 

řádku označené jako OUTGroups. Jedná se opět o stavy sítě Net. OUTGroups se pak 

použijí jako INGroups následujícího řádku a celý postup se opakuje. 
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Algoritmus 1: 

[0] i=1 

[10] INGroups[0] := { StartConditions} 

[20]  WHILE Pokra čuj 

[30]   INGroups[i] := INGroups[i-1] 

[40]   create( RowAtaks[i], INGroups[i]) 

[50]   FOR skupina IN INGroups[i] DO  

[60]   create( Buňka) 

[70]   Skupiny Buňky := compute( Buňka) 

[80]   create( OUTGroups[i]) 

[90]   test(Pokra čuj) 

[100]   i++  

 

Řádek 1 RowAtaks1 - ataky patřící k tomuto řádku  

INGroups1 buňky + výpočet kombinací a 
skupin buňky 

OUTGroups1 

Obrázek 2.4-1. Popis Modelu TAU. Graf závislostí. 

Řádek 2 RowAtaks2 - ataky patřící k tomuto řádku  

INGroups2 buňky + výpočet kombinací a 
skupin buňky 

OUTGroups2 

Řádek 3 RowAtaks3 - ataky patřící k tomuto řádku  

INGroups3 buňky + výpočet kombinací a 
skupin buňky 

OUTGroups3 

StartConditions 
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Algoritmus 1 [10, 30]: Na začátku výpočtu máme jedinou množinu stavových 

podmínek vytvořenou ze StartConditions. Tu použijeme pro inicializaci INGroups1 

v prvním řádku Grafu závislostí.  

Algoritmus 1 [40]: Podle INGroups1 pak inicializujeme proměnnou RowAtaks1. 

Způsob inicializace je uveden níže.  

Algoritmus 1 [50,60]: Pro každý prvek v INGroups1 vytvoříme jednu buňku. 

Konkrétně v prvním řádku grafu máme vždy právě jednu buňku, protože INGroups1 má 

vždy právě jeden prvek.  

Algoritmus 1 [70]: Při výpočtu vzniknou v buňce výsledné skupiny buňky.  

Algoritmus 1 [80]: Ze skupin buňky všech buněk vytvoříme OUTGroups1, a tím máme 

zpracovaný celý první řádek. 

Algoritmus 1 [100]: Přistoupíme ke zpracování druhého řádku. 

Algoritmus 1 [30]: Do druhého řádku vstoupí INGroups2, které obsahují právě 
všechny prvky z OUTGroups1.  

Algoritmus 1 [40-100]: Podle INGroups2 vybereme RowAtaks2, pak vytvoříme buňky 

a provedeme výpočet. Nakonec z výsledných skupin buňky všech buněk vytvoříme 

OUTGroups2. Pak pokračujeme dalším řádkem. 

Algoritmus 1 [90]: Výpočet končí po spočítání předem daného počtu řádků, nebo 

dosažením předem stanovených podmínek. Může ovšem také nastat možnost, že 

výpočet skončí sám. Všechny tyto možnosti budou detailně popsány níže, v kapitole 

2.5. 

 

2.4.1 Řádek Grafu závislostí 

Grafické znázornění jednoho řádku Grafu závislostí je na obrázku 2.4-2. Řádek dostane 

na začátku množinu stavů INGroups.  

 

Definice 2.4-3 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 
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Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou NewConditions. 

NewConditions obsahuje instance reprezentující stavové podmínky z množiny Up 

jako své prvky. 

Na NewConditions lze pohlížet jako na množinu. 

NewConditions obsahuje vždy jen ty stavové podmínky, které se poprvé objevily při 
výpočtu na posledním zpracovaném řádku. Neobsahuje je žádný stav na žádném 

z předchozích řádků. 

Prvek NewConditions můžeme označit také jako NewCondition. 

Prvky z NewConditions nazveme jako nové stavové podmínky. 

Označení proměnné NewConditions může končit sufixem N, kde N je číslo řádku 

Grafu závislostí, ve kterém se poprvé objevily všechny stavové podmínky uvedené 

v NewConditionsN. 

 

Obrázek 2.4-2. Návrh Modelu TAU. Výpočet na jednom řádku. 

skupiny 
buňky 

kombinace 

buňka 

OUTGroups 

INGroups 
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Definice 2.4-4 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou GotConditions. 

GotConditions obsahuje instance reprezentující stavové podmínky z množiny Up jako 

své prvky. 

Na GotConditions lze pohlížet jako na množinu. 

GotConditions obsahuje vždy jen ty stavové podmínky, které patřily do 

NewConditions na některém z předchozích řádků kromě posledního zpracovaného 

řádku. GotConditions také obsahují všechny prvky ze StartConditions. 

Prvek GotConditions můžeme označit také jako GotCondition. 

Prvky z GotConditions nazveme jako dosažené stavové podmínky. 

Označení proměnné GotConditions může končit sufixem N, kde N je číslo řádku 

Grafu závislostí, na kterém jsme danou proměnnou GotConditions vytvořili. 
 

Na každém řádku máme k dispozici aktuální GotConditions, množinu již dosažených 

stavových podmínek, které jsme již analyzovali a také jsme již zpracovali všechny ataky 

vztahující se k těmto podmínkám. 

Z předchozího řádku získáme aktuální proměnnou NewConditions. Tu, spolu 

s GotConditions, použijeme k inicializaci proměnné RowAttacks. 

 

Definice 2.4-5 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou RowAttack, která obsahuje 

instance reprezentující ataky z NetAttacks jako své prvky. 

Na RowAttacks lze tedy pohlížet jako na podmnožinu NetAttacks. 
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RowAttacks obsahuje vždy jen ty ataky, v  jejichž preconditions je alespoň jeden 

prvek z NewConditions. Všechny ostatní prvky  musí být elementy sjednocení 

NewConditions a GotConditions. 

Označení proměnné RowAttacks může končit sufixem N, kde N je číslo řádku Grafu 

závislostí, ve kterém jsme RowAttacks vytvořili. 
Poznámka: 
RowAttacks lze podle potřeby redefinovat i jiným způsobem. Je nutné zachovat pouze to, 
že RowAttacks musí být podmnožinou NetAttacks. 

 

Na každém řádku vytvoříme množinu ataků RowAttacks podle definice 2.4-5 viz. 

obrázek 2.4-1. RowAttacks obsahuje právě ty ataky, které budeme zpracovávat 

v aktuálním řádku.  

Výpočet  na řádku probíhá po skupinách z INGroups. Pro každou skupinu použijeme 

stejný postup. V prvním kroku výpočtu vybereme jednu skupinu z INGroups a 

vytvoříme pro ni buňku. Uvnitř každé buňky probíhá vlastní výpočet. Během tohoto 

výpočtu jsou vytvořeny kombinace. Výsledkem výpočtu jsou skupiny buňky.  

Vytvoření kombinací je jeden z klíčových momentů celého výpočtu. Kombinujeme zde 

ataky z RowAttacks daného řádku. Řetězíme je různými způsoby s využitím závislostí 

mezi preconditions a postconditions podle definice 2.1.-14 o řetězení ataků. Pro výpočet 

kombinací se dá použít celá řada algoritmů, optimalizací a heuristik. Vždy záleží na 

tom, jak přesný a úplný chceme mít výsledek. 

Po spočítání všech kombinací z nich vytvoříme skupiny buňky. Algoritmy na vytvoření 

skupin buňky z výsledků kombinací mohou být také různé. I zde se otevírá velký 

prostor pro optimalizace. 

Nakonec je ze všech skupin buňky ze všech buněk vytvořena jedna množina označená 

jako OUTGroups. Pro výběr skupin do OUTGroups lze opět použít různé algoritmy a 

optimalizace. Tímto posledním krokem končí výpočet daného řádku. 
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2.4.2 Kombinace 

Na vytvoření kombinací můžeme použít různé algoritmy, ale je nutné zachovat určité 

společné rysy a vlastnosti výsledků, abychom neporušili princip fungování celého 

Modelu TAU. 

 

Definice 2.4-6 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou INConditions.  

Obrázek 2.4-3. Výpočet kombinací ataků v jedné buňce 

řetězce délky 1 

RowAttacks daného řádku: 

řetězce délky 2 

stav sítě, který je 
koncový stav řetězce 

řetězce délky 3 

řetězce délky 5 

řetězce délky 4 

 
INConditions buňky = INGroup 

 

CellAttacks 
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INConditions reprezentuje stav sítě Net, který je počátečním stavem pro všechny 

řetězce v dané buňce. INConditions  obsahuje instance reprezentující stavové 

podmínky z množiny Up jako své prvky. 

Na INConditions lze pohlížet jako na množinu. 

 

Definice 2.4-7 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou CellNewConditions.  

CellNewConditions obsahuje instance reprezentující stavové podmínky z množiny Up 

jako své prvky, ale nereprezentuje stav sítě Net. 

Na CellNewConditions lez pohlížet jako na množinu. 

CellNewConditions obsahuje všechny prvky průniku INConditions aktuální buňky a 

NewConditions aktuálního řádku. 

 

Před výpočtem kombinací máme množinu stavových podmínek INConditions. Tyto 

podmínky nám popisují jeden stav sítě Net. Úkolem výpočtu kombinací je najít a 

zřetězit co nejvíce ataků, které lze provést právě na tento stav. Ataky vybíráme pouze 

z RowAttacks daného řádku. Výsledkem výpočtu je pak strom řetězců, který se může v 

určitém smyslu podobat stromu T z definice 2.3-1. Abychom dostali co nejpřesnější 

výsledek, musíme vyzkoušet co nejvíce řetězců různé délky od jedné až po počet všech 

ataků z RowAttacks. Postup je znázorněn na příkladu na obrázku 2.4-3. 

V RowAttacks řádku máme právě 7 ataků. Na obrázku 2.4-3 jsou barevně odlišeny. Tyto 

ataky postupně řetězíme do řetězců délky 1, pak 2, dále 3, až do řetězce maximální 

délky. V tomto případě je to délka 7 obsahující všech  7 ataků. Všimněme si, že na 

obrázku 2.4-3 jsou znázorněny stavy sítě uprostřed řetězců i koncové stavy jednotlivých 

řetězců. 
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Definice 2.4-8 

Nechť Net = (Ninit, NetServices, NetAttacks) je popis lokální počítačové sítě určený 

pro Model TAU. 

Nechť Graf závislostí Modelu TAU obsahuje proměnnou CellAttacks.  

CellAttacks obsahuje instance reprezentující ataky z NetAttacks jako své prvky. 

Na CellAttacks lze tedy pohlížet jako podmnožinu NetAttacks. 

CellAttacks je také podmnožinou RowAttacks na daném řádku. CellAttacks obsahuje 

vždy jen ty ataky, které lze provést na stavu INConditions dané buňky. Navíc, 

všechny ataky z CellAttacks musí obsahovat ve svých preconditions alespoň jednu 

podmínku z CellNewConditions dané buňky. 

 

Na začátku výpočtu kombinací vytváříme řetězce délky 1. Jejich počáteční stav je 

INConditions. Ataky použité na výrobu těchto řetězců vybíráme pouze z CellAttaks. 

Z definice 2.4-8 je zřejmé, že pokud je CellNewConditions pro danou buňku prázdná, 

tak i její CellAttacks je prázdná. V takové buňce žádný výpočet neprovádíme. 

Pro vytvoření řetězců délky dvě a větší už použijeme libovolné ataky z RowAttacks. 

Výsledkem výpočtu kombinací jsou tedy řetězce různých délek v rozmezí 1 až po počet 

Obrázek 2.4-4. Sekvenční ataky Vs. paralelní stavy sítě 

Sekvence 
tří ataků 

Paralelní 
výsledné stavy 

sítě 
Paralelní 

výsledné stavy 
sítě 

Paralelní 
výsledné stavy 

sítě 
Paralelní 

výsledné stavy 
sítě 

Nelze kombinovat 
vlastnosti dvou různých 

stavů sítě 
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prvků v RowAttacks. To nastává za předpokladu, že nepovolíme opakování ataků v 

řetězci. Tuto podmínku budeme v následujícím textu dodržovat. Obecně je ale možné 

vytvářet řetězce složené z libovolných ataků, které se mohou opakovat. Zda tuto 

podmínku dodržíme či ne, ovlivní složitost a délku výpočtu kombinací, nikoliv však 

podstatu celého Modelu TAU. 

Jsou dvě cesty, jak je možné povolit opakování ataků. Jeden způsob je zmíněn v definici 

2.4-5 o vytváření RowAttacks. Ataky pro jednotlivé řádky Grafu závislostí můžeme 

vybírat tak, že povolíme jejich opakování. Všechny ostatní algoritmy v Modelu TAU 

můžeme ponechat, protože žádné zacyklení v buňce nehrozí. Pouze výpočet bude delší 

a výsledky budou obsahovat více variant. Problém zastavení Modelu TAU je podrobněji 
popsán v kapitole 2.5. 

Druhý způsob, jak povolit opakování ataků, se týká jednotlivých buněk. I zde je možné 

povolit opakování ataků právě při výpočtu kombinací, ovšem tady se už dostáváme na 

velice tenkou půdu. Podstatným problémem je to, že časová složitost bude  O(n.nk), pro 

k vyjadřující maximální povolenou délku řetězce. Složitost je odvozená od 

kombinatorických variací s opakováním a je mnohem větší než původní O(n.n!). Obě 

funkce jsou znázorněné na obrázku 2.4-5. Vidíme, že funkce n.nk roste podstatně 
rychleji než n.n!, a navíc ještě musíme explicitně stanovit maximální délku řetězců, 

jinak by mohlo dojít k zacyklení. 

Obrázek 2.4-5. Srovnání funkcí n.nk, n.n! a 2n 
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Dalším důležitým faktem, který hovoří proti povolení opakování ataků v rámci jedné 

buňky je to, že získané výsledky nebudou o mnoho lepší. V některých případech budou 

dokonce stejné, jako když zakážeme opakování. 

Z definice 2.1-15 vyplývá, že každý řetězec ataků vyjadřuje uspořádanou n-tici ataků, 

které je možné provést sériově za sebou. Po provedení posledního ataku v řetězci 

získáme koncový stav řetězce, což je také jeden ze stavů celé sítě Net. Když se 

zamyslíme nad definicí 2.1-14 o řetězení ataků, tak zjistíme, že prvky v koncovém stavu 

řetězce závisí na tom, zda ataky řetězce jsou přidávací nebo měnící. V případě 
přidávacích ataků je koncový stav řetězce nezávislý na pořadí ataků a neovlivní ho ani 

to, zda je nebo není v povoleno opakování ataků. Všechny stavové podmínky z 

postconditions každého ataku v řetězci budou i v koncovém stavu řetězce. Opravdu tedy 

není důležité, kdy byl konkrétní atak proveden nebo zda byl proveden vícekrát. Pokud 

budou všechny ataky v dané buňce přidávací, tak získáme stejné výsledky v případě 
povolení i zakázání opakování ataků v řetězci. Rozdíl bude jen v délce výpočtu, jak je 

uvedeno výše a na obrázku 2.4-5. Pro přidávací ataky lze dokonce udělat i mnohem 

přesnější odhady složitosti. Více o tom je v kapitole 2.7. 

Bohužel toto neplatí pro měnící ataky. Koncový stav řetězce závisí na pořadí každého 

měnícího ataku v řetězci a také na tom, zda se měnící ataky opakují. Počet navzájem 

různých koncových stavů řetězců tedy závisí právě na měnících atakách. Čím více jich 

je, tím složitější bude výpočet a dá nám více výsledků. Více o složitosti je v kapitole 

2.7. 

 

Kombinace ve výsledku dají různé stavy sítě. Tyto stavy jsou na sobě nezávislé a 

navzájem paralelní. Je třeba mít stále na paměti, že nepracujeme s uzly, nýbrž se stavy 

celé sítě. Obecně mezi nimi neexistují žádné vztahy, které bychom mohli použít pro 

nějaké další výpočty. Tato vlastnost vychází z reality. Útočník provádí ataky jeden za 

druhým sekvenčně. Postupuje vždy podle právě jednoho řetězce. Obecně nelze 

postupovat podle dvou a více řetězců a pak dělat závěry z průniků nebo sjednocení 

výsledných stavů sítě. Tato vlastnost je na první pohled zřejmá, ale pro pochopení 

chování Modelu TAU je velmi důležitá, proto ji zde zdůrazňujeme. Viz obrázek 2.4-4. 

Algoritmus, kterým vytváříme řetězce, může být v konečné implementaci libovolný. 

Záleží pouze na programátorovi nebo uživateli, jak složitý a důkladný výpočet si přeje. 
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Některé návrhy algoritmů jsou uvedeny v popisu implementace níže. Důležité je pouze 

zachovat sekvenčnost ataků v rámci jednoho řetězce a uvědomit si paralelitu 

jednotlivých řetězců v rámci řádku Grafu závislostí. Kolik a jak dlouhých řetězců 

vytvoříme si můžeme zvolit.  

Z praxe vyplývá, že nikdy nevyčíslíme všechny možné stavy sítě. Je to z toho důvodu, 

že útočník vždycky může nalézt úplně nové slabé místo, o kterém nikdo jiný neví. 

Model TAU, a nejspíš ani jiný podobný model, se nedá použít k tomu, abychom ověřili, 
že daná síť je bezpečná, tedy bez slabých míst. Úkolem je naopak vyhledávat ona slabá 

místa. Pokud Model TAU hledanou slabinu nenajde, neznamená to, že taková slabina v 

síti určitě není. Můžeme říci pouze to, že taková slabina v síti pravděpodobně není. 

Ovšem určit tuto pravděpodobnost je velice složité a přesahuje to rámec této práce.  

Můžeme pouze říci, že ona pravděpodobnost závisí na použitých algoritmech, atakách 

vybraných pro výpočet a důkladnosti popisu sítě při inicializaci. Proto právě tyto tři věci 

jsou v implementaci volitelné a výsledky výpočtu jsou na nich přímo závislé. 

 

2.4.3 Skupiny Buňky 

Po skončení výpočtu kombinací přijde na řadu vytvoření skupin buňky. Použijeme 

k tomu vzniklé koncové stavy řetězců ataků. I zde je prostor otevřený pro implementaci 

libovolných optimalizačních algoritmů. Ve výsledcích musí být ovšem zachovány dva 

následující body: 

1. Všechny skupiny buňky musí být navzájem různé. 

2. Každá skupina buňky reprezentuje jeden kompletní stav sítě a je nezávislá na 

ostatních skupinách buňky. 

