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CIELE
Tento dokument obsahuje súhrn spôsobov, akými ESET využíva 
viacvrstvové technológie, pomocou ktorých výrazne presahuje možnosti 
základného antivírusového softvéru. Vysvetľuje, ktoré vrstvy sa podieľajú 
na riešení konkrétnych problémov a aké výhody prinášajú používateľovi.

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA  
NOVEJ GENERÁCIE
Väčšina uznávaných antivírusových spoločností vznikla z túžby pomôcť 
ľuďom vyriešiť problémy s vírusmi alebo malvérom. Tieto spoločnosti 
vyvíjali technológie tak, aby zodpovedali rozširujúcemu sa rozsahu 
hrozieb, ktoré musia dodávatelia bezpečnostných riešení zvládnuť. 
Antivírusový softvér dnes vnímame ako súčasť obchodu s komoditami 
a zabezpečenie je téma, ktorá rezonuje u každého bez ohľadu na to, 
či rozumieme, o čo v skutočnosti ide. V nedávnej dobe sa začali šíriť 
nové, samozvané spoločnosti „novej generácie“ – zvykneme ich tiež 
označovať ako „postfaktické“ spoločnosti. Zvyčajne majú málo skúseností 
s vývojom riešení proti malvéru, ale agresívne ponúkajú svoje riešenia 
ako „inovatívne“ a zároveň zatracujú uznávaných predajcov, ktorých 
označujú za „dinosaurov“. Ako to býva u väčšiny predajcov zázračných 
riešení, mnohé ich tvrdenia sú zavádzajúce a iróniou je, že ich detekčné 
možnosti sa zvyčajne spoliehajú na detekčný mechanizmus tretej strany. 
Tou je niektorý z uznávaných dodávateľov, keďže len veľmi málo z tých 
desiatok poskytovateľov riešení, ktorí sú dnes na trhu, má skúsenosti 
alebo schopnosti na vývoj vlastnej detekčnej technológie. Technológie 
spoločnosti ESET sú jej vlastníctvom a boli vyvinuté interne.

Jednoduchá detekcia malvéru na základe statických signatúr, ktorá 
podľa nových dodávateľov ohrozuje efektívnosť uznávaných riešení 
proti malvéru, predstavuje však nanajvýš iba malú zložku celej batérie 

technológií, ktoré moderný bezpečnostný produkt používa proti súčasným 
hrozbám.

VIACERÉ HROZBY,  
VIACVRSTVOVÁ OCHRANA
Uznávané antimalvérové spoločnosti, ktoré stále pôsobia na trhu, si svoj podiel 
na ňom udržali vďaka vývoju zameranému na riešenie aktuálnych hrozieb.

Hrozby nie sú statické a ich vývoj sa nezastavil na začiatku tohto 
storočia. S dnešnými hrozbami nie je možné účinne bojovať iba pomocou 
technológií z 90. rokov minulého storočia. Boj proti modernému malvéru 
je hra na mačku a myš, v ktorej čelíme tímom zručných a (finančne) 
motivovaných záškodníkov. Spoločnosti poskytujúce zabezpečenie teda 
potrebujú svoje produkty reaktívne i proaktívne neustále zdokonaľovať  
a poskytovať efektívne riešenia s rôznymi pridanými vrstvami na detekciu 
a blokovanie moderného malvéru. Jediný ochranný bod či jeden spôsob 
ochrany jednoducho nestačí.

To je jeden z dôvodov, prečo aj spoločnosť ESET vyrástla z dodávateľa 
antivírusového softvéru na poskytovateľa komplexných služieb v oblasti 
bezpečnosti IT.

Viaceré hrozby, viaceré platformy
Operačné systémy Microsoft nie sú jedinými platformami, na ktorých sa 
dnes malvér vyskytuje. Bojové pole sa rýchlo mení a útočníci sa snažia 
ovládnuť predtým nepreskúmané platformy a procesy.

• Všetko, čo sa dá ovládať na vykonanie škodlivej aktivity, môže byť 
použité na útok.

