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Základní  informace	
•  CERT:	  Computer	  Emergency	  Response	  Team;	  
•  veřejný	  sektor	  a	  kri;cká	  informační	  infrastruktura;	  
•  členění	  týmu:	  

o  reak;vní	  oddělení;	  
o  oddělení	  vyhledávání;	  
o  analy;cké	  oddělení;	  

•  základní	  služby:	  
o  proak;vní:	  koordinační	  činnost	  v	  rámci	  komunity	  a	  informační	  HUB,	  schopnos;	  detekce	  

anomálií;	  
o  reak;vní:	  reakce	  na	  incidenty,	  zpracování	  artefaktů;	  

•  kontakt:	  
o  hMp://www.govcert.cz;	  
o  cert@nbu.cz,	  cert.incident@nbu.cz.	  



Zaměření  týmu	
•  SCADA/ICS	  systémy;	  
•  penetrační	  testování;	  
•  forenzní	  činnost;	  
•  analýza	  malwaru	  a	  reverzní	  inženýrství;	  
•  virtualizované	  prostředí	  a	  cloudová	  řešení;	  
•  bezpečné	  programování	  a	  databázové	  systémy;	  
•  operační	  systémy	  UNIXového	  typu;	  
•  operační	  systémy	  Windows;	  
•  síťová	  bezpečnost	  a	  analýza	  síťového	  provozu;	  
•  honeypoty.	  
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BotNet  Feed	
•  Nástroj	  vyvíjený	  vládním	  CERT	  týmem	  za	  

účelem	  sběru	  a	  zpracování	  dat	  o	  koncových	  
uzlech	  zapojených	  do	  botnetů;	  

•  MicrosoZ	  iden;fikuje	  botnet	  a	  zabaví	  C2	  
servery;	  

•  dále	  potom	  monitoruje	  příchozí	  požadavky,	  
které	  předává	  dále;	  

•  záznamy	  obsahují	  IP	  adresy	  nakažených	  
strojů;	  

•  záznamy	  jsou	  aktualizovány	  každých	  20	  
sekund,	  cca	  60	  nových	  záznamů;	  

•  celkem	  tedy	  přibližně	  250	  000	  záznamů	  
denně.	  



IHAP	
•  Incident	  Handling	  Automa;on	  Project;	  
•  zpracování	  a	  standardizace	  dat;	  
•  ukládání	  v	  databázi,	  zobrazení	  a	  práce	  s	  událostmi;	  
•  celkem	  získaných	  dat	  –	  223	  450	  událose	  za	  měsíc:	  

o  brute-‐force	  (105	  776),	  	  phishing	  	  (97	  332),	  exploit	  (176),	  trojan	  (14)	  a	  další;	  

•  celkem	  získaných	  dat	  týkajících	  se	  ČR	  –	  685	  událose:	  
o  brute-‐force	  (468),	  phishing	  (200),	  spam	  (10),	  unknown	  (6),	  ids	  alert	  (1).	  



Taranis	
•  Nástroj	  pro	  monitoring	  velkého	  množství	  internetových	  zdrojů:	  

o  www	  stránky;	  
o  e-‐mailové	  listy	  (NATO);	  
o  RSS	  kanály	  (Symantec,	  Kaspersky,	  F-‐secure,	  CrySys,...);	  
o  TwiMer	  (hack;vis;cké	  skupiny);	  

•  informace	  jsou	  stahovány	  a	  hodnoceny	  v	  pravidelných	  intervalech;	  
•  výsledkem	  je	  tvorba	  analýz	  	  

a	  bezpečnostních	  doporučení;	  	  
•  sta;s;ky:	  

o  počet	  využívaných	  zdrojů:	  102;	  
o  počet	  zpráv	  denně:	  okolo	  300.	  



Klientské  honeypoty	
•  Honeypot	  –	  síťová	  past;	  
•  honeynet	  –	  síť	  honeypotů	  s	  honeywallem;	  
•  Thug:	  

o  málo	  interak;vní	  honeypot;	  
o  analýza	  webu	  -‐	  škodlivý	  kód,	  infikované	  soubory	  (pdf,	  doc,	  …);	  

•  Modern	  Honey	  Network:	  
o  framework	  pro	  práci	  honeypoty;	  
o  automa;zované	  nasazení	  HN/P	  (Conpot,	  Dionaea,	  Glastopf,…);	  
o  využie	  v	  rámci	  denní	  činnos;	  CERTu;	  
o  služba	  pro	  veřejnou	  správu	  a	  kri;ckou	  infrastrukturu;	  
o  klientské	  HN/P	  budou	  později	  proak;vně	  detekovat	  nakažené	  stránky.	  
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Poskytované  služby	
•  Incident	  handling;	  
•  BotNet	  Feed;	  
•  Incident	  Handling	  Automa;on	  Project;	  
•  vulerability	  management;	  
•  klientské	  honeypoty;	  
•  penetrační	  testování;	  
•  forenzní	  analýza.	  



Aktuální  projekty	
•  Koordinační	  centrum	  pro	  české	  bezpečnostní	  týmy:	  

o  videokonference	  se	  stálými	  i	  ad-‐hoc	  členy	  včetně	  sdílení	  dat;	  
o  řešení	  rozsáhlých	  bezpečnostních	  útoků;	  

•  automa;zované	  sdílení	  informací	  o	  incidentech:	  
o  system-‐to-‐system	  komunikace;	  
o  spolupráce	  se	  společnose	  O2;	  

•  budování	  laboratorního	  prostředí;	  
•  organizace	  a	  účast	  na	  národních	  i	  mezinárodních	  cvičeních:	  

o  CYBER	  CZECH	  2014;	  
o  Cyber	  Coali;on,	  Locked	  Shield,	  Cyber	  Europe,	  ...	  



  
Děkuji  za  pozornost!	

Otázky?	