Dále se podívejme na podrobnější vlastnosti řetězců a jejich koncových stavů. Právě 
tyto vlastnosti se dají dobře využít při implementaci algoritmů a optimalizací. 

 

Shodné stavy 

Je velice pravděpodobné, že v kombinacích vzniknou navzájem různé řetězce co do 

sekvence ataků, ovšem všechny budou končit ve stejném stavu. Do skupin buňky 

přidáme podle bodu 1. pouze jeden reprezentant těchto shodných stavů. 
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Jeden stav je podmnožinou jiného stavu  

Může nastat situaci, kde koncový stav jednoho řetězce je podmnožinou koncového 

stavu jiného řetězce. V tomto případě máme dvě možnosti. Buď můžeme vložit do 

skupin buňky oba stavy nebo pouze, co do inkluze, větší stav. 

Rozdíly těchto dvou přístupů jsou následující. 

Pokud použijeme oba stavy sítě do dalšího výpočtu, získáme tak detailnější přehled o 

možných cestách, které vedou k hledanému cíli. Na druhou stanu ovšem také obecně 
platí, že čím více skupin buňky máme, tím delší a náročnější bude výpočet. V případě 

podmnožiny a nadmnožiny se tento problém dá snadno obejít tak, že další výpočty se 

provedou nejprve na malých množinách a jednoduše se vloží nebo zkopírují jako část 

již hotového výsledku jejich nadmnožinám. Situaci znázorňuje obrázek 2.4-6. 

Z modrého řetězce je vytvořená modrá skupina buňky a z červeného řetězce je 

vytvořena červená skupina buňky. Modrý výpočet kombinací provádíme pouze jednou a 

to u modré skupiny buňky. K červeným kombinacím ho pouze vložíme. Navíc je 

z obrázku 2.4-6. dobře patrné, že k modrým kombinacím vedou právě dva různé 

řetězce: modrý i červený. 

Pokud bychom do skupin buňky přidali pouze tu větší z množin, na obrázku 2.4-6 je to 

ta červená, získáme tak na první pohled stejný výsledek, protože v červených 

Obrázek 2.4-6. Inkluze skupin buňky 

2,3,4 1,  2,3,4,  5,6 

řetězce ataků řetězce ataků 
skupina buňky a 

její stavové 
podmínky 

kombinace 
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kombinacích budou i všechny výsledy z modrých kombinací. Obě části, modrá i 

červená, se spočítají právě jednou, jako tomu bylo i v předchozím případě. Rozdíl je 

však v tom, že ztratíme informace o celé modré skupině buňky a hlavně o modrém 

řetězci. Ve výsledku tak ubude jedna alternativní cesta vedoucí přes modré kombinace. 

Záleží na uživateli, kterou z alternativ si zvolí. Musíme si ovšem uvědomit, jak je tím 

ovlivněn výsledek.  

V prvním případě, při použití obou skupin buňky, získáme informace o existenci 

hledaného cíle, ale také celou řadu alternativních cest, které k tomuto cíli vedou. 

V druhém případě také dostaneme stejné informace o hledaném cíli, ovšem seznam cest 

k němu vedoucích bude neúplný. Tento přístup se dá ale dobře použít, pokud nás 

například zajímá, zda útočník může shodit databázový sever běžící na uzlu A. Chceme 

vědět pouze to, zda je možné dospět k nějaké situaci. Už nás nezajímá jak. 

Nepotřebujeme znát všechny možné alternativní cesty, kterými lze cíle dosáhnout. 

Důležité je pro nás pouze to, zda existuje alespoň jedna cesta. 

Praktičtější a účelnější je ale znát všechny alternativní cesty, nebo alespoň co nejvíce 

cest. Navíc ještě co nejkratších cest. Je snadné si představit, že čím kratší cesta vede k 

danému cíli, tím větší šanci má útočník daného cíle dosáhnout. Je mnohem snazší 

provést 2 ataky za sebou než 20. Podívejme se na situaci z pravděpodobnostního 

hlediska a každému ataku přiřaďme stejnou pravděpodobnost menší než jedna. Situaci 
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ukazuje obrázek 2.4-7. Vidíme, že kratší řetězce budou mít vždy vyšší pravděpodobnost 

než řetězce delší. Dále je zde závislost mezi pravděpodobností ataku a tím, jak rychle se 

řetězec složený z ataků této pravděpodobnosti blíží k nule. Čím nižší pravděpodobnost 

ataku, tím kratší řetězec lze provést. Pokud totiž pravděpodobnost řetězce klesne pod 

určitou hodnotu např. 0.1, tak řetězec můžeme označit v praxi za neproveditelný. 

 

V Modelu TAU jsou to velmi často ty menší skupiny buňky, ke kterým vedou kratší 

cesty. Je to z toho prostého důvodu, že každý atak zpravidla změní stav sítě přidáním 

nebo změnou ohodnocení nějakých stavových podmínek. Čím více stavových podmínek 

máme, tím máme i větší množinu. Ukažme si to na příkladu.  

Pro jednoduchost vezměme pouze ataky, co přidávají jednu novou podmínku k 

aktuálnímu stavu sítě a žádnou neubírají. Začněme v jednom konkrétním inicializačním 

stavu sítě a vytvořme dva řetězec složené z výše specifikovaných ataků. Jeden řetězec 

ze dvou ataků a druhý ze tří ataků. S každým atakem jsme k inicializačnímu stavu sítě 
přidali jednu novou podmínku. Řetězec složený ze dvou ataků má co do mohutnosti 

menší koncový stav než řetězec složený ze tří ataků, a to právě o jednu podmínku. Může 

se také stát, že ještě navíc bude větší koncový stav nadmnožinou menšího koncového 

stavu bez ohledu na to, zda jsme v obou řetězcích použili některé stejné ataky či nikoliv.  

Z tohoto příkladu je jasně vidět, že k podmnožinám, nebo co do mohutnosti menším 

množinám, mohou docela dobře vést kratší řetězce ataků, než co do inkluze nebo 

mohutnosti větším množinám. Není to ovšem žádná podmínka nebo pravidlo. I 

k velkým množinám mohou vést krátké cesty. Záleží to přímo na konkrétně použitých 

atakách. Vztah mezi krátkými řetězci a malými množinami zde tak podrobně 
rozebíráme hlavně proto, že právě z nich často dostaneme důležité a v praxi snadněji 
proveditelné výsledky. Toto je nutné si při implementaci algoritmů uvědomit a 

nepodlehnout tendenci zanedbávat malé množiny. Nelze se soustředit pouze na jejich 

velké nadmnožiny. 

 

Dva navzájem různé stavy sítě, jež mají neprázdný průnik 

V Modelu TAU jsou všechny stavy sítě navzájem paralelní. Nelze tedy pracovat s jejich 

průnikem nebo sjednocením. Pouze v konkrétních implementacích lze využít průnik a 
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spočítat pro něj kombinace. Získaný výsledek je pak možné vložit do obou množin a 

následně ho doplnit zbývající částí výpočtu podobně jako v situaci u podmnožiny a 

nadmnožiny. Jde ale pouze o čistě algoritmickou záležitost a pro koncept Modelu TAU 

to nemá žádný význam. Průnik stejně jako sjednocení totiž nemůžeme použít jako 

samostatnou skupinu buňky, protože se nejedná o kompletní stav sítě, ale o jeho těžko 

definovatelnou část. Velice obtížně bychom zpětně dohledávali a dopočítali řetězce, 

které vytvořili právě stavové podmínky obsažené v průniku. Tím by nám narostla i 

výpočetní náročnost a zmizela by nám dobrá přehlednost stavů sítě a cest k nim 

vedoucích v každém kroku výpočtu. 

 

2.4.4 Vytvoření OUTGroups řádku 

Poslední krok výpočtu na řádku je vytvoření množiny OUTGroups složené z vybraných 

skupin buňky.  

Výpočty v jednotlivých buňkách řádku jsou na sobě nezávislé, lze je tedy provádět 
paralelně i na různých strojích. Je však možný i opačný přístup. Všechny buňky 

můžeme považovat za jeden celek a výpočet optimalizovat napříč všemi buňkami.  

Jeden výsledek nebo jeho část lze pak použít ve více buňkách. Vycházíme přitom ze 

základních vlastností skupin buňky popsaných výše.  

Při vytváření OUTGroups řešíme podobný problém. Opět máme několik obecně blíže 

nedefinovaných stavů sítě. V tomto případě to jsou skupiny buňky ze všech buněk. 

Z nich chceme vytvořit jednu množinu OUTGroups obsahující některé z těchto stavů 

tak, aby výsledná množina OUTGroups měla určité vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou 

stejné jako vlastnosti skupiny buňky a můžeme tedy použít i stejné algoritmy, jako při 
vytváření skupin buňky z kombinací v rámci jedné buňky. Celý problém se pouze 

přesune na úroveň celého řádku. 

Všechny prvky OUTGroups musí opět splňovat body 1. a 2. jako skupiny buňky a 

můžeme také využít stejné vlastnosti týkající se inkluze a mohutnosti. 

Důležitou vlastností specifickou právě pro OUTGroups je test na zastavení výpočtu. 

Ten se provádí na každém řádku právě v OUTGroups. Máme zde totiž vyčísleny 

všechny relevantní stavy sítě, kterých bylo možné v této úrovni dosáhnout. Lze také 

velice dobře určit, kolik a jakých prvků NewConditions nám během výpočtu na řádku 
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vzniklo. Snadno tedy zjistíme, zda-li jsme již dosáhli hledaného cíle a naplnili tak jednu 

z možných podmínek zastavení celého výpočtu.  

V každém okamžiku víme, na kterém řádku se právě nacházíme. Spočítat předem daný 

počet řádků může také být jedna z podmínek zastavení výpočtu.  

Při vytváření OUTGroups může nastat i situace, kdy všechny skupiny buňky všech 

buněk jsou prázdné množiny. V tomto případě nastane další z  možných podmínek 

ukončení výpočtu. Je zřejmé, že tyto tři zde uvedené podmínky ukončení výpočtu lze 

různě kombinovat a ještě je doplnit např. implementačními podmínkami, které hlídají 

počty stavových podmínek ve skupině nebo počty skupin v INGroups nebo OUTGroups 

a podobně. I tyto podmínky mají svou logiku. Detaily jsou popsány níže, v kapitole 2.5. 

 

2.5 Zastavení výpočtu 

Pokud provádíme libovolný výpočet, je rozhodně užitečné mít nějaké povědomí o tom, 

kdy a jak takový výpočet skončí. Výjimkou není ani výpočet prováděný na Modelu 

TAU. V tomto případě je situace trochu složitější, protože skončení výpočtu není 

v základním návrhu nijak blíže definováno. Tato vlastnost vyplývá z podstaty problému, 

který Model TAU řeší. Hledá totiž možnosti dosažení určitého cíle, o kterém obecně 
nevíme, zda je vůbec dosažitelný nebo kolika způsoby ho lze dosáhnout. Výpočet 

nestačí zastavit v okamžiku, kdy objevíme první výskyt hledaného cíle. Z tohoto 

důvodu je nutné stanovit podmínky ukončení výpočtu explicitně a brát přitom v úvahu 

povahu a vlastnosti hledaného cíle, konkrétně použitých algoritmů a vstupních hodnot. 

Výpočet vždy probíhá po řádkách tak, že se v prvním řádku vyberou relevantní ataky a 

vytvoří se z nich různé řetězce. V druhém řádku se opět vyberou jiné ataky a znovu se 

vytvoří řetězce. Takto stále pokračujeme dále.  

Můžeme se dostat do situace, že množina vybraných ataků je prázdná. Pokud totiž 

nemáme žádné ataky, ze kterých bychom vytvořili řetězce, tak výpočet sám skončí. 
Nemáme ovšem zaručeno, že tato situace někdy nastane. Může také dojít k tomu, že 

množina vybraných ataků je neprázdná, ale nejde z nich vytvořit ani jeden řetězec. Pak 

také výpočet sám skončí, ale opět nemáme zaručeno, že se to někdy stane. Je zřejmé, že 

problém ukončení výpočtu je přímo závislý na způsobu výběru ataků a na způsobu 

výroby řetězců. Výše v textu je uveden způsob výběru ataků do RowAttacks podle 
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NewConditions, to je ovšem jen jeden z celé řady možných přístupů. Vždy to závisí na 

konkrétní implementaci.  

Při výběru RowAttacks podle NewConditions máme zaručeno, že výpočet sám jednou 

skončí a to za podmínky, že množina všech ataků NetAttacks použitelných v síti Net je 

konečná. Je to proto, že NewConditions jsou v každém řádku jiné a nikdy se neopakují, 

a tedy i ataky jsou pro každý řádek jiné a nikdy se neopakují. Logicky se tímto 

způsobem konečná množina NetAttacks jednou vyčerpá, tudíž výpočet určitě někdy 

musí skončit.  
Pokud bychom ale vybírali ataky tak, že bychom dovolili jejich opakování, tak by se 

situace výrazně změnila. Nesporně bychom dostali detailnější výsledky, ale výpočet by 

byl náročnější a už bychom neměli zaručeno zastavení výpočtu. Stále by ale zůstala 

otevřená možnost skončení výpočtu automaticky. Závisela by na použitém algoritmu 

k výběru ataků.  

Protože obecně nevíme nic o množině NetAttacks a ani o způsobu výběru ataků do 

RowAttacks, tak se může stát, že na určitém řádku nebude námi zvoleným kritériím 

vyhovovat žádný atak. V této situaci výpočet také skončí sám, protože už nemáme co 

počítat.   

Na závěr této úvahy můžeme konstatovat, že bez ohledu na použité algoritmy může 

výpočet kdykoliv skončit sám, ale může se stát, že výpočet sám nikdy skončit nemusí.  

V praxi asi nikoho nebudou zajímat nekonečně dlouhé řetězce ataků, a pravděpodobně 
ani řetězce ataků obsahující řádově stovky a možná i desítky ataků. Lze si představit, že 

šikovný útočník zvládne za sebou provést tři nebo čtyři ataky na sebe navazující, ovšem 

provést úspěšně 20 ataků, které závisejí jeden na druhém, už není příliš pravděpodobné. 

Ataky:   
a1, a2, a3, a4, a5, a6 
p(a1)=0,7 
p(a2)=0,8 
p(a3)=0,9 
p(a4)=0,7 
p(a5)=0,8 
p(a6)=0,9 

Řetězce: 
p(a1>>>a2)=0.56 
p(a3>>>a6)=0.81 
 
p(a6>>>a5>>>a3>>>a1)=0.45 
p(a4>>>a6>>>a3>>>a4)=0.39 
 
p(a2>>>a3>>>a5>>a1>>>a6>>>a4)=0.25 

Obrázek 2.5-1. Příklad pravděpodobnosti řetězců různých délek. 
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Dlouhé řetězce ataků ohrožují počítačové sítě výrazně méně. Na obrázku 2.4-7 vidíme, 

že prakticky proveditelné řetězce budou obsahovat řádově jednotky ataků. 

Pravděpodobnost řetězce totiž velice výrazně klesá s každým dalším připojeným 

atakem. Na obrázku 2.5-1 vidíme příklad šesti ataků a jejich pravděpodobností. Z nich 

jsou vytvořeny různé řetězce o délce 2, 4 a 6. Vidíme, že pravděpodobnosti řetězců 

délky 2 se pohybují nad 50%, pravděpodobnosti řetězců délky 4 se pohybují lehce pod 

50% a řetězec délky 6 má už jen 25% úspěšnosti. 

Z tohoto důvodu tedy nemá smysl nechávat běžet výpočet Modelu TAU příliš dlouho, a 

chtít výsledky ze stovek řádků. Určitě tedy budeme požadovat, aby výpočet skončil po 

provedení několika - typicky deseti řádků výpočtu. V implementacích Modelu TAU je 

tedy velmi důležité nechat uživateli možnost určit, kolik řádků chce spočítat v případě, 
že výpočet neskončí dříve sám dosažením jiných kritérií. Stanovení maximálního počtu 

řádků je tedy nutné a také velmi užitečné. Číslo posledního počítaného řádku má funkci 

jakési horní zarážky. Pokud je tato zarážka dobře stanovena, opět s ohledem na použité 

algoritmy, tak cíle, které hledáme, musí Model TAU najít do dosažení této zarážky. 

Pokud se tak nestane, tak pravděpodobnost, že by se útočníkovi podařilo dosáhnout cílů 

v řádcích za zarážkou, je velmi malá. Je to z toho důvodu, že řetězce za touto zarážkou 

jsou již příliš dlouhé a tedy v praxi neproveditelné.  

Pokud by zarážka měla hodnotu 10, tak by to znamenalo, že k dosažení cíle, který se 

poprvé objevil v posledním řádku, je nutné provést nejméně 10 ataků. V každém řádku 

mají všechny řetězce minimální délku jedna a ve výpočtu nelze přeskakovat řádky. 

Hlavním úkolem Modelu TAU je hledání daného cíle, kterým je typicky jedna 

konkrétní stavová podmínka. Obecně ale hledaný cíl může být i jiný, například dosažení 

několika stavových podmínek v jednom stavu sítě nebo to mohou být i jiná kritéria. Lze 

si představit, že uživateli postačí např. vyhledání prvního, druhého nebo třetího výskytu 

cíle. Výpočet tak skončí právě v momentě nalezení tohoto cíle. Předem ale obecně 
nevíme, zda požadovaný cíl bude vůbec nalezen. Proto je nutné zkombinovat podmínku 

nalezení cíle ještě z výše popsanou horní zarážkou výpočtu. 

 

Na závěr si shrneme všechny možnosti zastavení výpočtu: 

Automatické zastavení 

- nemáme žádné ataky pro výrobu řetězců 
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- z vybraných ataků už nelze vyrobit žádné řetězce 

Explicitní zastavení 

- stanovení horní zarážky, tedy maximálního počtu řádků 

- stanovení jiných kritérií, např. x-tý výskyt hledaného cíle 

 

2.6 Topologie útoku 

2.6.1 Hledání cest ataků 

V okamžiku, kdy Graf závislostí dokončí všechny výpočty, přichází na řadu analýza 

dosažených výsledků. Typicky nás bude zajímat, zda-li jsme dosáhli požadovaných cílů. 

Důležité je i to, jakých cílů jsme dosáhli v daném řádku.  