• Všetko, čo spúšťa spustiteľný kód na spracovanie externých dát, môže 
byť potenciálne zneužité škodlivými dátami.
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Jedným z hlavných cieľov útočníkov boli servery Linux (operácia Windigo, 
Linux/Mumblehard). Jeden z úplne najväčších botnetov (OSX/Flashback), 
napadol počítače Mac so systémom OS X. Bežným cieľom sú mobilné 
telefóny (Hesperbot) a vážnou hrozbou sa stávajú útoky na routery (Linux/
Moose). Rootkity sa približujú k hardvéru (útoky na firmvér alebo pomocou 
rootkitu UEFI) a virtualizácia otvára nové vektory útoku (Bluepill, VM 
escape zraniteľnosti). Aj webové prehliadače a ďalšie aplikácie sú už také 
zložité ako operačné systémy a ich skriptovacie mechanizmy sa často 
používajú na škodlivé účely (Win32/Theola).

Rôzne distribučné vektory
Historicky sa prvý malvér objavil ako procesy, ktoré sa samé replikujú, 
najskôr v rámci systémov a potom ako vírusy infikujúce súbory a disky, ktoré 
sa šíria z PC na PC. Keďže používanie internetu sa stalo takmer univerzálnou 
záležitosťou, počet spôsobov distribúcie malvéru sa výrazne zvýšil.

Škodlivé objekty sa tiež môžu odoslať e-mailom ako prílohy alebo 
odkazy, stiahnuť z webových stránok, uložiť skriptmi v dokumentoch, 
šíriť prostredníctvom vymeniteľných zariadení, nasadiť na diaľku využitím 
nedostatočných autorizácií a slabých hesiel, spustiť prostredníctvom 
zneužití alebo nainštalovať koncovými používateľmi podvedenými 
technikami sociálneho inžinierstva.

Dizajn malvéru
Doba, v ktorej malvér tvorili predovšetkým dospievajúce deti ako žart 
alebo preto, lebo sa chceli ukázať, je už dávno preč. V súčasnosti sa malvér 
tvorí s cieľom získania peňazí alebo krádeže informácií a do jeho vývoja 
investujú veľké peniaze zločinci, ako aj vládne organizácie.

V nádeji, že jeho detekcia bude zložitejšia, sa malvér tvorí v rôznych 
programovacích jazykoch pomocou rôznych kompilátorov 
a interpretovaných jazykov. Kód sa maskuje a chráni pomocou 

prispôsobeného softvéru na sťaženie jeho detekcie a analýzy. Kód prenikne 
do čistých procesov, aby sa vyhol monitorovaniu správania, ktoré je určené 
na detekciu podozrivých aktivít, a zabránil odstráneniu, čím si zabezpečí 
pretrvanie v systéme. Skripty sa používajú na vyhnutie sa technikám 
kontroly aplikácií a malvér, ktorý je „iba v pamäti“, obchádza zabezpečenie 
založené na súboroch.

Záškodníci prenikajú ochranou, ktorá bola vyvinutá v minulosti, 
zaplavením internetu tisíckami variantov svojho malvéru. Ďalším 
spôsobom je distribúcia malvéru malému počtu cieľov, aby sa neprilákala 
pozornosť spoločností, ktoré sa zaoberajú zabezpečením. Odhaleniu 
sa vyhýbajú tak, že zneužijú čisté komponenty softvéru alebo podpíšu 
škodlivý kód pomocou certifikátov odcudzených od legitímnych 
spoločností, takže neoprávnený kód sa rozpozná ťažšie.

Malvér okrem toho na úrovni siete menej využíva pevne naprogramované 
riadiace (C&C) servery na odosielanie pokynov a prijímanie dát 
z ohrozených systémov. Bežne sa používa decentralizované riadenie 
botnetov pomocou siete P2P a šifrovaná komunikácia sťažuje identifikáciu 
útokov. Algoritmy generovania domén znižujú účinnosť detekcie založenej 
na blokovaní známych URL adries.