V případě, kde nás od začátku zajímal pouze jeden konkrétní cíl, například jedna 

stavová podmínka, nás určitě také bude zajímat, jakými cestami jsme k dané podmínce 

došli. V této fázi přichází na řadu zpětné mapování řetězců ataků od míst výskytů naší 

P 

řádek R 
INGroups INGroups INGroups 

kombinace 

buňka buňka buňka řetězec 

skupina 
buňky 

OUTGroups OUTGroups OUTGroups OUTGroup obsahující 
podmínku P 

Obrázek 2.6-1. Paralelní řetězce ataků vedoucí ke stavové podmínce P 
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stavové podmínky zpět k inicializačnímu stavu celé sítě popsané ve StartConditions. 

Právě tímto problémem se budeme zabývat zde, v této kapitole. 

Máme následující situaci. Výpočet nám skončil na řádku R, protože jsme právě v tomto 

řádku poprvé dosáhli stavové podmínky P. Řádek R ale obsahuje několik skupin v 

OUTGroups, ve kterých nalezneme hledanou podmínku P. V praxi to znamená, že lze 

dosáhnout několika alternativních stavů sítě obsahujících hledanou P. Každý tento 

alternativní stav je nutné prozkoumat zvlášť. Pro všechny stavy sítě používáme stejný 

algoritmus, takže stačí popsat vlastnosti a algoritmy spojené s analýzou právě jednoho 

stavu sítě obsahující hledanou P. 

Nechť máme stav sítě S obsahující Podmínku P. S se nachází na řádku R. Chceme 

zmapovat všechny řetězce vedoucí od StartConditions až do S. Algoritmus bude 

Obrázek 2.6-2. Zjednodušený model Grafu závislostí. 
Řetězce vedoucí od StartConditions ke stavové podmínce P. 

Řádek 1 

Řádek 2 

Řádek 3 

P 

INGroup A obsahující 
StartConditions 

Řetězce označené 
písmeny a,b,c,d 

Skupiny Buňky a z nich 
vzniklé Skupiny 

INGroups následujícího 
řádku 

Skupiny Buňky a z nich 
vzniklé Skupiny 

INGroups následujícího 
řádku 
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postupovat zpětně od S až ke StartConditions přes všechny řádky a postupně za sebe 

stavět všechny relevantní řetězce. Podobný postup je použit v článku [1]. 

Stav S je skupina OUTGroups na řádku R. Tato skupina vznikla z jedné nebo více 

shodných skupin buňky, které se nacházejí v buňkách na řádku R. Každá tato skupina 

buňky zase vznikla jako koncový stav jednoho nebo více řetězců ataků v kombinacích. 

Pro zmapování ataků jsou pro nás důležité právě tyto řetězce. Každý z nich reprezentuje 

sekvenci ataků vedoucích k hledanému cíli. Řetězce jsou navzájem paralelní, takže 

každý z nich určuje jednu alternativní cestu k cíli, která je nezávislá na ostatních 

cestách.  

Situaci ukazuje obrázek 2.6-1. Máme tam tři řetězce modrých barev, jeden řetězec 

červený a dva řetězce zelených barev. Všech těchto šest řetězců končí v jedné ze tří 
barevně rozlišených skupin buňky. Tyto tři skupiny buňky: modrá, červená a zelená, 

vytvářejí jednu skupinu v OUTGroups. Je to právě ta skupina, která obsahuje hledanou 

stavovou podmínku P. Šest výše popsaných barevných řetězců reprezentuje první část 

hledané cesty od P ke StartConditions. Položíme je tedy vedle sebe jako paralelní části 

cesty a v Grafu závislostí se přesuneme do nižšího řádku, kde opět hledáme řetězce, 

které můžeme připojit k těmto šesti. Postup je podobný jako postup použitý v řádku R. 

Jediný rozdíl je v tom, že ve všech řádkách s číslem nižším než je R, nezačínáme od 

skupin z OUTGroups obsahující P, ale od skupin z OUTGroups, ze kterých vznikly 

(g+h). e . (a+b+c)  
     . f . d 

Obrázek 2.6-3. Matematický popis cesty ataků 
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skupiny z INGroups vyššího řádku. Jde právě o ty skupiny, ze kterých vedou již 

zmapované řetězce. Na obrázku 2.6-1 jsou tyto skupiny z INGroups zvýrazněné tmavě 
fialovou a tmavě žlutou barvou. K těmto dvěma skupinám přesně odpovídají dvě 
skupiny z OUTGroups řádku s číslem R-1. Z nich pak zopakujeme výše uvedený postup 

na řádku R-1, pak na řádku R-2 atd. Výsledkem mapování řetězců ataků bude několik 

alternativních cest vedoucích přes všechny řádky Grafu závislostí. Postup výpočtu je 

podrobněji znázorněn na obrázku 2.6-2.  

Podívejme se na výše uvedený obrázek, kde je znázorněn zjednodušený Graf závislostí 

o třech řádkách. Ve třetím řádku jsme dosáhli hledané stavové podmínky P. Výpočet 

tedy začne právě v tomto stavu. Popisuje ho algoritmus 2. Výsledek výpočtu je 

znázorněn na obrázku 2.6-3. Pro jednoduchost nejsou na obrázku 2.6-2 a v algoritmu 2 

znázorněny OUTGroups. Ty jsou vždy vytvořeny z některých skupin buňky. Bez újmy 

na obecnosti tedy můžeme OUTGroups vynechat. Bereme v úvahu pouze skupiny 

buňky a z nich vzniklé skupiny z INGroups následujícího řádku. 

 

Algoritmus 2: 

[10] Retezce = "" 

[20]  INGroups = [] 

[30]  R = Cislo Radku Obsahujici P 

[40]  SBs = [(vsechny skupiny bunky s P,jejich INGroup)]  

[50] WHILE R > 0 

[60]   NoveSBs = [] 

[70]  FOR (SB,StaraINGroup) IN SBs 

[80]    INGrp = INGroup OF SB 

[90]    IF INGrp ISNOT IN INGroups 

[100]    XSB = skupiny bunky tvorici INGrp 

[110]    NoveSBs ADD (XSB,INGrp) 

[120]    INGroups ADD INGrp 

[130]    novaVetevVypoctu(StaraINGroup) 
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[140]   Retezce = hledejRetezce(SB) 

[150]  SBs = NoveSBs 

[160]  R = R - 1  

Algoritmus 2 [10]: Inicializace proměnné Retezce.  Je to proměnná pro ukládání 

datových struktur řetězců z kombinací.  

Algoritmus 2 [20]: Inicializace proměnné INGroups.  Ta slouží pro uložení 

informací o všech zpracovaných skupinách z INGroups. Skupinu máme zpracovanou v 

momentě, když čteme řetězce z kombinací patřící právě této skupině. 
Algoritmus 2 [30]: Inicializace proměnné R. Zde je uloženo aktuální číslo řádku. 

V příkladu z obrázku 2.6-2 sem bude uloženo číslo 3. 

Algoritmus 2 [40]: Inicializace proměnné SBs. Do této proměnné se ukládají skupiny 

buňky, které budeme zpracovávat v následujícím FOR cyklu. Datová struktura 

proměnné uchovává informace o uspořádané dvojici sestávající se z jedné skupiny 

buňky a jedné skupiny z INGroups vyššího řádku. Je to právě ta skupina z INGroups, 

která vznikla z příslušné skupiny buňky. Tuto skupinu z INGroups můžeme nazývat 

dceřinou INGroup. 

Algoritmus 2 [50]: WHILE cyklus procházející postupně všechny řádky od nejvyššího 

až k prvnímu řádku. 

Algoritmus 2 [60]: Vynulování pomocné proměnné NoveSBs. Dočasně jsou v ní 

uloženy nově získané skupiny buňky i s jejich dceřinou skupinou z INGroups vyššího 

řádku, přesně tak, jak je to u proměnné SBs. 

Algoritmus 2 [70]: FOR cyklus procházející všechny uspořádané dvojice z SBs. Do 

nové proměnné SB je přiřazena aktuální skupina buňky. Do proměnné 

StaraINGroup  je vložena příslušná skupina z INGroups vyššího řádku. 

Algoritmus 2 [80]: INGrp  je nová proměnná, kam je uložena aktuální skupina 

z INGroups. Je to právě ta skupina, kde SB vznikla ze svých kombinací. 

Algoritmus 2 [90]: Zjistíme, zda INGrp  je první objevená nebo zda už jsme předtím 

zpracovali nějakou jinou skupinu buňky patřící k této skupině z INGroups. 

Algoritmus 2 [100-120]: INGrp  je nově objevená. Najdeme tedy všechny její 

mateřské skupiny buňky. Ty nalezneme na předchozím řádku, ze kterých INGrp  
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vznikla. Pak všechny tyto skupiny buňky vložíme ve dvojici s INGrp  do pomocné 

proměnné NoveSBs. Nakonec INGrp  vložíme do proměnné obsahujících všechny 

zpracované skupiny z INGroups. 

Algoritmus 2 [130]: Nastavíme větev výpočtu na skupinu z INGroups uloženou 

v proměnné StaraINGroup . K této větvi budou patřit všechny následující řetězce. 

Tady zpracovávání podmínky IF větve končí. 
Algoritmus 2 [140]: Pro každou skupinu buňky z WHILE cyklu najdeme odpovídající 

řetězce a vložíme je do aktuální větve výpočtu řízené funkcí novaVetevVypoctu() . 

Zde zpracovávání FOR cyklu končí. 
Algoritmus 2 [150-160]: Načteme nové skupiny buňky z pomocné proměnné a 

dekrementujeme číslo řádku. 

 

V algoritmu 2 postupujeme od nejvyšších řádků Grafu závislostí a skládáme cestu 

z ataků odzadu dopředu. S každou nově objevenou INGroup musíme výpočet rozvětvit 

a každou větev zpracovávat zvlášť, protože se vždy jedná o paralelní cestu. Všechny 

stavy sítě, stejně tak jako všechny řetězce, jsou navzájem paralelní. S každou novou 

INGroup i s každým novým řetězcem v rámci jednoho řádku získáme novou cestu. 

Výsledek algoritmu 2 lze číselně vyjádřit. Viz obrázek 2.6-3. Řetězce zde máme 

označeny malými písmeny a skupiny z INGroups velkými písmeny. Jak již bylo 

uvedeno v algoritmu 2, výsledek se větví vždy s novou INGroup. Znakem plus je 

vyjádřena paralelita jednotlivých řetězců. Odpovídá to operaci logického součtu. Znak 

násobení zase označuje řetězení navazujících řetězců. Odpovídá to operaci logického 

součinu. Vznikne tedy matematický výraz sestávající se z několika řádků. Každý řádek 

obsahuje součty, součiny a podvýrazy v závorkách. Pokud všechny řádky rozvineme 

tak, že odstraníme všechny závorky, získáme součet všech možných alternativních cest 

vedoucích od StartConditions ke stavové podmínce P. Tyto cesty nám tvoří vlastní 

topologii celého útoku. Obrázek 2.6-4 zobrazuje topologii útoku z příkladu na 

obrázku 2.6-2. 

Počet všech alternativních cest z obrázku 2.6-4 je 8. Tři ataky a, b, c krát jeden atak e 

krát dva ataky g, h. Na druhém řádku je to jeden atak d krát jeden atak f krát dva ataky 

g, h. 
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Z výsledku výpočtu z obrázku 2.6-3 dostaneme dva řádky. Řetězce jsou v opačném 

pořadí. 

(g+h). e . (a+b+c) 

     . f . d  

Víme, že poslední krok výpočtu vždy zpracovává první řádek Grafu závislostí, tedy 

poslední výraz na každém řádku začíná právě ve StartConditions. Cesty řetězců 

vyjádříme ve skutečném pořadí od StartConditions ke stavové podmínce P. 

(a+b+c) . e . (g+h)  

d . f . (g+h)  

Výše uvedené řádky je také možné zapsat do jednoho výrazu. Jedná se o alternativní 

cesty, a tak uplatníme logický součet. 

((a+b+c) . e . (g+h)) + (d . f . (g+h))      [2.6-1 ]  

Tyto výrazy, ať už v několika řádkách nebo jednom řádku, se dají dále matematicky 

zpracovávat.  

Kromě vyčíslení počtu alternativních cest nás budou zajímat konkrétní ataky, ze kterých 

jsou složené použité řetězce. Důležité jsou i stavy, kterými síť prochází během útoku. 

V neposlední řadě si také musíme všímat stavových podmínek, které nám nově vznikají 

nebo mění své ohodnocení. Klíčovou roli hrají podmínky ze StartConditions, které byly 

použity během výpočtu. 

StartConditions je inicializační stav sítě, jak ji nakonfiguroval administrátor. Byl to 

Obrázek 2.6-4. Topologie útoku. Příklad z obrázku 2.6-2 
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právě tento stav, který umožnil proběhnutí nalezeného útoku. Když tedy 

StartConditions změníme vhodným způsobem, dosáhneme toho, že nalezený útok už 

nepůjde provést. Právě tato vlastnost je nejdůležitější. Je i hlavním důvodem, proč má 

smysl vytvářet Model TAU. A proto se v následující kapitole zaměříme na to, jak určit 
stavové podmínky z StartConditions, které je nutné změnit a také ty, jejichž změnou 

útoku nezabráníme. 

 

2.6.2 Určení stavových podmínek 

V předchozí kapitole 2.6.1  jsme provedli vyčíslení cesty útoku. Vznikl nám výraz 

[2.6-1] složený ze součtů a součinů řetězců. Jak jsme již předeslali, dalším krokem je 

rozebrání tohoto výrazu podrobněji. Zaměříme se na jednotlivé ataky a analyzujeme 

stavové podmínky, zvláště pak ty, které jsou prvky StartConditions. 

Ukažme si celou situaci na příkladu.  

Příklad 2.6-1: 

Nechť StartConditions obsahuje právě 9 různých stavových podmínek. Z Grafu 

závislostí jsme získali řetězec složený z 5-ti ataků. 

StartConditions = {  p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 } 

Řetězec R1 = E1 >>> E2 >>> E3 >>> E4 >>> E5 

E1 = ({p1, p2, p3},{ p5, p10, p11, p12}) 

E2 = ({p3, p5},{ p12, p2, p7}) 

E3 = ({p11, p2, p12},{ p13, -p2}) 

E4 = ({p3, p7, p12},{ p14, p15}) 

E5 = ({p14, p15},{ p16, p10}) 

Pokud si preconditions a postconditions ataků E1 - E5 prostudujeme blíže, zjistíme, že 

z nich lze skutečně sestavit řetězec R1. Podívejme se teď na preconditions a 

postconditions ve vztahu ke StartConditions. Zajímá nás hlavně to, které stavové 

podmínky v R1 vznikly nově a které byly použity přímo ze StartConditions. Abychom 

situaci zpřehlednili, vytvoříme si obrázek 2.6-5. 
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Vidíme, že některé podmínky ze StartConditions nebyly v R1 vůbec použity. Jsou to p4, 

p6, p8, p9. Je tedy zřejmé, že pokud změníme nebo odstraníme právě tyto čtyři stavové 

podmínky, tak to na možnosti provedení útoku popsaném R1 vůbec nic nezmění. 

Abychom zabránili provedení R1, musíme se zaměřit na podmínky, které jsou pro jeho 

sekvenci ataků důležité. V příkladu na obrázku 2.6-5 je to právě stavová podmínka p3. 

Potřebuje jí nejvíce ataků a také ji žádný atak z řetězce R1 neobsahuje ve svých 

postconditions. Jinými slovy můžeme říci, že ji nevyrobí. Pokud tedy p3 odstraníme ze 

StartConditions, řetězec R1 se nám výrazně naruší. Jako přímý důsledek odstranění p3 

nepůjdou provést E1, E2 a E4. Jako nepřímý důsledek nepůjdou provést další ataky, 

které na stavových podmínkách vyrobených ataky E1, E2 a E4 přímo závisejí, mají je 

ve svých preconditions. V našem příkladu jsou to oba zbývající ataky E3 a E5. 

Odstraněním jediné podmínky z devíti možných se nám podařilo dokonale zlikvidovat 

jeden útok, skládající se právě z jediné cesty. Toto řešení je maximálně efektivní. 

Ne vždy se ale podaří odstraněním jediné stavové podmínky zlikvidovat celý řetězec 

ataků. 

Podívejme se např. na podmínku p1. Když ji odstraníme, znemožníme tak provedení 

útoku E1. To je sice pozitivní výsledek, protože se nám podařilo odstranit jeden atak, 

ale síť jsme tím neochránili. Atak E2 totiž může okamžitě převzít úlohu prvního ataku 

v řetězci a být připojen přímo ke StartConditions. Nelze tedy "střílet jen tak od boku" a 

doufat, že odstraněním libovolné stavové podmínky prvního ataku v řetězci zabráníme 

celému útoku. Odstraňovanou stavovou podmínku je třeba vybrat mnohem uvážlivěji. 

StartConditions: Preconditions Postconditions 
p1 ..............................E1 
p2 ..............................E1, E3....................... E2 
p3 ..............................E1, E2, E4 
p4 
p5 ..............................E2 ............................. E1 
p6 
p7 ..............................E7 ............................. E2 
p8 
p9 

Obrázek 2.6-5. Tabulka přiřazení ataků z příkladu 2.6-1 ke StartConditions 
podle jejich preconditions a postconditions 
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Někdy je nutné odstranit více stavových podmínek najednou. Je velice účelné, snažit se 

vybrat stavové podmínky právě tak, aby jich bylo co nejméně a zároveň, aby jejich 

odstranění znemožnilo provedení co nejvíce ataků v řetězci nebo i celém útoku. 

Alternativou z praxe může být i odstranění větší množiny stavových podmínek, ale 

pouze těch, které se nám budou na konkrétní konfiguraci sítě lépe prakticky měnit. 

Model TAU se ovšem nezabývá praktickou náročností odstranění konkrétní podmínky 

na konkrétní síti. To je ponecháno na uvážení administrátora sítě. Je také možné 

vytvořit matematický postup řešící početně tento problém, kdy je ke každé stavové 

podmínce přiřazena číselná hodnota vyjadřující náročnost odstranění. V této práci se ale 

tímto problémem detailně zabývat nebudeme. Zaměříme se pouze na to, jak vybrat co 

nejmenší množinu stavových podmínek ze StartConditions tak, aby nebylo možné 

dosáhnout hledaného cíle žádnou cestou vyčíslenou v Grafu závislostí. 

 

Metoda přímého výpočtu 

Asi nejjednodušší metodou je metoda přímého výpočtu. Tato metoda se nezabývá 

hledáním nějaké vysoce optimalizované množiny podmínek ze StartConditions, kterou 

bychom měli zrušit. Omezuje se pouze na vyčíslení podmnožiny StartConditions, která 

obsahuje všechny podmínky použité během celého útoku. Na úvaze administrátora je 

pak ponecháno to, které konkrétní podmínky zruší. Metodu si ukážeme na příkladu. 

 

Příklad 2.6-2: 

Nechť StartConditions obsahuje právě 9 různých stavových podmínek. Z Grafu 

závislostí jsme získali 8 řetězců označených jako a, b, c, d, e, f, g, h, přesně tak, 

jak je to znázorněno na obrázku 2.6-2 a 2.6-4. Předpokládejme, že každý řetězec 

se skládá právě z jednoho ataku. Matematický výraz popisující topologii tohoto 

útoku je podrobně popsán na obrázku 2.6-3 a v textu odpovídá výrazu s 

označením [2.6-1]. Pro srozumitelnější výklad si výraz připomeneme: 

((a+b+c) . e . (g+h)) + (d . f . (g+h)) 

StartConditions = {  p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 } 

a = ({p1, p2},{ p3, p10}) 
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b = ({p2, p3},{ p6, p7, p10}) 

c = ({p1, p3},{ p2, p10}) 

d = ({p1, p3},{ p6, p11}) 

e = ({p2, p10},{ p12}) 

f = ({p2, p11},{ p4, p12}) 

g = ({p12},{ p13}) 

h = ({p4, p12},{ p13}) 

 

Přistupme nyní k vlastní metodě přímého výpočtu. Cílem je vyjádřit všechny ataky 

pomocí jejich preconditions. Přizveme na pomoc výrokovou logiku viz. [6]. Výraz bude 

sloužit jako formule výrokové logiky. Ataky, vlastně následně jejich stavové podmínky, 

dostanou roli literálů. Na počátku výpočtu budou mít všechny stavové podmínky 

hodnotu 1. Týká se to i podmínek, které mají záporné ohodnocení. Logické hodnota 1 

totiž nehovoří přímo o existenci nebo neexistenci dané softwarové komponenty nebo 

nastavení firewallu. Vyjadřuje to, že v preconditions ataku je uveden požadavek spojený 

Obrázek 2.6-6. Převedení do normální disjunktivní formy obsahující 
preconditions ataků útoku. 

Původní výraz popisující topologii útoku: 
((a+b+c) . e . (g+h)) + (d . f . (g+h)) 
 
Ataky nahradíme jejich preconditions: 
(((p1.p2)+(p2.p3)+(p1.p3)).(p2.p10).((p12)+(p4.p12) )) +  
((p1.p3) . (p2.p11) . ((p12)+(p4.p12)))  
 
Roznásobíme závorky a tím dostaneme formuli výrokové logiky v normální 
disjunktivní formě. Pro přehlednost jsou preconditions jednotlivých ataků od sebe 
odděleny uzavřením do závorek a před každou konjunkcí je uvedeno její číslo: 
[-1-]  (p1.p2).(p2.p10).(p12)+ 
[-2-]  (p1.p2).(p2.p10).(p4.p12)+ 
[-3-]  (p2.p3).(p2.p10).(p12)+  
[-4-]  (p2.p3).(p2.p10).(p4.p12)+  
[-5-]  (p1.p3).(p2.p10).(p12)+  
[-6-]  (p1.p3).(p2.p10).(p4.p12)+  
[-7-]  (p1.p3).(p2.p11).(p12)+  
[-8-]  (p1.p3).(p2.p11).(p4.p12)  
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s touto komponentou nebo nastavením. Tento požadavek může být jak na existenci, tak 

i na neexistenci dané komponenty nebo nastavení.  

Logické ohodnocení 0 vyjadřuje změnu původní podmínky, tedy zrušení existující 

komponenty nebo naopak přidání neexistující komponenty nebo nastavení.  Operátory 

plus a krát budou mít význam disjunkce a konjunkce.  

Takto definovanou formuli výrokové logiky převedeme do disjunktivní normální formy. 

Výsledek reprezentuje rozklad útoku na paralelní cesty ataků vedoucích od 

StartConditions k hledanému cíli. Pokud tedy v každé z těchto cest změníme alespoň 

jednu stavovou podmínku, aby dostala logickou hodnotu nula, zabráníme tak celému 

útoku. Samozřejmě se to týká vždy pouze podmínek ze StartConditions. Ty jediné totiž 

můžeme ovlivnit a případně je v naší síti fyzicky změnit. Podmínky, co nám vzniknou 

samovolně v průběhu útoku, nelze nijak ovlivňovat.  

V praxi je sice možné použít nástroje zabezpečení jako například různé antiviry a 

osobní firewally instalované přímo na uzly sítě. Ty v reálném čase číhají a jsou schopné 

identifikovat a zakázat např. podezřelý program, který se najednou spustí na daném 

uzlu. Jsou to bezesporu užitečné nástroje přispívající k zabezpečení systému, nicméně v 

Modelu TAU tuto možnost uvažovat nebudeme. Soustředíme se pouze na pevnou 

počáteční konfiguraci sítě bez nutnosti dynamických explicitních zásahů v reálném 

čase.   

Použití výrokové logiky je znázorněno na obrázku 2.6-6. Vzniklo zde 8 konjunkcí, tedy 

8 alternativních cest vedoucích k hledanému cíli, který v tomto případě je zřejmě 
stavová podmínka p13. Chceme-li zabránit popsanému útoku, musíme minimálně 
změnit alespoň jednu podmínku v každé cestě, jak již ostatně bylo předesláno výše. 

Podle tohoto kritéria by platilo, že administrátor sítě si sám může vybrat libovolnou 

podmínku z každé konjunkce, a tím zaručeně dosáhne požadovaného cíle, tedy 

kompletnímu zabránění celého útoku. Takto jednoduché to ale bohužel není. Čistě 
výrokové logiky se můžeme držet pouze v případě, že ani jeden atak z celého útoku 

neobsahuje ve svých postconditions žádnou stavovou podmínku ze StartConditions, 

tedy nikdy během útoku není žádná podmínka ze StartConditions explicitně vyrobena.  

Analýzu stavových podmínek si ukážeme opět na příkladu 2.6-2. Zajímá nás to, jaké 

stavové podmínky ze StartConditions musíme odstranit, abychom zabránili útoku. Zcela 

jistě útoku zabrání odstranění všech podmínek ze StartConditions, které se vyskytly 
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kdykoliv během průběhu útoku. Otázkou je, jestli je nutné odstranit právě všechny tyto 

podmínky. V našem konkrétním příkladu to nutné není. Následujícím úkolem je tedy 

určit, které stavové podmínky postačí odstranit. 

Stavové podmínky p1, p2, p3 a p4 jsou všechny prvky ze StartConditions použité 

v útoku. Ukazuje to tabulka přiřazení ataků ke StartConditions na obrázku 2.6-7. 

Vidíme tam, že podmínka p2 se v preconditions ataků vyskytuje nejčastěji. Bude 

hlavním kandidátem na odstranění. Nyní se podívejme co se stane, když p2 skutečně 
odstraníme. Z osmi konjunkcí na obrázku 2.6-6 skutečně nezůstane ani jedna pravdivá, 

protože každá konjunkce obsahuje p2. Zdálo by se, že máme vyhráno. Bohužel, ve 

skutečnosti zůstanou dvě cesty odpovídající konjunkcím [-5-] a [-6-]. Konjunkci [-5-] 

odpovídá řetězec c >>> e >>> g  a konjunkci [-6-] odpovídá řetězec c >>> e >>> h . 

Problém je totiž v tom, že odstraněnou stavovou podmínku p2 potřebuje atak e. Je to ale 

až druhý atak v těchto řetězcích. Před ním je atak c, který mu naši diskutovanou 

podmínku p2 explicitně vyrobí, i když ji odebereme ze StartConditions. Atak c totiž p2 

nepotřebuje, takže odebrání p2 ze StartConditions ho nijak neovlivní. 

Z výše uvedené situace tedy plyne, že posuzování vhodných kandidátů na odebrání ze 

StartConditions je třeba dělat nejen podle preconditions jednotlivých ataků, ale je nutné 

uvažovat i jejich postconditions. Konjunkce z obrázku 2.6-6 si upravíme na řádky 

rozkladu, jak je to uděláno na obrázku 2.6-8. Ke každému ataku jsme přidali do 

složených závorek červeně označené stavové podmínky, které daný atak vyrobí a které 

jsou zároveň prvky StartConditions. Je totiž zbytečné uvádět i podmínky nepatřící do 

StartConditions, protože ty odstraňovat nebudeme. 

StartConditions: Preconditions Postconditions 
p1 ..............................a, c, d 
p2 ..............................a, b, e, f ..................... c 
p3 ..............................b, c, d ........................ a 
p4 ..............................h................................ f 
p5 
p6 .............................. .................................. b, d 
p7 .............................. .................................. b 
p8 
p9 

Obrázek 2.6-7. Tabulka přiřazení ataků z příkladu 2.6-2 ke StartConditions 
podle jejich preconditions a postconditions 
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Vraťme se teď k podmínce p2 a podívejme se na obrázek 2.6-8 a řádky [=5=] a [=6=]. 

Vidíme tam, že p2 se v preconditions poprvé objevila až po tom, co byla vyrobena v 

postconditions jiného ataku. Odstraňované stavové podmínky tedy musíme vybírat 

s přihlédnutím k tomuto faktu. Odstraňovaná stavová podmínka se vždy musí poprvé 

vyskytovat v řetězci ataků dříve, než je explicitně vyrobena. Z toho vyplývá, že je též 

nutné v rozkladech zachovávat přesné pořadí ataků, které získáme z Grafu závislostí. 

Jinak bychom ztratili velmi důležité informace, které jsou klíčové pro úspěšnou obranu 

proti konkrétnímu útoku. 

Vraťme se teď k příkladu 2.6-2. Již jsme zjistili, že odstraněním podmínky p2 se zruší 

většina řetězců, ale stále nám zůstanou řetězce odpovídající řádkům rozkladu [=5=] a 

[=6=]. Musíme tudíž hledat ještě další stavovou podmínku, kterou bychom spolu s p2 

mohli zrušit. V pořadí dalšími vhodnými kandidáty podle obrázku 2.6-7 jsou stavové 

podmínky p1 a p3. Obě tyto stavové podmínky potřebují vždy právě tři ataky z našeho 

příkladu. Vezměme nejprve p1 a podívejme se na obrázek 2.6-8 a řádky [=5=] a [=6=]. 

Vidíme, že oba tyto řetězce se odstraněním p1 spolehlivě zruší. Totéž platí dokonce i 

v případě podmínky p3. Administrátor má tak na výběr, zda odstraní p1 a p2 nebo p2 a 

p3. V obou případech se mu podaří narušit všechny paralelní cesty tohoto útoku a 

hledaný cíl p13 nebude dosažen. 

Obrázek 2.6-8. Řádky rozkladu ataků na alternativní cesty 

[=1=]  (p1.p2) {p3} (p2.p10).(p12)+  
[=2=]  (p1.p2) {p3} .(p2.p10).(p4.p12)+ 
[=3=]  (p2.p3) {p6,p7} .(p2.p10).(p12)+  
[=4=]  (p2.p3) {p6,p7} .(p2.p10).(p4.p12)+  
[=5=]  (p1.p3) {p2} .(p2.p10).(p12)+  
[=6=]  (p1.p3) {p2} .(p2.p10).(p4.p12)+  
[=7=]  (p1.p3) {p6} .(p2.p11) {p4} .(p12)+  
[=8=]  (p1.p3) {p6} .(p2.p11) {p4} .(p4.p12)  

černě jsou označeny 
podmínky z preconditions 

červeně jsou znázorněny 
podmínky z postconditions, 

které zároveň patří i do 
StartConditions 
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Když si pozorně prostudujeme obrázek 2.6-8, tak zjistíme, že třetí alternativa pro 

zabránění celého útoku je odstranění dvojice podmínek p1 a p3. Dále nám zbývá ještě 
podmínka p4. Ta je sice přímo požadována polovinou řetězců, což je samo o sobě 
poměrně dobrým předpokladem na vyřazení, ale bohužel v řádku [=7=] je p4 vyrobena 

dříve, než je poprvé použita, tedy počet potencionálně zrušených řetězců se nám o jeden 

sníží. Přesto se pokusme najít druhou stavovou podmínku, která by spolu s p4 dokázala 

zabránit celému útoku. Žádná taková podmínka ale v našem příkladu není. Museli 

bychom vzít minimálně dvě další stavové podmínky, aby společně s p4 zabránily 

celému útoku. Protože ale již víme, že to dokáží ony dvě podmínky samy i bez p4, není 

tedy nutné p4 odstraňovat. 

Výsledkem příkladu 2.6-2 jsou tedy tři dvojice stavových podmínek:  

{p1, p2}, {p1, p3}, {p2, p3} 

Stále nám ovšem zůstává otázka, zda jsme odstraněním výše uvedených stavových 

podmínek zrušili všechny jednotlivé ataky ať přímo nebo nepřímo. Tato informace má 

spíše doplňující charakter. Prioritou totiž bylo znemožnění dosažení konkrétního cíle. 

Toho jsme zaručeně dosáhli přerušením každé z paralelních cest vedoucích k tomuto 

cíli. To, že mohou existovat ještě další cesty, které nám Graf závislostí nenašel, ať už 

z důvodů volby benevolentních algoritmů nebo neúplných vstupních dat, je jiný 

problém. V této chvíli předpokládejme, že jsme dostali úplnou topologii útoku se všemi 

cestami. Situace, která byla uvedena v příkladu 2.6-1 v souvislosti s odstraněním 

stavové podmínky p1, nemůže v příkladu 2.6-2 nastat, protože zde již předpokládáme 

právě zmiňovanou úplnost topologie. Tento požadavek v příkladu 2.6-1 nebyl uplatněn. 

Jedinou možností úspěchu bylo odstranění všech ataků v řetězci. V případě, že opravdu 

máme všechny možné cesty složené z použitých ataků, tak skutečně stačí přerušit 

každou z nich a není již potřeba zajistit zrušení úplně každého ataku. 

Krátce o dvojici {p1, p2}. Tyto dvě stavové podmínky nám zruší kompletně všechny 

ataky. První a druhé ataky v každém řetězci přímo a třetí ataky nepřímo. Stejně se 

zachová i pár {p2, p3}. Dvojice {p1, p3} přímo zruší všechny první ataky v řetězci a 

nepřímo druhé a třetí ataky.  

Na závěr si shrňme získané poznatky. Metoda přímého výpočtu se skládá ze tří 
důležitých kroků: 

1. Vytvoření tabulky přiřazení ataků ke StartConditions viz. obrázek 2.6-5 a 2.6-7 
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2. Vytvoření řádků rozkladu ataků na alternativní cesty viz. obrázek 2.6-8 

3. Individuální posouzení administrátora podle 1. a 2. 

Postup lze i automatizovat. Vstupem programu jsou údaje získané z Grafu závislostí a 

výsledek jsou rovnou množiny stavových podmínek doporučené ke zrušení. Přesto ale 

v této práci ponecháme tuto metodu uvedenou jako vizuální nebo manuální. Jinou, zcela 

automatizovanou metodu, si ukážeme v následujícím textu. 

 

Metoda závislostí 

Metoda závislostí je o něco složitější než metoda přímého výpočtu. Zaměřuje se na 

analýzu závislostí mezi preconditions a postconditions ataků a také využívá topologické 

uspořádání řetězců. Opět si tuto metodu ilustrujme na příkladu. 

 

Příklad 2.6-3: 

Nechť StartConditions obsahuje právě 9 různých stavových podmínek. Z Grafu 

závislostí jsme získali 4 řetězce označené jako r1, r2, r3, r4.  Předpokládejme, že 

každý řetězec se skládá právě z jednoho ataku. Grafické znázornění topologie 

tohoto útoku je zobrazeno na obrázku 2.6-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výraz popisující topologii: 

(r2.(r4+r3))+(r1.r4) 

Obrázek 2.6-9. Topologie útoku z příkladu 2.6-3 
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StartConditions = {  p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 } 

r1 = ({p2},{ p10,p11}) 

r2= ({p1},{ p10}) 

r3 = ({p11},{ p12}) 

r4 = ({p2, p10},{ p12}) 

Z postconditions ataků r3 a r4 vyplývá, že hledaným cílem je dosažení stavové 

podmínky p12. Předpokládejme, že máme úplnou topologii útoku. Konkrétně 
na atakách r1, r2, r3 a r4 to jde snadno ověřit vizuálně. V každé ze všech tří cest útoku 

se pokusíme zabránit dosažení stavu obsahující stavovou podmínku p12. 

Prvním krokem je vytvoření tabulky rozdělení ataků podle jejich postconditions viz. 

obrázek 2.6-10. Tuto tabulku potřebujeme kvůli přehlednosti. Tento konkrétní příklad je 

sice velice jednoduchý a mohli bychom se obejít i bez této tabulky, ale protože chceme 

krok za krokem přehledně popsat celou metodu závislostí jako vzorovou i pro složitější 

případy, tak i zde tuto tabulku uvádíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhém kroku vyrobíme tabulku závislostí, která je klíčová pro celou metodu. 

Potřebujeme totiž vědět, jak jednotlivé ataky na sobě závisejí. Podívejme se tedy na 

obrázek 2.6-11. Ten obsahuje všechny ataky z celého útoku. Jeden po druhém tyto 

Postconditions Atak 
p1 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 
p7 
p8 
p9 
p10............................. r1, r2 
p11............................. r1 
p12............................. r3, r4 

Obrázek 2.6-10. Tabulka rozdělení ataků z příkladu 2.6-3 podle jejich 
postconditions 
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ataky procházíme a ke každému doplníme výraz závislostí následujícím způsobem. 

Postup je popsán v algoritmu 3. 