Útočníci preberajú kontrolu nad legitímnymi webovými lokalitami, ktoré 
majú dobrú reputáciu, a na poskytovanie škodlivého obsahu  
sa používajú dokonca aj legálne reklamné služby. 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Existuje mnoho spôsobov, ako sa útočníci môžu vyhnúť detekcii, takže na ochranu 
nestačí jednoduché či jednovrstvové riešenie. V spoločnosti ESET sme presvedčení, že 
zabezpečenie na najvyššej úrovni si vyžaduje stálu viacvrstvovú ochranu v reálnom čase.
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Skenovacie jadro spoločnosti ESET tvorí základ našich produktov. Hoci 
hlavnú technológiu zdedilo od „starej školy antivírusu“, je výrazne 
rozšírené a vylepšené a neustále sa vyvíja tak, aby bolo pripravené čeliť 
moderným hrozbám.

Účelom skenovacieho jadra je identifikovať možný malvér 
a automatizovane rozhodnúť o pravdepodobnosti toho, že kontrolovaný 
kód bude škodlivý.

Výkonnosť technológie spoločnosti ESET sa veľa rokov zakladala na 
inteligentných algoritmoch a manuálne vytvorenom kóde assembly. Tie 
slúžili na riešenie kritických bodov výkonnosti spôsobených hĺbkovou 
analýzou kódu pomocou technológie izolovaného priestoru (sandboxing) 
integrovanej v produkte. Tento prístup sme však vylepšili. Teraz

sa naša maximálna výkonnosť opiera o binárny preklad s interpretovanou 
emuláciou.

S izolovaným priestorom v rámci produktu je nutné emulovať rôzne 
komponenty počítačového hardvéru a softvéru, aby bolo možné spustiť 
program vo virtualizovanom prostredí. Medzi tieto komponenty môže 
patriť pamäť, systém súborov, rozhranie API operačného systému 
a procesor (CPU).

V minulosti sa procesor emuloval pomocou špeciálneho kódu assembly. 
Išlo však o tzv. interpretovaný kód, čo znamená, že každá jednotlivá 
inštrukcia sa musí emulovať samostatne. Pri binárnom preklade vykonáte 
emulované pokyny natívne na skutočnom procesore. Je to mnohonásobne 
rýchlejšie, a to najmä v prípade slučiek v kóde: zavedenie viacnásobného 
zacyklenia slúži ako ochranná technika spoločne pre všetky spustiteľné 

súbory, kde sa použili opatrenia na ochranu pred analýzou, ktorú 
vykonávajú bezpečnostné produkty a výskumníci. 

Produkty ESET analyzujú stovky rôznych formátov súborov (spustiteľné 
súbory, inštalačné programy, skripty, archívy, dokumenty a bajtové kódy) 
s cieľom presne zistiť vstavané škodlivé komponenty.

Na obrázku na nasledujúcej strane sú zobrazené rôzne technológie ESET 
a približné informácie o tom, kedy a ako môžu zistiť a/alebo zablokovať 
hrozbu počas životného cyklu v systéme

VÝHODY TECHNOLÓGIE TVORIACEJ  
JADRO PRODUKTOV ESET
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Obr. 1: Vrstvy ochrany ESET
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Spoločnosť ESET je prvým poskytovateľom 
zabezpečenia internetu, ktorý do riešenia 
pridáva špeciálnu vrstvu na ochranu rozhrania 
UEFI. ESET UEFI Scanner kontroluje a vynucuje 
zabezpečenie prostredia pred štartom, 
ktoré je v súlade so špecifikáciou rozhrania 
UEFI. Je určená na monitorovanie integrity 
firmvéru a v prípade zistenia zmeny informuje 
používateľa.

UEFI je štandardizovaná špecifikácia 
softvérového rozhrania, ktoré existuje medzi 
operačným systémom zariadenia a jeho 
firmvérom. Nahrádza systém BIOS, ktorý sa 
v počítačoch používa od polovice 70. rokov. 
Vďaka dobre zdokumentovanému rozloženiu 
sa rozhranie UEFI dá ľahšie analyzovať, čo 
vývojárom umožňuje vytvárať rozšírenia 
firmvéru. Otvára to však dvere aj vývojárom 
malvéru a útočníkom, ktorí môžu rozhranie 
UEFI infikovať svojimi škodlivými modulmi.
program in a virtualized environment. These 
components can include memory, the file Typy 
detekcie sa pohybujú od veľmi špecifických 

príkazov hash (užitočné napríklad pri zacielení 
na konkrétne škodlivé binárne súbory alebo 
konkrétne verzie malvéru, na štatistické účely 
alebo jednoducho na poskytnutie presnejšieho 
detekčného názvu malvéru, ktorý sa predtým 
zistil heuristicky) až po detekciu na úrovni 
DNA od spoločnosti ESET, ktorá obsahuje 
komplexné definície charakteristických 
vlastností škodlivého správania a malvéru.