 

 

 

 

 

 

Algoritmus 3: 

[10] FOR Atak IN všechny ataky v útoku 

[20]   FOR Cond IN preconditions OF Atak 

[30]    IF Cond IS IN StartConditions 

[40]     zapisPlus(Cond) 

[50]    DepAtaks = get(Cond,Tabulka rozdeleni) 

[60]    zapisPlus(DepAtaks) 

[70]    zapisKrat()  

 

Algoritmus 3 [10]: Ve FOR cyklu postupně probíráme všechny ataky z útoku. Aktuální 

atak je vždy uložen v proměnné Atak . 

Algoritmus 3 [20]: FOR cyklus pro aktuální atak přes všechny jeho preconditions. 

Aktuální stavová podmínka z preconditions je vždy uložena do proměnné Cond. 

Algoritmus 3 [30,40]: Pokud aktuálně zpracovávaná podmínka je prvek 

StartConditions, tak ji zapíšeme k aktuálnímu ataku. Funkce zapisPlus()  říká, že 

stavová podmínka bude zapsaná do disjunkce, kde jsou jednotlivé položky odděleny 

znaménkem plus. 

Algoritmus 3 [50,60]: V tomto řádku použijeme tabulku rozdělení ataků podle 

postconditions z obrázku 2.6-10. Přečteme z ní všechny ataky přiřazené k aktuálně 
zpracovávané podmínce Cond. Všechny takto získané ataky opět zapíšeme do 

r1 <= p2  
r2 <= p1 
r3 <= r1 
r4 <= p2.(r1+r2) 

Obrázek 2.6-11. Tabulka závislostí 
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disjunkce. Každý jednotlivý atak je od ostatních oddělen znaménkem plus. Provede to 

funkce zapisPlus() stejně jako na řádku [40] . 

Algoritmus 3 [70]: Na této řádce končí zpracovávání aktuální stavové podmínky. Za 

každou novou dokončenou podmínku zapíšeme znaménko krát. Jedná se tedy o 

konjunkci vnořených disjunkcí. 

Ukažme si použití algoritmu 3 konkrétně na ataku r4. 

Začneme přečtením preconditions ataku r4. Každá stavová podmínka z preconditions 

bude ve výsledku oddělena od ostatních znaménkem krát. To má význam logického 

součinu. Vytváříme tedy konjunkci. Konkrétně pro r4 získáme {p2, p10}.  

Mezivýsledek je: r4 <= p2. p10   

V dalším kroku se pro každou přečtenou stavovou podmínku z preconditions ataku 

podíváme do tabulky přiřazení ataků k postconditions znázorněné na obrázku 2.6-10. 

Tam konkrétně pro podmínku p2 ataku r4 nalezneme prázdné místo a pro podmínku 

p10 jsou v tabulce ataky r1 a r2.  Takto nalezené ataky přiřadíme k původním 

podmínkám z preconditions, které v tomto momentě máme v mezivýsledku. Původní 

podmínky a nové ataky od sebe oddělíme znaménkem plus. Takto vytvořenou disjunkci 

vložíme do závorek. 

Mezivýsledek je: r4 <= (p2). (p10 + r1 + r2)  

V posledním kroku vymažeme všechny stavové podmínky, které nepatří do 

StartConditions. 

Konečný výsledek je tak: r4 <= (p2). (r1 + r2)  

V této chvíli máme již připravené všechny důležité podklady k metodě závislostí, tak 

můžeme přistoupit k vlastnímu výpočtu. Tím je vytvoření a úprava výrazu závislostí. 

Použijeme k tomu výraz popisující topologii. Nezáleží na tom, zda je výraz na jednom 

řádku nebo zda jsou to jednotlivé řádky zbavené závorek. Důležité je, aby to byl výraz 

správně popisující topologii aktuálního útoku. V tomto výrazu nahradíme všechny ataky 

konjunkcemi z tabulky závislostí. Není to ale až tak jednoduché. Každá konjunkce se 

musí trochu upravit. Záleží na tom, na kterém konkrétním místě se ve výrazu topologie 

nacházíme. Jak už sám název napovídá, tabulka závislostí popisuje právě závislosti 

ataků navzájem. Proto je důležité pořadí jednotlivých ataků. Atak může záviset pouze 
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na atakách, které byly provedeny předním. Nezávisí na těch, které někdy v budoucnu 

přijdou až po něm. Tento fakt musíme vzít při sestavování výrazu závislostí v úvahu. 

Postup sestavení výrazu závislostí je takový, že každý atak z výrazu topologie 

nahradíme jeho konjunkcí závislosti. Musíme to ovšem udělat tak, že z každé konjunkce 

smažeme všechny ataky, které ve výrazu topologie ještě nebyly na aktuálním místě 
provedeny. Tento postup provádíme rekurzivně pro každý atak, dokud nedostaneme 

výraz skládající se pouze z podmínek ze StartConditions. 

Postup na našem konkrétním příkladu ukazuje obrázek 2.6-12. Levý panel ukazuje 

vlastní převod. Vidíme, že je rozdělen do jednotlivých kroků. Jednotlivé změny jsou 

označeny barevně. Tytéž barvy vidíme i na dvou pravých panelech s nadpisem 

zásobník. Jedná se opravdu o skutečný zásobník, který hlídá místo, ve které úrovni a 

větvi topologie se právě nacházíme. Podle tohoto zásobníku určujeme, které ataky ve 

vkládaných konjunkcích zůstanou a které ne. Vidíme, že zásobník je rozdělen na úrovně 
znázorněné přerušovanou čarou. Ataky, které v konjunkci zůstanou, musí být všechny 

uvedeny nad čarou. Pokud jsme v zásobníku v nejvyšší úrovni nebo zkoumaný atak 

není v některé z vyšších úrovní uveden, tak ho jednoduše z konjunkce smažeme. Každý 

nově zpracovaný atak přidáme na zásobník. Ten roste směrem dolů. Podle znamének 

krát přidáváme úrovně na zásobníku. Znaménko krát totiž vyjadřuje zřetězené ataky, 

tedy posloupnost, jak jsou ataky prováděny za sebou. Znaménka plus naopak odpovídají 

místům rozvětvení výpočtu na alternativní možnosti ve stejné úrovni. Závislosti 

Výraz popisující topologii:  
( r2 .( r4 +r3 ))+( r1 . r4 ) 
 
Převod na výraz závislostí po 

krocích: 
[1] ( p1.(r4+r3))+(r1.r4) 
[2] (p1.( (p2.(p1) )+r3))+(r1.r4) 
[3] (p1.((p2.(r2))+ X))+(r1.r4) 
[4] (p1.((p2.(r2))+X))+( p2.r4) 
[5] (p1.((p2.(r2))+X))+(p2. p2) 
 
Výsledek: 
p1.p2.r2 + p2.r4  

r2 <=p1 
---------- 
r4<=p2.(p1) 
r3<=nic 

r1<=p2  
---------- 
r4<=p2.(p2) 

Zásobník: ( roste dolů)  
 

Obrázek 2.6-12. Převod z výrazu topologie na výraz závislostí 
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určujeme pouze podle ataků na vyšší úrovni, ale ne na stejné úrovni. 

Podívejme se teď na obrázek 2.6-12. Projdeme si jednotlivé kroky převodu na 

konkrétním příkladu. Nahoře máme výraz popisující původní výraz topologie. 

Začínáme ho zpracovávat z leva a postupujeme po atakách směrem doprava. Přitom 

stavíme zásobník podle pozice, kde se právě nacházíme. 

Krok [1], označený červenou barvou, převede atak r2 na p1. V konjunkci není žádný 

atak ani stavová podmínka mimo StartConditions, tak jedinou podmínku p1 zapíšeme 

do mezivýsledku a také přidáme atak r2 i s jeho aktuální konjunkcí na zásobník. Atak 

r2 je na nejvyšší úrovni, tedy musí záviset pouze na podmínkách ze StartConditions. I 

kdyby tabulka závislostí obsahovala pro tento atak i jiné ataky, tak bychom je všechny 

vynechali.  

V kroku [2] zpracujeme modrý atak r4. Před r4 je znaménko krát, tudíž na zásobník 

napíšeme přerušovanou čáru značící vyšší úroveň a pak se podíváme na zmiňovaný r4. 

Jeho konjunkce závislosti je složená ze dvou disjunkcí. V první je podmínka p2. Ta 

určitě přijde do mezivýsledku. V druhé disjunkci jsou dva ataky r1 a r2. Na vyšší úrovni 

zásobníku máme pouze atak r2 i s jeho aktuální závislostí, tak tuto závislost přepíšeme 

do mezivýsledku a atak r1 vynecháme. Celou takto získanou závislost pro r4 uložíme 

na zásobník. 

Krok [3] převádí atak r3. Zůstáváme ve stejné úrovni jako předchozí r4, proto na 

zásobník novou čáru nepíšeme. Atak r3 závisí podle tabulky na ataku r1. Ten nikde ve 

vyšších úrovních zásobníku nemáme, tak ho vynecháme. Není nutné psát tento atak ani 

na zásobník. Pro názornost je toto vynechání označeno písmenem X. 

V kroku [4] se dostáváme zpět nahoru do nejvyšší úrovně. Poznáme to podle znaménka 

plus, které není vnořené do žádné konjunkce. Začneme zpracovávat další větev úplně od 

začátku. Vymažeme celý zásobník a zpracujeme první atak z nové větve. V tomto 

příkladu je to žlutě označený atak r1. Ten závisí pouze na p2. Informaci zapíšeme do 

mezivýsledku i na prázdný zásobník. 

Krok [5] zpracuje poslední atak ve výrazu. Tím je růžově označený atak r4. V jeho 

závislosti vidíme podmínku p2 a pak ataky r1 a r2. Tentokrát máme na vyšší úrovni 

zásobníku atak r1 s aktuální závislostí na p2. Tuto informaci zapíšeme jako poslední 

část mezivýsledku a můžeme se podívat na konečný výsledek.  
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Ještě se zmíníme o případu, který není v tomto příkladu explicitně uveden. Řídí se 

stejnými pravidly jako probírané případy, ale přesto by mohl někoho na první pohled 

zaskočit. Jedná se o případ, kdybychom z tabulky závislostí zjistili, že konkrétní atak 

závisí sám na sobě. Když se nad touto možností zamyslíme blíže, tak zjistíme, že tato 

situace není ničím výjimečná a neliší se od ostatních případů. Pokud se totiž atak objeví 

poprvé, tak závislost na něm samém smažeme, protože atak není uveden na zásobníku. 

Může se také stát, že ve výpočtu kombinací bude zvolen takový algoritmus, který 

umožňuje opakování ataků. Defaultně tuto možnost nepřipouštíme, protože bez 

explicitního ošetření by se nám mohl výpočet kombinací zacyklit, jak již bylo uvedeno 

výše. Metodě závislostí ovšem opakování ataků nevadí. Když se totiž zmiňovaný atak 

závisející sám na sobě objeví ve stejné větvi výpočtu podruhé, tak ho nahradíme sebou 

samým z horního patra zásobníku. Ten ale obsahuje pouze podmínky ze 

StartConditions, takže se nám výroba výrazu závislostí nezacyklí ani na opakujícím se 

ataku závisejícím sám na sobě. 
Po dokončení posledního kroku převodu jsme získali hledaný výraz závislostí složený 

z proměnných reprezentujících stavové podmínky ze StartConditions, dále ze závorek a 

znamének plus a krát. S tímto výrazem už můžeme naložit libovolně a předat ho 

k případnému dalšímu zpracování. Tentokrát můžeme na tento výraz závislostí nahlížet 

jako na formuli výrokové logiky. Hledáme takové ohodnocení proměnných, aby celá 

formule byla nepravdivá. Proměnné s logickou hodnotou nula jsou ty, které chceme 

odstranit, protože tak zabráníme celému útoku. 

Pro někoho je tento výsledek dostačující. Přesto musíme brát v úvahu i naprosto 

pochopitelný požadavek administrátora, který bude chtít znát nejmenší množinu 

konkrétních stavových podmínek, které postačí odstranit, abychom zabránili útoku. 

Bohužel najít takovou množinu není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první 

pohled. 

Můžeme použít hrubou sílu a vyzkoušet všechny možnosti. Nejprve zkusíme všechny 

varianty jak odstranit právě jednu podmínku, pak všechny dvojice, dále trojice, až 

nakonec odstraníme všechny použité stavové podmínky. Časová složitost tohoto 

počínání je 2n-1, kde n je počet použitých stavových podmínek ze StartConditions. 

Složitost vyplývá z rozvoje Binomické věty, viz kniha [7]: 

 ( ) 12111
1

...
21

−=−+=


+



−++


+


 nn

n

n

n

nnn



 67 

Pokud má uživatel hodně času a výpočetní kapacity, tak se do něčeho takového může 

pustit. Jedná se ale stále o velikou složitost, i když se dostáváme na mnohem nižší 

hodnoty než u funkcí n.n! a n.nk viz. obrázek 2.4-5. Vyzkoušení všech možností je 

prakticky proveditelné jen pokud se hodnota n pohybuje někde kolem deseti nebo 

dvaceti. Např. výpočet pro n = 50, by výpočet na běžném PC s procesorem pracujícím 

na 3GHz trval přibližně 5 dní. Pro n blížící se ke 100 a víc je už provedení takového 

postupu mimo realitu. Zůstává tedy otázka, jak lze efektivně najít nejmenší množinu 

vhodných kandidátů na vyřazení. V tomto okamžiku se dostáváme do množiny 

NP-úplných problémů. Proč je tomu tak si ukážeme na následujícím tvrzení. 

 

Tvrzení 2.6-T1: 

Nechť F je formule výrokové logiky v disjunktivní normální formě, kde každá 

konjunkce obsahuje pouze literály a neobsahuje žádné negace. 

Chceme nalézt minimální množinu složenou ze všech proměnných formule F 

nabývajících hodnotu 0 tak, aby platilo že F = 0. Tvrdíme, že se jedná o NP-úplný 

problém. 

 

Důkaz Tvrzení 2.6-T1: 

Instance: F je formule v disjunktivní normální formě složená z konjunkcí. Každá 

konjunkce obsahuje pouze literály. F neobsahuje žádné negace. 

Otázka: Existuje množina L literálů formule F o mohutnosti |L| = z, z ∈ N tak, že 

všechny literály z množiny L mají ohodnocení nula a celá formule F = 0? 

Transformace instance vrcholového pokrytí na instanci DNF bez negací: 

Vycházíme z předpokladu, že problém vrcholového pokrytí (VP) je NP-úplný. Problém 

VP převedeme na problém DNF bez negací následujícím způsobem: 

DNF bez negací převedeme na graf G. Množina vrcholů G jsou literály formule F tak, 

že ke každému výskytu literálu v F vytvoříme jeden nový vrchol v G. Všechny vrcholy, 

které odpovídají literálům z jedné konjunkce, spojíme hranami. V rámci konjunkcí 

vzniknou úplné podgrafy. Dále spojíme hranami všechny vrcholy odpovídající stejnému 

literálu. 
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Další hrany přidáme do grafu G tak, že pokud vede hrana z vrcholu v v konjunkci k do 

libovolného vrcholu s v konjunkci d, tak vrchol v spojíme se všemi vrcholy z konjunkce 

d. 

Je zřejmé, že graf G lze vytvořit v polynomiálním čase. Příklad transformace vidíme na 

obrázku 2.6-13. 

�     

 

Výstupem metody závislostí je výraz závislostí, se kterým lze pracovat jako s formulí 

výrokové logiky, jak už bylo zmiňováno výše. Výraz je nutné převést do formule v 

disjunktivní normální formě. To lze v polynomiálním čase. Výsledná formule bude mít 

vlastnosti požadované v tvrzení 2.6-T1. Proto je problém nalezení minimální množiny 

stavových podmínek určených k odstranění stejně složitý jako problém z tvrzení 2.6-T1. 

Naštěstí můžeme přepokládat, že administrátoři nebudou bezpodmínečně trvat na tom, 

že chtějí znát přesně onu minimální množinu podmínek. Většině určitě postačí množiny, 

které se optimu pouze blíží. Lze je nalézt některým algoritmem s polynomiální 

složitostí. Výběr vlastního algoritmu už necháváme na konkrétní implementaci. 

Na závěr si opět shrneme celou metodu závislostí. Skládá ze čtyř kroků: 

1. Vytvoření tabulky rozdělení ataků podle jejich postconditions viz. obrázek 2.6-10 

F = (a.b.c) + (b.k) + (a.k.e)  

b k 

k 

e 

a 

c 

b 

a 

Obrázek 2.6-13. Transformace VP na DNF bez negací 
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2. Vytvoření tabulky závislostí viz. obrázek 2.6-11 

3. Převod výrazu topologie na výraz závislostí viz. obrázek 2.6-12 

4. Použití výrazu závislostí na získání množiny stavových podmínek ze StartConditions 

určených k odstranění  

 

2.7 Časová a prostorová složitost 

V této kapitole se podíváme, jak už sám název napovídá, na časovou a prostorovou 

složitost modelu TAU. Kdo ale očekává, že v následujícím textu uvidí konkrétní 

výpočet a na konci jednu funkci popisující složitost celého modelu TAU, tak bude 

zklamán. Model TAU, tak jak je navržen, je ve své podstatě pouze jakýsi rámec, do 

kterého se až explicitně vkládají různé algoritmy. Teprve složitosti konkrétních 

algoritmů vypovídají o složitosti celého modelu TAU, ať už mluvíme o složitosti časové 

nebo prostorové. 

Podívejme se na obrázky 2.4-1 a 2.4-2. Model TAU je složen z řádků. Každý řádek se 

skládá z buněk, ataků patřící k řádku a výsledných stavů sítě označených jako 

OUTGroups. Každá buňka obsahuje kombinace a z nich vytvořené skupiny buňky. 

Shrňme si tato fakta do následujících šesti bodů: 

1. Model TAU je složen z řádků. 

2. Každý řádek obsahuje množinu ataků RowAttacks. 

3. Každý řádek obsahuje buňky. 

4. Každá Buňka obsahuje kombinace. 

5. Každá Buňka obsahuje skupiny buňky. 

6. Každý řádek obsahuje výsledné stavy sítě OUTGroups. 

Každý z výše uvedených bodů více či méně ovlivňuje časovou i prostorovou složitost. 

Podívejme se na jednotlivé body popořadě a pokusme se ke každému bodu říci něco o 

jeho složitosti. 
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Bod 1. - počet řádků 

Počet řádků ovlivňuje složitost lineárně, a dokonce může být omezen i 

konstantou, protože je velice důrazně doporučeno předem stanovit maximální 

počet zpracovaných řádků. Z prostorového hlediska se jedná o jakýsi rámec, tedy i 

ten může být omezen konstantou.  

 

Bod 2. - RowAttacks 

Množina RowAttacks je již závislá na konkrétním algoritmu. Nejvýše však 

můžeme na každý řádek vybrat všechny ataky z NetAttacks. Pokud nepovolíme 

opakování ataků, tak zřejmě dohromady pro všechny řádky dostaneme maximálně 
mohutnost množiny NetAttacks. Z časového hlediska předpokládáme, že 

algoritmus zvolený k výběru ataků bude nejhůře odpovídat algoritmům třídění 

viz. kniha [8], tedy O(n.log(n)), pro n vyjadřující počet všech ataků v NetAttacks. 

 

Bod 3. - buňky 

Buňky řádku mají už mnohem obtížněji odhadnutelnou časovou i prostorovou 

složitost. Počet buněk totiž přímo závisí na výsledcích dosažených v předchozím 

řádku, tedy na OUTGroups předchozího řádku. V tomto bodu nebudeme dělat 

žádné odhady. Pro konkrétnější informace je třeba se podívat na bod 

6. - OUTGroups. Pro úplnost ještě poznamenáme, že datové struktury jedné 

prázdné buňky lze z prostorového hlediska opět odhadnout konstantou.  

 

Bod 4. - kombinace v buňce 

Kombinace v buňce jsou bezprostředně závislé na použitém algoritmu. Tento bod 

je velice důležitý. Jedná se prakticky o klíčový algoritmus celého Modelu TAU. 

Lze velice dobře předpokládat, že tento algoritmus bude časově i prostorově 
nejsložitější, a tedy i určující pro celý model. Složitosti většiny ostatních struktur 

Modelu TAU jsou totiž na kombinacích přímo nebo nepřímo závislé. Opět ale 

nemůžeme dělat žádné konkrétní odhady, a dokonce ani nedáme žádná omezující 

doporučení. V tomto bodu skutečně záleží pouze na konkrétní implementaci a 
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požadavcích uživatele. Za určitých podmínek je možné pustit se i do 

nepolynomiálních algoritmů.  

Složitost algoritmu na výpočet kombinací přímo závisí na počtu ataků z 

RowAttacks, a také na počtu různých stavových podmínek objevujících se v těchto 

atakách. Také velice výrazně záleží na tom, kolik přidávacích a kolik měnících 

ataků bude v dané konfiguraci sítě. 
Pokud bychom měli samé přidávací ataky, tak maximální počet navzájem různých 

stavů, které z nich můžeme vytvořit je 2n, kde n je počet ataků v RowAttacks. Je to 

proto, že dva řetězce složené ze stejných přidávacích ataků v různém pořadí končí 
ve stejném koncovém stavu. Nezáleží tedy na pořadí ataků v řetězci. Z n ataků 

vybereme všechny jednotlivé atak, pak všechny dvojice, poté trojice atd. 

Dostáváme se opět k Binomické větě viz. kniha [7], a tedy ke složitosti O(2n). 

Toto ovšem neplatí v případě měnících ataků. V řetězcích obsahujících měnící 

ataky už záleží na pořadí každého ataku v řetězci, takže v tomto případě 
zůstáváme na původně uvedené složitosti O(n.n!). Srovnání obou funkcí ukazuje 

obrázek 2.4-5. Při návrhu konkrétních algoritmů je dobré zvláštním způsobem 

zpracovat řetězce složené pouze z přidávacích ataků a zbytečně nepočítat variace 

ataků uvnitř takového řetězce, protože vždy dojdeme ke stejnému koncovému 

stavu. Je nutné si však uvědomit, že tak ztratíme některé alternativní cesty. Navíc 

si musíme dát pozor na ataky vyrábějící podmínky ze StartConditions. 

Časovou složitost kombinací nám také výrazně ovlivňuje množina RowAttacks. 

V případě dobře zabezpečené sítě je v RowAttacks ataků málo, protože 

inicializační stav sítě StartConditions obsahuje právě takové stavové podmínky, 

na které lze provést řádově jednotky ataků. A navíc i z těchto několika ataků 

půjde vytvořit jen málo řetězců, protože v dobře zabezpečené síti bude jen několik 

osamocených skulinek, které nelze příliš dobře spolu kombinovat. 

V případě dobře zabezpečené sítě se můžeme pustit i do složitějších algoritmů 

dávajících velice přesné a podrobné výsledky. Ovšem pro sítě méně dobře 

zabezpečené, kdy RowAttacks obsahuje hodně ataků, je vhodnější použít rychlejší 

algoritmus dávající méně podrobné výsledky. Administrátor by pak měl opravit 

zabezpečení sítě podle získaných výsledků méně složitého algoritmu, a pak pustit 

implementaci Modelu TAU znovu na nové konfiguraci. V tomto druhém běhu si 
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už může dovolit použít algoritmy složitější, protože běží už na lépe zabezpečené 

síti a dá se předpokládat, že počet ataků, které uspějí, bude už menší. 

Doporučujeme tedy kombinace implementovat několika různými algoritmy a 

uživateli dát možnost zvolit si jeden algoritmus podle konkrétní situace. 

Časová složitost výpočtu kombinací závisí na konkrétní konfiguraci sítě ve 

smyslu úrovně zabezpečení. Jak již bylo uvedeno výše, méně dobře zabezpečená 

síť znamená nutnost zpracovat více ataků. Z toho plyne, že přímo nezáleží na 

fyzické velikosti sítě. Dobře zabezpečené sítě, bez ohledu na velikost, budou mít 

vždy málo ataků v NetAttacks. Výpočet tak bude krátký. 

 

Bod 5. - skupiny buňky 

Skupiny buňky přímo závisejí na výsledkách kombinací a také na tom, jakým 

algoritmem tyto výsledky zpracujeme. Nedoporučujeme v žádném případě 
opouštět polynomiální algoritmy. Opět je dobré zůstat v časové složitosti nejhůře 

odpovídající složitostem třídění, což je O(r.log(r)),  kde r je počet všech řetězců v 

kombinacích.  

Bez ohledu na zvolený algoritmus můžeme konstatovat, že počet skupin buňky 

přímo závisí na počtech přidávacích ataků. Čím více jich bude, tím méně bude 

řetězců končících v různých koncových stavech a tím méně i skupin buňky, 

protože skupiny buňky můžeme vytvářet pouze z existujících řetězců. 

Prostorově budou skupiny buňky, stejně jako kombinace, záviset na počtu 

stavových podmínek použitých v atakách z RowAttacks daného řádku. Prostorová 

složitost také samozřejmě závisí nejen na velikosti jedné skupiny buňky, ale také 

na jejich počtu. Proto je důležité dokázat dobře odhadnou i výsledek algoritmu 

vyrábějícího skupiny buňky z kombinací, protože ten nám právě vrací počet 

nových skupin buňky. 

 

Bod 6. - OUTGoups 

OUTGoups mohou mít svůj vlastní algoritmus. Nicméně je také velice dobře 

možné použít ve své podstatě stejný algoritmus jako při výrobě skupin buňky 

z kombinací. Složitost vlastního algoritmu výroby OUTGroups ze skupin buňky 
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by se opět měla držet nejhůře algoritmů třídění, což je O(b.log(b)), kde b je počet 

všech skupin buňky všech buněk. Počet a velikost OUTGroups závisí na počtu 

buněk a jejich skupin buňky, tedy závisí tranzitivně i na kombinacích. 

 

Z právě prodiskutovaných šesti bodů vyplývá, že časová a prostorová složitost Modelu 

TAU velice podstatně závisí na konkrétním algoritmu použitém pro výpočet kombinací. 

Určující je počet ataků vybraných na každém řádku. Pro prostorovou složitost je 

podstatný počet různých stavových podmínek objevujících se v atakách. Všechny 

ostatní datové struktury i algoritmy přímo podléhají právě kombinacím, počtu ataků a 

různých stavových podmínek. Celkovou složitost mohou zhoršit maximálně o funkci 

O(x.log(x)). 

 

 

3 Model TAU ve srovnání s ostatními přístupy 

Před tím, než vznikl návrh Modelu TAU, jsme se zajímali i o to, jak problém 

modelování útoku řešili ostatní. Základním zdrojem našich informací a inspirace byl 

článek "Topological analysis of network attack vulnerability, Chapter 5" viz. použitá 

literatura článek [1].  Zde je popsán nástroj označený jako "Topological Vulnerability 

Analysis", zkráceně TVA, který dokáže modelovat ataky v síti a pak zmapovat cesty 

útoku vedoucí ke zvoleným cílů. Řeší tedy stejný problém, jako Model TAU. 

V následující kapitole se návrt TVA a jeho výhody a nevýhody podíváme podrobněji. 
 

3.1 TVA nástroj 

TVA (Topological Vulnerability Analysis) je určený k modelování útoku šířícího se sítí 

a zpětně pak dokáže zmapovat všechny cesty tohoto útoku. Využívá přitom závislostí 

mezi preconditions a postconditions ataků, stejně jako Model TAU.  

TVA se skládá se ze čtyř základních částí:  
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1. Získání popisu sítě. 
K tomu je použit opensourcový nástroj Nessus, který dokáže danou lokální 

počítačovou síť velice dobře zmapovat, ale stále je zapotřebí získané výsledky 

ručně upravit. V tomto kroku je vytvořen popis sítě složený z podmínek, ale tyto 

podmínky mají trochu jiný význam než stavové podmínky Modelu TAU. Více o 

tom je napsáno níže. 

 

2. Množina modelovaných ataků. 

Automaticky vygenerovat množinu ataků, kterou použijeme v TVA, je velice 

obtížné, protože ataky nejsou nikde popsány v jazyku srozumitelném stoji. Tento 

problém bude ještě zmíněn v kapitole 5 zabývající se technickými úskalími. TVA 

má tedy vlastní postupy, jak svou množinu ataků vyrobí.  

Ataky jsou definovány pomocí dvojice množin preconditions a postconditions. 

Obě množiny mohou obsahovat jakékoliv prvky, tedy různá nastavení sítě, běžící 

softwarové komponenty a také jiné ataky. Tím se preconditions a postconditions 

TVA liší od preconditions a postconditions Modelu TAU. 

 

3. Graf závislostí. 

Stejně jako Model TAU, tak i TVA používá graf závislostí k vlastnímu 

modelování šíření útoku v síti. Ovšem přístup i datové struktury se poněkud liší 

od Grafu závislostí Modelu TAU. Celý problém si popíšeme detailněji dále v této 

kapitole. 

 

4. Nalezení zpětné cesty od hledaného  

Jedná se o nalezení topologie útoku včetně všech alternativních cest. Přístup je 

velice podobný metodě přímého výpočtu popsané v Modelu TAU. 

 

Graf závislostí TVA se skládá z vrcholů a orientovaných hran. Vrcholy reprezentují 

podmínky a ataky. Hrany vyjadřují přímé závislosti. Pokud množinu všech podmínek 
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označíme jako P = {p1, p2, p2, ...} a množinu všech ataků jako X = {x1, x2, x2, ...}, tak 

hrany grafu jsou definovány jako: 

e = (p, x), kde atak x závisí na podmínce p, což znamená, že podmínka p patří do 

preconditions ataku x. 

e = (x, p), kde podmínka p závisí na ataku x, což znamená, že podmínka p patří do 

postconditions ataku x. 

Graf závislostí je stavěn postupně. Nejdříve vybereme Xexec ⊆  X.  Xexec odpovídá 

množině NetAttacks Modelu TAU. Jsou v ní ty ataky, které může útočník úspěšně 
provést na naší síti.  

V této chvíli už můžeme začít stavět graf Dinit, ve kterém je na začátku jeden atak xinit 

vybraný z Xexec. Je to ten atak, který reprezentuje inicializační podmínky sítě. V dalším 

kroku započne cyklus, který prohledává Xexec. Vybírá ataky, jejichž preconditions 

odpovídají postconditions již přítomným v grafu Dinit. V prvním kroku cyklu jsou to 

zřejmě postconditions patřící ataku xinit.  Nalezené ataky přidá do Dinit a odstraní je 

z Xexec. Takto vytvořený graf Dinit obsahuje všechny ataky, které lze dosáhnout 

z inicializačních podmínek. 

Když je Dinit dokončen, přijde na řadu vytvoření vlastního grafu závislostí označeného 

jako D. Původní Dinit zpětně prohledáme od ataku, kterým útočník dosáhl požadovaného 

cíle, atak je označen jako xgoal, až k inicializačenímu ataku xinit. D tedy obsahuje 

všechny ataky, které vytvářejí alternativní cesty vedoucí k hledanému cíli. Nejsou tam 

žádné ataky navíc. 

Dále z D sestavíme výraz popisující všechny možné cesty útoku. V Modelu TAU tento 

krok odpovídá sestavení výrazu popisujícím topologii. Výraz z D stavíme pomocí 

principů algebraitské substituce ataků s využitím závislostí 

preconditions/postconditions. Postupujeme od zadu, od ataku xgoal, kde atak nahradíme 

konjunkcí jeho preconditions. Např.: xgoal = {pgoal-1, pgoal-2, .. ,pgoal-k}. Dále pracujeme 

rekurzivně. Všechny pgoal-i opět nahradíme jejich preconditions, dokud se nedostaneme 

až na úroveň inicializačních podmínek, které neobsahují žádné ataky, které by závisely 

na jiných atakách. Po dokončení všech substitucí získáme výraz reprezentující všechny 

možné cesty útoku vedoucí k požadovanému cíli. 

Podívejme se na příklad uvedený v článku [1], který znázorňuje graf závislostí 

viz. obrázek 3.1-1. Vidíme zde zobrazené ataky závisející na preconditions a jiných 
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atakách. Ataky jsou označené velkými tiskacími písmeny v oválném rámečku. 

Podmínky z inicializačního stavu sítě jsou označeny písmenem p a pořadovým číslem v 

rozmezí 1- 9 v obdélníkovém rámečku. Písmem "G" jsou označeny ataky, ve kterých 

útočník dosáhl požadovaného cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále si ukažme, jak z grafu závislostí vytvoříme výraz algebraitské substituce podle 

návodu, který byl popsán výše v této kapitole. Výpočet je na obrázku 3.1-2. Začínáme u 

cílového ataku G. Pak postupujeme po grafu závislostí směrem nahoru a nahrazujeme 

ataky jejich preconditions. Končíme ve chvíli, kdy výraz obsahuje pouze podmínky 

v tomto příkladu označené písmeny c1 - c9. 

Výraz algebraitské substituce má stejný význam jako výraz topologie v Modelu TAU. 

Také na sebe může vzít roli formule výrokové logiky, podle níž určíme, které podmínky 

je nutné odstranit, aby daná formule dostala logickou hodnotu nula. V článku [1] je 

c2 

Obrázek 3.1-1. Graf závislostí TVA včetně preconditions 
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navíc přesně popsán význam výrazu algebraitské substituce a je doplněný upozorněním 

na podmínky z inicializačního stavu sítě, které jsou uvedeny v postconditions některého 

ataku. Problém je opět stejný, jako u metody přímého výpočtu v Modelu TAU. Přesto se 

přístup použitý u TVA výrazně liší od Modelu TAU v jednom zásadním bodě. 

TVA neuvažuje možnost změny již existujících podmínek během průběhu útoku. 

Nepřipouští, že by se útočník sám zbavoval prostředků, které se mu jednou podařilo 

získat. Do jisté míry to má svou logiku, ovšem vylučuje to např. útoky typu DoS 

(Denial of Service). Pokud útočník získá administrátorská práva na jednom uzlu, tak v 

Modelu TAU má stále možnost vypnout nebo zničit celý uzel nebo shodit některé běžící 

aplikace. TVA podle článku [1] tuto možnost takto přímo neuvažuje a ošetřuje ji ve fázi 

stanovení preconditions a postconditions jednotlivých ataků. Graf závislostí TVA pak 

nesplňuje podmínku sekvenčnosti jednotlivých ataků. Na obrázku 3.1-2 není explicitně 
zaručeno, že všechny ataky B, C, D, E, F půjdou provést sekvenčně za sebou. Graf 

závislostí TVA na obrázku 3.1-2 neuvažuje možnost, že by např. atak B zrušil 

podmínku c8 nebo c9 nutnou k provedení ataku F. Tento problém dokonce není ve 

článku [1] ani zmiňován. Na druhou stranu Model TAU považuje zachování 

sekvenčnost ataků a paralelitu stavů za velice důležitou vlastnost. A právě v tom tkví 

zásadní rozdíl mezi TVA a Modelem TAU. 

 

3.2 Jiné přístupy 

V TVA je popsán graf závislostí, kde ataky i podmínky z jejich preconditions a 

postconditions jsou vrcholy. Lze ovšem zvolit i jiné přístupy, kde vrcholy jsou pouze 

podmínky a ataky hrany. Může to však být i opačně, podmínky jsou hrany a ataky 

G = D + F 
G = (A+B).C.c6 + E.c8.c9 
G = (A+A.c3).C.c6 + (A+B).C.c7.c8.c9 
G = A.(A+B).c4.c5.c6 + A.(A+B).c4.c5.c7.c8.c9 
G = A.c4.c5.c6 + A.c4.c5.c7.c8.c9 
G = c1.c2.c4.c5.c6 + c1.c2.c4.c5.c7.c8.c9 
G = c1.c2.c4.c5.(c6+c7.c8.c9)  

Obrázek 3.1-2. Výraz algebraitské substituce  
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vrcholy. Tyto přístupy jsou zmíněny v článku [1]. Mnohem podrobněji se těmito grafy 

zabývá článek [9], kde ovšem není řešen problém vytváření grafu a mapování topologie, 

ale autoři se zabývají problémem přehlednosti již existujících rozsáhlých grafů a 

představují zde metody agregace těchto grafů. Tento přístup zde zmiňujeme hlavně 
proto, že je to velice zajímavý problém, nicméně s naší prací to v tuto chvíli příliš 

nesouvisí. Na druhou stranu je ale možné právě z článku [9] čerpat inspiraci v případě 
dalšího rozšiřování konceptu použitého v Modelu TAU. 

 

 

4 Rozšíření Modelu TAU 

V této kapitole si povíme něco o možných cestách, jak lze Model TAU v budoucnosti 

rozšířit. 
První cesta spočívá v automatickém vytvoření popisu sítě. Je to velice složitý problém a 

svým rozsahem by odpovídal samostatné práci. O úskalích, na které zde narážíme, 

hovoří kapitola 5. Také v článku [1] pojednávají o tomto problému jako o velké výzvě. 
Je totiž nutné detailně zmapovat všechny vlastnosti dané sítě a výsledky zapsat do 

jazyka srozumitelného stroji. Nejlépe bychom ještě měli vytvořit univerzální algoritmus 

použitelný pro libovolnou síť. Je snadné si přestavit, že navrhnou a implementovat 

nástroj, který to dokáže zcela automaticky, je otázka budoucnosti. 

Velký prostor je v Modelu TAU ponechán pro volbu algoritmů vytvářející kombinace. 

Jedná se o klíčový algoritmu celého modelu, takže je velice účelné, v budoucnu se 

zaměřit právě na tuto část a pokusit se nalézt optimální algoritmus. V ideálním případě 
chceme, aby algoritmus dával velmi přesné a ucelené výsledky, a přitom pracoval s co 

nejnižší časovou i prostorovou složitostí. Je zřejmé, že se opět jedná o velice složitý 

problém. Jeho řešení bude vyžadovat detailní studii tisíců známých útoků a rozsáhlé 

testování zkoumající vzorce chování útoků na konkrétních nastaveních sítě. Ve 

výsledku bychom mohli nalézt efektivní algoritmy, které dokáží spočítat kombinace v 

polynomiálním čase. 

Další způsob, jak rozšířit Model TAU, je hlouběji se zaměřit na topologii sítě. Ta se 

typicky skládá z uzlů, které mají určité společné vlastnosti. Určitě by bylo zajímavé 

zakomponovat uzly sítě přímo do návrhu Modelu TAU jako samostatné entity. V rámci 
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jednoho uzlu je totiž možné provádět výpočet kombinací částečně samostatně a částečně 
v závislosti na ostatních uzlech. Části výpočtu prováděné v rámci jednoho uzlu 

nezávisle na ostatních lze mezi jednotlivými uzly paralelizovat. Je ale nutné mít stále na 

paměti, jakými způsoby na sobě jednotlivé stavy na uzlech závisejí. 

 

 

5 Problémy a  úskalí 

Asi největším problémem a překážkou implementace Modelu TAU do prakticky 

použitelné aplikace je jednoznačný popis stavových podmínek do počítačového jazyka. 

V článku [1] také zmiňují tento problém. Dočteme o něm nepřímo i v knize [2].  

Pro aplikaci použitelnou v praxi je totiž nutné, aby fungovala na libovolné síti s 

libovolnou konfigurací. Navíc by měla operovat s aktuální databází ataků. Tento 

požadavek přináší dva hlavní problémy.  

Prvním je vytvoření detailního popisu sítě. Udělat něco takového ručně na velké síti je 

zjevně velmi pracné a náročné na čas i na inteligenci administrátora. Také je nutné mít 

stanovené nějaké vlastnosti popisu, které přesně definují, jakým způsobem a jak 

podrobně má být síť popsána. V neposlední řadě to vyžaduje nějakou databázi nebo 

univerzálně použitelný systém, jak očíslovat a popsat všechny možné stavové 

podmínky, které mohou v libovolné síti nastat. I kdybychom měli systém, jak toto 

udělat, stále tu zbývá nutnost existence nějakého nástroje, který provede vlastní popis 

sítě automaticky. Jak již bylo zmíněno výše, dělat něco takového ručně je mírně řečeno 

velmi nepraktické a u velkých podnikových sítí prakticky neproveditelné. Bohužel 

zatím není takový nástroj k dispozici.  

Existují různé jiné nástroje, které dokáží do určité míry analyzovat síť a zmapovat 

některá slabá místa. Některé takové nástroje jsou představeny v článku [1] a knize [2]. 

Žádný z nich ovšem nedokáže udělat kompletní popis sítě bez nutnosti manuálních 

oprav a doplňování výsledků. Také se velice často můžeme setkat s chybným popisem 

sítě. Jedná-li se o nástroje vyhledávající slabá místa sítě, často narážíme na problém 

chybné pozitivní identifikace. Nástroj zkrátka najde slabé místo v síti, kde se ve 

skutečnosti tato slabina nevyskytuje. Osobně si myslím, že ten, kdo dokáže najít 
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způsob, jakým lze bezchybně a úplně popsat libovolnou počítačovou síť, se stane velmi 

slavným a jeho práce přinese velký průlom do problémů zabývající se bezpečností. 

Druhým velkým problémem bránícím uvedení implementace Modelu TAU do běžné 

praxe je vlastní databáze ataků. Jednak se to týká celosvětové databáze obsahující 

všechny známe útoky a také do tohoto problému spadá určení zúžené množiny ataků 

NetAttacks vztahující se ke konkrétní síti Net. Dnešní situace je taková, že existuje 

několik veřejně přístupných databází útoků. Najdeme je např. na internetových adresách 

[3], [4], [5]. V těchto databázích jsou popsány tisíce různých útoků, ale je k tomu použit 

lidský jazyk. Základní model ovšem požaduje existenci celosvětové databáze, kde jsou 

útoky popsány stroji srozumitelným jazykem. Bez této databáze je totiž nutné vybírat 

množinu ataků NetAttacks ručně. To je velmi náročná práce, která je prakticky 

proveditelná jen do určité velikosti sítě.  
Dokud nebudou dva výše uvedené problémy vyřešeny, Model TAU se asi 

implementace použitelné v praxi v nejbližší době nedočká, přesto ale má svůj význam. 

Definuje jeden konkrétní problém, navrhuje možnosti jeho řešení a také otvírá další 

otázky, na které bude nutné se soustředit do budoucna.  

 

 

6 Implementace 

Součástí této práce je i implementace modelu TAU, která demonstruje chování modelu 

v praxi. Je nutné ovšem poznamenat, že tato implementace není určena do ostrého 

provozu, ale jedná se o "proof of concept", vhodný pro použití na akademické půdě. Z 

tohoto důvodu jsme nekladli velký důraz na rychlost běhu aplikace a její optimalizaci, 

ale spíše na čitelnost a přehlednost kódu a na detailní výpisy výsledků. 

Implementace modelu TAU je napsána ve vyšším programovacím jazyku Python 

verze 2.4 viz. použitá literatura [10]. Skládá se z několika modulů programového kódu, 

souborů se vstupními daty a jednoho souboru s výsledky výpočtu. Jednotlivé části 

implementace si podrobněji popíšeme dále v této kapitole.                                                                                                                                                                                                                                                                
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6.1 Vstupní data 

V implementaci modelu TAU jsou použity dva soubory se vstupními daty. Je to 

conditions-UTF-8.xml  a exploits-UTF-8.xml . Oba soubory jsou napsány 

v jazyku XML viz. použitá literatura [11], v kódování UTF-8 viz. použitá literatura 

[12]. Soubor conditions-UTF-8.xml  obsahuje popis všech stavových podmínek 

použitých ve výpočtu modelu TAU.  Soubor exploits-UTF-8.xml  obsahuje popis 

všech ataků, které patří do specifikace dané sítě, a tedy odpovídají prvkům množiny 

NetAttakcs. 

 

6.1.1 Soubor conditions-UTF-8.xml  

Soubor conditions-UTF-8.xml  se skládá z množiny XML tagů. Každý tag 

obsahuje popis jedné stavové podmínky, jak to ukazuje obrázek 6.1-1. Soubor obsahuje 

jediný root tag označený jako conditions  a dále seznam vnořených tagů označených 

jako item . Tyto tagy reprezentují stavové podmínky. U každého tagu item  vidíme 

jeden atribut označený jako Index  a dále textovou část tagu, kde je slovní popis dané 

stavové podmínky. 

Atribut Index  obsahuje jedno celé číslo, které má dva významy. Má roli jednoznačné 

identifikace dané stavové podmínky v rámci celé aplikace a také reprezentuje 

ohodnocení dané stavové podmínky. Index  s číslem 1009 a Index  s číslem -1009 

tedy reprezentují dvě navzájem různé stavové podmínky, i když tyto dvě podmínky 

spolu logicky souvisejí a týkají se jedné věci.  

Obrázek 6.1-1. Výřez soboru conditions-UTF-8.xml  
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V souboru conditions-UTF-8.xml  musí být pro každé ohodnocení stavové 

podmínky zvláštní záznam. Důležité je, aby žádná stavová podmínka v záznamech 

nechyběla. V souboru conditions-UTF-8.xml  musí být popsány všechny stavové 

podmínky v takových ohodnoceních, jaké jsou uvedeny v preconditions a 

postconditions ataků ze souboru exploits-UTF-8.xml  a v inicializační konfiguraci 

sítě. 
 

6.1.2 Soubor exploits-UTF-8.xml  

Soubor exploits-UTF-8.xml  je složen z množiny XML tagů. Každý tag obsahuje 

popis jednoho ataku použitelného v aktuální lokální počítačové síti. Výřez soboru 

vidíme na obrázku 6.1-2. Soubor začíná root tagem exploits  a dále obsahuje seznam 

vnořených tagů označených jako item . Každý tag item  reprezentuje jeden atak. 

Atribut Index  obsahuje celé kladné číslo, které slouží  jako jednoznačný identifikátor 

daného ataku v rámci aplikace. Atributy PREcond a POSTcond označují preconditions 

a postconditions daného ataku a obsahují stavové podmínky popsané v souboru 

conditons-UTF-8.xml. Atribut Pravdepodobnost  vyjadřuje úspěšnost provedení 

daného ataku vyjádřenou reálným číslem v intervalu <0,1> viz. definice 2.1-21. Textová 

část tagu item  je použita ke slovnímu popisu daného ataku. 

V souboru exploits-UTF-8.xml  jsou uvedeny všechny ataky, které budou použity 

při běhu aplikace. 

 

6.2 Moduly 

Aplikace psané v jazyku Python se typicky skládají z několika modulů. Jeden modul má 

vždy roli startovacího skriptu a ostatní obsahují datové struktury a funkce potřebné pro 

Obrázek 6.1-2. Výřez souboru exploits-UTF-8.xml  
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běh celé aplikace. V následujícím textu si postupně představíme všechny moduly a 

popíšeme si důležité části programového kódu. Ještě předtím si ale stručně popíšeme 

některé vlastnosti jazyka Python a výrazy, které budeme používat v následujícím textu. 

Python obsahuje tři velice důležité datové typy. Je to list, tuple a slovník. List 

implementuje seznam libovolných prvků. Ty jsou indexovány od nuly a lze je libovolně 
modifikovat, včetně přidávání a ubírání. Tuple je také implementace seznamu, ale nelze 

v něm provádět modifikace prvků. Slovník je implementace asociativního seznamu. 

Jednotlivé položky slovníku jsou páry typu Index : Hodnota. Index může být, až na 

výjimky, instance libovolného datového typu. Hodnota obsahuje informace logicky se 

vztahující k Indexu a také to může být instance libovolného datového typu. Zde už 

nejsou žádná omezení. 

V textu dále budou použity výrazy jako dvojice nebo trojice. Jedná se o instance typu 

list nebo tuple, jež obsahují právě dva nebo tři prvky. 

V jazyce Python platí, že kdekoliv v kódu musí být každý atribut nebo metoda dané 

třídy prefixována jménem instance třídy nebo identifikátorem self  v tečkové notaci. 

Toto platí i pro moduly programového kódu, protože i to jsou instance vestavěné třídy 

Module . Identifikátor self  se používá pro atributy a metody uvnitř třídy. Toto 

pravidlo budeme používat i v dalším textu. Prefix jména proměnné oddělený tečkou 

znamená modul nebo instanci třídy, ke které daná proměnná patří. 
 

6.2.1 Modul graf.py 

Modul graf.py  je jádrem celé aplikace. Obsahuje hlavní datové struktury Grafu 

závislostí a využívá data a funkce ze všech ostatních modulů. 

Běh celé aplikace začíná spuštěním zaváděcí funkce run() , která dostane parametry 

specifikované uživatelem ve startovacím skriptu. Tato funkce provede inicializaci 

ostatních modulů a vytvoří instanci Grafu závislostí pojmenovanou jako Graf . Pak 

provede výpočet stanoveného počtu řádků na instanci Graf  opakovaným voláním 

metody Graf.addRow().  Následně spustí analýzu topologie útoku voláním metody 

Graf.calculateTopologii() .  

Celý výpočet také končí v tomto modulu. Jako poslední je spuštěna úklidová funkce 

quit() , která se postará o úklid a zavření souborů. 
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Třída GrafClass  

Tato třída implementuje vlastní Graf závislostí. Obsahuje datové struktury pro 

uchovávání globálních informací v rámci celého grafu a také jsou zde implementovány 

metody provádějící hlavní kroky výpočtu na Grafu závislostí. Jednotlivé kroky výpočtu 

si ukážeme v následujícím textu. Nejprve si však popíšeme důležité atributy této třídy. 

Atribut self.StartConditions  obsahuje list inicializačních stavových podmínek. 

Atribut self.Rows  je slovník indexovaný čísly jednotlivých řádků. Ke každému 

indexu je následně přiřazena jedna instance třídy graf.RowClass . 

Atribut self.Cil  je instance třídy classes.CilClass  a obsahuje informace o 

cílových podmínkách a dosažených cílových stavech během výpočtu. 

Atribut self.Topologie  je instance třídy classes.TopologieClass  a slouží 

k provedení analýzy topologie útoku. 

Teď se podívejme na důležité metody této třídy. 

 

Metoda self.addRow()  

Po vytvoření nové instance třídy graf.GrafClass  pojmenované jako Graf  je 

několikrát za sebou z venku spuštěna funkce Graf.addRow() , která slouží k přidání 

jednoho řádku. Tato funkce inicializuje nový řádek vytvořením nové instance třídy 

graf.RowClass, kterou vloží do slovníku self.Rows  pod příslušný index 

reprezentující číslo řádku. Pak spustí metodu Radek.perform() , která provede 

výpočty uvnitř nového řádku. 

 

Metoda self.calculateTopologii() 

Tato metoda postupně vyhledává všechny řetězce vedoucí od cílových stavů směrem 

nahoru k inicializačnímu stavu a předává je metodám instance self.Topologie . 

Tato instance ve svých vnitřních strukturách zpracuje získané informace a vrátí hotovou 

topologii útoku a také několik alternativ množin inicializačních podmínek vhodných ke 

zrušení.  
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Jsou k tomu využity metody: 

self.Topologie.createRadkyTopologie()  a 

self.Topologie.createRadkyZavislosti()  

 

Třída RowClass  

Tato třída implementuje jeden řádek grafu. Obsahuje informace potřebné pro 

zpracování jednoho řádku Grafu závislostí. Důležité atributy jsou následující: 

Atribut self.INgroups  je slovník vstupních INGroups daného řádku. Jednotlivé 

skupiny jsou implementovány instancemi třídy classes.GroupClass . Ve slovníku 

jsou indexované instancemi třídy classes.PointerClass , které obsahují adresu 

řetězce, ze kterého vznikly. 

Atribut self.Cells  je slovník obsahující instance třídy graf.CellClass,  které 

implementují jednotlivé buňky. Každá buňka je ve slovníku indexovaná svým 

pořadovým číslem od jedné. 

Atribut self.OUTgroups  je slovník obsahující OUTGroups, které nově vznikly na 

tomto řádku. Implementačně je to stejná datová struktura jako self.INGroups . 

Atribut self.ROWexploits  je instance třídy classes.PARTexploitsClass  a 

obsahuje informace o atakách, která patří do tohoto řádku. Jde o implementaci 

RowAttacks daného řádku. 

Teď se podíváme na důležité metody třídy a průběh výpočtu na jednom řádku. 

 

Metoda self.perform()  

Tato metoda je hlavní výkonnou metodou třídy. Stará se o vlastní výpočet řádku. Vždy 

je volaná z vnějšku třídy po vytvoření nové instance řádku. 

V prvním kroku metoda vytvoří nové buňky, které uloží podle pořadových čísel do 

slovníku self.Cells . Počet buněk odpovídá počtu skupin v self.INgroup s. Pro 

každou nově vytvořenou buňku je zavolána metoda Bunka.perform() . 

Když jsou takto zpracované všechny buňky, zavolá se metoda 

self.createOUTgroups() , která z buněk vytvoří OUTGroups. 
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Metoda self.createOUTgroups()  

Tato metoda projde všechny buňky v self.Cells  a z jejich skupin buňky 

implementovaných proměnnou Bunka.CellOUTgroups vytvoří OUTGroups na 

daném řádku. Každá nová skupina z OUTGroups je implementována instancí třídy 

classes.GroupClass . K práci se skupinami a jejich stavovými podmínkami je 

použito hashování a vestavěné datové typy implementující množiny. 

Výsledné instance nových skupin jsou uloženy do slovníku self.OUTGroups .  

 

Třída CellClass  

Tato třída implementuje jednu buňku. Důležité atributy jsou následující: 

Atribut self.INCond  je list stavových podmínek, které slouží jako počáteční stav 

nových řetězců. 

Atribut self.Pointer  je instance třídy classes.PointerClass  a ukazuje na 

řetězec v předchozím řádku, ze kterého vznikla tato buňka. 

Atribut self.Kombinace  je slovník implementující kombinace v buňce. Prvky 

slovníku jsou listy řetězců. Každý řetězec je instance třídy 

classes.RetezecClass . Slovník self.Kombinace  je indexován délkami 

řetězců v listu. Každý list tedy obsahuje řetězce stejné délky. 

Atribut self.KombinaceIdx  je slovník pointerů - instancí třídy 

classes.PoiterClass. Ty ukazují na řetězce ze self.Kombinace , který je 

indexovaný koncovými podmínkami řetězců. U každého indexu je list poiterů. Každý 

pointer ukazuje na jeden řetězec self.Kombinace , který má tento index jako 

podmínku v koncovém stavu. 

Atribut self.CellOUTgroups  je slovník vytvořený ze skupin buňky 

implementovaných třídou classes.GroupClass . Index slovníku je pointer - 

instance třídy classes.PoiterClass , ukazující na řetězec ze 

self.Kombinace , ze kterého daná skupina vznikla. 

Výpočet v buňce je implementován následujícími metodami. 
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Metoda self.perform() 

Tato metoda je hlavní výkonnou metodou třídy. Vždy je volaná z vnějšku třídy po 

vytvoření nové instance buňky. Uvnitř metody jsou volány dvě další funkce. Je to 

self.kombinace() , která slouží k vlastnímu výpočtu kombinací v buňce. Pak je 

volána metoda self.createOUTgroups() , která vytvoří skupiny buňky ze 

spočítaných řetězců uložených v self.Kombinace . 

 

Metoda self.kombinace() 

Je to algoritmicky klíčová metoda celého Grafu závislostí. Počítá řetězce z ataků 

uložených v Radek.RowExploits  a vstupních stavových podmínek buňky ze 

self.INCond.  

Funkce self.kombinace()  je navržená jako interface pro použití různých 

algoritmů. V této aplikaci je uvedena jediná implementace. Jde o funkci 

self.kombinace1() . Je ale možné doimplementovat další algoritmy např. do 

funkcí self.kombinace2()  a self.kombinace3() . Na výpočet vlastních 

kombinací pak můžeme volat uživatelem zvolenou funkci. 

 

Metoda self.kombinace1()  

Tato funkce implementuje jeden konkrétní algoritmus pro vytvoření kombinací v buňce. 

Vlastní výpočet probíhá postupně od řetězců délky jedna až po řetězce maximální délky 

složené ze všech dostupných ataků. Pro každý řetězec je také spočítána 

pravděpodobnost. K řetězcům s nízkou pravděpodobností, která je mimo stanovený 

limit, už nejsou přidávány další ataky. 

Jako agrumenty této funkce je možné zadat zmiňovaný limit pravděpodobnosti a také 

maximální délku řetězce.  

 

Metoda self.createOUTgroups() 

Tato metoda slouží k vytvoření skupin buňky z řetězců uložených 

v self.Kombinace . Ze všech řetězců, které končí ve stejném koncovém stavu, je 

vytvořena jedna instance třídy self.GroupClass . Ta implementuje jednu skupinu 
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buňky. Pointer této instance ukazuje na jeden zvolený řetězec. Pointery na ostatní 

řetězce končící ve stejném koncovém stavu jsou uloženy jako sestry nově vytvořené 

skupiny buňky.  

 

6.2.2 Modul classes.py 

Tento modul je druhým nejdůležitějším modulem implementace. Jsou v něm 

definovány doplňkové třídy, které používají funkce z modulu graf.py . 

V následujícím textu si ukážeme důležité třídy tohoto modulu. 

Třída PointerClass  slouží k vyjádření adres v rámci grafu závislostí. 

Instance třídy CilClass udržuje aktuálních informace o skupinách z OUTGroups, 

které obsahují cílové stavové podmínky. 

Třída RetezecClass  implementuje řetězec. Instance této třídy obsahují sekvenci 

ataků, a také další informace vztahující se k danému řetězci. Je to např. 
pravděpodobnost řetězce, jeho pointer a koncový a počáteční stav. 

Třída GroupClass  implementuje skupiny. Instance této třídy může být skupina 

z INGroups, OUTGroups nebo skupina buňky.  

Poslední důležitou třídou, kterou zde uvedeme, je třída TopologieClass . Instance 

této třídy implementuje vlastní topologickou analýzu útoku. K tomu slouží metoda 

self.createRadkyTopologie() . Tato metoda použije informace z Grafu 

závislostí a vytvoří list. Položky listu jsou konjunkce řetězců. Reprezentují všechny 

alternativní cesty vedoucí k hledanému cíli. 

Pak přijde na řadu metoda self.createRadkyZavislosti() , která pomocí 

metody závislostí vytvoří list závislostí z listu topologie. V průběhu výpočtu je použita 

funkce tail.roznasobitKonjunkci() . Jde o pomocnou funkci z modulu 

tail.py  o které se ještě zmíníme níže.  

Výsledkem výpočtu metody self.createRadkyZavislosti() je opět list. Jeho 

položky jsou seznamy inicializačních podmínek, na kterých závisejí jednotlivé cesty 

z listu topologie. Na závěr výpočtu jsou hladovým algoritmem z modulu tail.py 

vybrány inicializační podmínky vhodné k vyřazení.  
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6.2.3 Modul tail.py  

Tento modul je pouze pomocný. Implementuje dvě důležité funkce, kterými jsou 

tail.roznasobitKonjunkci()  a  tail.hladovyAlgoritmus() . 

Funkce tail.roznasobitKonjunkci()  vytvoří z formule v konjunktivní 

normální formě formuli v disjunktivní normální formě. Obě formule jsou 

implementované listem. Položky listu jsou opět listy, které obsahují literály konjunkce 

nebo disjunkce. 

Funkce tail.hladovyAlgoritmus()  vybere z formule v disjunktivní normální 

formě ty literály, které je nutné vynulovat. Snaží se nalézt co nejmenší množinu literálů 

hladovým algoritmem. První zkouší vybrat ty literály, které jsou obsaženy v největším 

počtu konjunkcí. Zmíněná formule je implementovaná stejně jako u funkce 

tail.roznasobitKonjunkce() . Hladový algoritmus není optimální. Vrátí 

několik alternativních řešení. 

 

6.2.4 Moduly conditions.py  a exploits.py  

Modul conditions.py  obsahuje datové struktury a funkce pracující se stavovými 

podmínkami. Je zde implementována jedna třída ConditionsClass , která 

reprezentuje stavovou podmínku. 

Velice podobné datové struktury má i modul exploits.py . Ten však obsahuje 

informace týkající se ataků. I zde je pouze jedna třída ExploitClass , která tentokrát 

implementuje atak. 

Při inicializaci aplikace jsou do těchto dvou modulů načtena data ze vstupních soborů  

conditions-UTF-8.xml  a conditions-UTF-8.xml . K tomuto účelu má 

každý modul implementovanou funkci fillAll() , která provede vlastní načtení dat 

ze soboru v XML formátu. Při práci využívá pomocný modul xmlparser.py . 
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6.2.5 Moduly debug.py  a xmlparser.py  

Tyto moduly jsou pouze pomocné, takže se o nich zmíníme jen velice krátce. Modul 

debug.py  provádí výpisy výsledků aplikace. Modul xmlparser.py  obsahuje 

funkce určené pro načítání dat ze souborů ve formátu XML. 

 

6.2.6 Modul start.py 

Tento modul má funkci startovacího skriptu. Uživatel v něm může měnit vstupní data 

určená pro Graf závislostí. Konkrétně se jedná o následující proměnné:  

Proměnná StartConditions  obsahuje jeden list. Jedná se o inicializační stav sítě. 
Položky listu jsou všechny stavové podmínky, které v dané síti existují v momentě 
zahájení výpočtu. Lze je libovolně měnit, ubírat a doplňovat. Vždy ale musíme mít na 

paměti, že tyto podmínky se vztahují ke konkrétnímu příkladu sítě. Ten je uveden 

v aktuálních souborech conditions-UTF-8.xml  a exploits-UTF-8.xml, 

které jsou uložené v kořenovém adresáři aplikace. Když vyměníme tyto dva soubory, je 

také nutné aktualizovat i StartConditions.  

Proměnná Cíle  je list obsahující cíle. Typicky je to jedna stavová podmínka. Může 

jich případně být i více. Cílový stav pak bude ten, který obsahuje všechny zadané cíle. 

Nezáleží na tom, na kterém řádku se nachází a jaké stavy následovaly po něm. Cílové 

stavové podmínky vybíráme vždy z aktuálního popisu sítě uvedeného v souborech 

conditions-UTF-8.xml  a exploits-UTF-8.xml , které se momentálně 
nacházejí v kořenovém adresáři aplikace. Nemá smysl hledat cíle, které nejsou v těchto 

dvou souborech vůbec obsaženy. 

V proměnné PocetRadku  je uveden počet řádků Grafu závislostí, které chceme 

spočítat. V této implementaci Model TAU vždy spočítá přesně zadaný počet řádků. 

Neskončí svůj výpočet dříve. Ve výsledném výpisu se objeví všechny řádky, včetně 
těch prázdných. 

Proměnná MaximalniDelkaRetezce  vyjadřuje maximální povolenou délku 

řetězců v rámci výpočtu kombinací v buňce. 

Proměnná LimitPravdepodobnosti  obsahuje desetinné číslo určující limit 

pravděpodobnosti. Všechny řetězce a stavy s pravděpodobností pod tímto limitem 
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budou označeny za neproveditelné a ve výpočtu Grafu závislostí nebudou brány 

v úvahu. 

 

Na závěr povídání o modulech si ukážeme schéma volání funkcí, které je znázorněno na 

obrázku 6.2-1. Detailní popis jednotlivých funkcí jsme si již uvedli u příslušných 

modulů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2-1. Schéma volání funkcí v implementaci Modelu TAU 

Graf = GrafClass() 
Graf.addRow() 
Graf.calculateTopologii() 

run()  

Row = RowClass() 
Row.perform() 

Cell = CellClass() 
Cell.perform() 

Topologie.createRadkyTopologie() 
Topologie.createRadkyZavislosti() 
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6.3 Výstupní data 

V podadresáři logs  je při každém běhu aplikace vytvořen jeden soubor obsahující 

informace o výsledcích a průběhu výpočtu. Výřez souboru vidíme na obrázkách 6.3-1, 

6.3-2 a 6.3-3. Najdeme tam i detailní popis jednotlivých položek výpisu. 

+++++++++++=- CONDITIONS -=+++++++++++ 
Index: -1010  Popis:   
 Nemame spojeni uzlu A s utocnikem venku. 
  
Index: -1009  Popis:   
 Nemame Superuser prava na uzlu A. 
 
+++++++++++=- NetAttacks -=+++++++++++ 
 
Index: 1  PREcond: [3001, 3002, 3004]  POSTcond: [3034]  Pravdepodobnost: 0.9       
 Zranitelny Useradmin bezici na uzlu B. Umoznuje cist libovolny soubor z uzlu B. 
  
Index: 2  PREcond: [3001, 3034, 3004]  POSTcond: [3010, 3009, 2100, 1101]  
Pravdepodobnost: 0.9       
 Zranitelny WU_FTP server na uzlu C. Umozni spustit na serveru libovolny kod. 

Výpis všech načtených stavových podmínek 
ze souboru conditions-UTF-8.xml  

 

Výpis všech načtených ataků 
ze souboru 

exploits-UTF-8.xml  

Obrázek 6.3-1. Výpis podmínek a ataků  

Obrázek 6.3-2. Výpis topologie a podmínek určených k vyřazení  
  

================================================== 
Vyraz Topologie [ataky] <= Vyraz zavislosti [inicializacni podminky] 
 
[1][2][9.5][7] <= [1004L, 2004L, 3001L, 3002L, 3004L] 
[1][2][9.10][7] <= [2004L, 3001L, 3002L, 3004L] 
[1][2][9.10.5][7] <= [1004L, 2004L, 3001L, 3002L, 3004L] 
[1][2][9][7] <= [2004L, 3001L, 3002L, 3004L] 
 
================================================== 
=================  Podminky na vyrazeni  ================ 
-------------------------------------- 
Index: 3004  Popis:   
 WU-FTP bezici na uzlu C. 
  
-------------------------------------- 
Index: 3002  Popis:   
 Zranitelny Useradmin bezici na uzlu C. 

cesta složená 
z řetězců 

inicializační 
podmínky, na kterých 
závisí příslušná cesta 

řetězců 

Jedna alternativa 
podmínek určených 

k vyřazení 
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########################  ROW  1 ######################## 
NEW IN Conditions:[3001, 3002, 3004, -1001, 1003, 1004, -2001, 2004] 
NEW OUT Conditions:[3034] 
GOT Conditions:[3001, 3002, 3004, -1001, 1003, 1004, -2001, 2004, 3034] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ROW ATTACKS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Index: 1  PREcond: [3001, 3002, 3004]  POSTcond: [3034]  Pravdepodobnost: 0.9       
 Zranitelny Useradmin bezici na uzlu B. Umoznuje cist libovolny soubor z uzlu B. 
  
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  CELL 1  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= INcondition =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
[1003, 1004, -2001, 2004, -1001, 3001, 3002, 3004] 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= CELL ATTACKS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Index: 1  PREcond: [3001, 3002, 3004]  POSTcond: [3034]  Pravdepodobnost: 0.9       
 Zranitelny Useradmin bezici na uzlu B. Umoznuje cist libovolny soubor z uzlu B. 
  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  Pointer   =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Row: 0   Cell: -1  KAddress:(KRow:-1, KIdx:-1, PocetPrvku:8) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= KOMBINACE =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
0:[] 
1:[1] 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-   GROUPS Bunky  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
++ 1:Conditions: [1003, 1004, -2001, 2004, -1001, 3001, 3034, 3004, 3002] 
Pointer: Row: 1   Cell: 1  KAddress:(KRow:1, KIdx:1, PocetPrvku:9) 
Pravdepodobnost: 0.9 
Sisters (0): 
 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
**********************  OUTgroups  ********************** 
Conditions: [1003, 1004, -2001, 2004, -1001, 3001, 3034, 3004, 3002] 
Pointer: Row: 1   Cell: 1  KAddress:(KRow:1, KIdx:1, PocetPrvku:9) 
Pravdepodobnost: 0.9 
Sisters (0): 
 
********************************************************* 
######################################################### 

číslo a stavové podmínky skupiny 
buňky 

Kombinace v buňce indexované délkou 
řetězců. 

Každý řetězec je složený ze sekvence 
ataků 

CellAttacks 

buňka 

řádek Grafu závislostí podmínky nově vzniklé na 
předchozím řádku 

nové stavové podmínky 
vzniklé v tomto řádku 

stavové podmínky 
dosažené v tomto řádku 

seznam ataků z RowAttacks 

podmínky z INGroup dané 
buňky 

skupiny buňky 

Pointer na řetězec, ze kterého vznikla 
skupina buňky  

Pointery na sesterské řetězce, které 
končí ve stejném koncovém stavu 

Pointer na řetězec, ze kterého 
vznikla vstupní INGroup 

pravděpodobnost skupiny buňky 

OUTGroups řádku 

stavové podmínky dané 
OUTGroup 

 

Pointer na řetězec, ze kterého 
vznikla OUTGroup 

pravděpodobnost OUTGroup Pointery na sesterské řetězce, které 
končí ve stejném koncovém stavu 

Obrázek 6.3-3. Výpis jednoho řádku 



 94 

6.4 Instalace a spuštění 

Pro běh této implementace je potřeba mít k dispozici interpret jazyka Python 

verze 2.4.3. Instalační soubor je možné stáhnout na domovské stránce Pythonu viz. [10]. 

Na přiloženém CD je v adresáři instalace  k dispozici instalační soubor pro operační 

systém Windows XP. Na tomto operačním systému byla aplikace vyvíjena a testována. 

Vlastní aplikace se všemi soubory se nachází na přiloženém CD v adresáři aplikace . 

Spuštění programu se provede importem spouštěcího skriptu start.py  v shellu 

interpretu. Postupujeme podle následujících kroků: 

1. Nainstalujeme a spustíme shell jazyka Python verze 2.4.3, který je na přiloženém CD. 

2. Adresář aplikace  z přiloženého CD zkopírujeme na pevný disk počítače. Je nutné 

zajistit, abychom v podadresáři logs  měli nastavená práva na zápis. 

3. V shellu otevřeme soubor start.py.  Použijeme menu File/Open. 

4. Spustíme modul stiskem klávesy F5 nebo v menu Run/Run Module 

Aplikaci je také možné spustit příkazem import start  napsaným přímo v shellu 

jazyka Python. V tomto případě je ale nutné zajistit, aby shell znal adresář, ve kterém je 

uložen modul start.py . 

 

6.4.1 Testovací data 

Uživatel má možnost dobře si prohlédnou a případně editovat předpřipravená testovací 

data v souborech start.py , conditions-UTF - 8.xml  a 

exploits-UTF-8.xml . V podadresáři data  jsou připraveny další dva podadresáře. 

Ty obsahují demonstrativní příklady, ve kterých je popsána lokální počítačové síť se 

dvěma a třemi uzly. Implicitně je v aplikaci připraven popis sítě se dvěma uzly. Pokud 

si chce uživatel vyzkoušet jiný příklad, tak musí překopírovat soubory 

conditions-UTF - 8.xml  a  exploits-UTF-8.xml do kořenového adresáře 

aplikace a upravit StartConditions  a ostatní proměnné ve start.py  tak, aby 

odpovídaly použitému popisu sítě. Všechny potřebné informace nalezneme v kapitolách 

o modulu start.py  a vstupních datech. Další pokyny jsou uvedeny přímo 

v souborech. 
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Jak už bylo uvedeno výše, implementace Modelu TAU je pouze demonstrativní. Není 

určená pro běžné použití. Výpis programu je tedy velice podrobný. Umožňuje uživateli 

detailně se seznámit s celým procesem výpočtu. Je tedy nutné počítat s tím, že pro 

příklady méně dobře zabezpečených sítí bude výpočet relativně dlouhý.    

 

 

7 Závěr 
V této práci jsme navrhli a implementovali Model TAU, který modeluje chování útoků 

v lokální počítačové síti. Využívá k tomu závislosti mezi jednotlivými ataky, ze kterých 

je útok složen. Výsledkem výpočtu Modelu TAU je topologie útoku, ze které můžeme 

velice dobře určit slabá místa dané sítě. Navíc ještě získáme detailní informace o 

konkrétních kombinacích ataků, které naší síť narušily. 

V průběhu vytváření návrhu Modelu TAU se nám otevřela řada zajímavých otázek. 

Jednou z nich byla otázka složitosti výpočtu Modelu TAU, která se ukázala být závislá 

na implementaci jedné konkrétní funkce. Dospěli jsme také k NP-úplným problémům, 

když jsme se pokoušeli najít minimální množinu inicializačních stavových podmínek 

vhodných ke zrušení. Velice zajímavý je také problém zastavení výpočtu na Modelu 

TAU, kde je velice obtížné určit, ve kterých případech nám výpočet skončí sám. Dále 

jsem dospěli k překvapivému závěru, že délka výpočtu závisí na úrovni zabezpečení 

dané sítě, ale přímo nezávisí na její velikosti. 

Námět této práce vycházel z článku [1]. Převzali jsem z něj definici ataku pomocí 

preconditions/postconditions a myšlenku modelování sekvence ataků. 

Samostatně jsem vytvořili nové pojetí Grafu závislostí a také jsme navrhli nové metody 

analýzy topologie útoku. Na základě specifikace Grafu závislostí jsme vytvořili 
jednoduchou aplikaci, na které lze demonstrovat výpočet modelu TAU v praxi. 
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