Vyhľadávanie zhody vzorov používané 
v antivírusových produktoch staršej školy 
je možné ľahko obísť jednoduchou zmenou 
kódu alebo použitím maskovacích techník. 
Správanie objektov sa však nedá zmeniť tak 
jednoducho.

Detekcia na úrovni DNA je navrhnutá presne 
na využitie tohto princípu. Vykonávame 
hĺbkovú analýzu kódu a extrahujeme tzv. 
gény zodpovedné za jeho správanie. Tieto 
behaviorálne gény obsahujú oveľa viac 
informácií ako indikátory ohrozenia (IOC), 
o ktorých niektoré tzv. riešenia „novej 
generácie“ tvrdia, že sú „lepšou

alternatívou“ detekcie malvéru na základe 
signatúr. Behaviorálne gény ESET slúžia na 
vytvorenie DNA detekcií, ktoré sa používajú 
na vyhodnotenie, či sa potenciálne podozrivý 
kód nachádza na disku alebo v pamäti 
prebiehajúceho procesu.

Okrem toho naše skenovacie jadro extrahuje 
mnoho diskriminačných génov, ktoré sa 
používajú na detekciu anomálií: všetko, čo 
nevyzerá legitímne, je potenciálne škodlivé.

V závislosti od nastaviteľnej úrovne prahových 
hodnôt a podmienok zhody môže detekcia na 
úrovni DNA identifikovať konkrétne známe 
vzorky malvéru, nové varianty známej rodiny 
malvéru alebo dokonca doposiaľ nezistený 
alebo neznámy malvér, ktorý obsahuje gény 
indikujúce škodlivé správanie. Inými slovami, 
jediný dobre spracovaný popis správania 
DNA dokáže odhaliť desiatky tisíc príbuzných 
variantov malvéru a umožňuje nášmu 
antivírusovému softvéru nielen zistiť malvér, 
o ktorom už vieme alebo sme naň už narazili, 
ale aj nové, predtým neznáme varianty.

Detekcia na úrovni DNAKontrola UEFI



ESET Technológie – Viacúrovňový prístup a jeho efektívnosť 7

Okrem toho automatizované klastrovanie 
a aplikovanie algoritmov strojového učenia 
v našich súboroch škodlivých vzoriek 
umožňuje identifikovať nové škodlivé gény 
a modely správania, ktoré môžu byť následne 
detegované pomocou nášho skenovacieho 
jadra. Takéto gény je možné ľahko porovnať 
s rozsiahlym whitelistom, aby sa nezahrnuli 
falošné pozitívne nálezy.

Spoločnosť ESET experimentuje s algoritmami 
strojového učenia na detekciu a blokovanie 
hrozieb od 90. rokov, pričom neurónové siete 
sa do našich produktov dostali už v roku 1998. 
Odvtedy túto sľubnú technológiu zavádzame 
do všetkých našich viacvrstvových technológií.

Patrí sem aj naša detekcia na úrovni 
DNA, ktorá využíva modely založené 
na strojovom učení a účinne funguje 
s cloudovým pripojením, ako aj bez neho. 
Algoritmy strojového učenia sú tiež 
dôležitou súčasťou počiatočného triedenia 
a klasifikácie prichádzajúcich vzoriek, ako 
aj ich umiestňovania na imaginárnu „mapu 
kybernetickej bezpečnosti“.

Čo je však najdôležitejšie, spoločnosť ESET 
vyvinula vlastný mechanizmus strojového učenia 
pod názvom ESET Augur. Využíva kombinovaný 
výkon neurónových sietí (ako je hĺbkové učenie 
a dlhá krátkodobá pamäť) a ručne vybranej 
skupiny šiestich klasifikačných algoritmov. 
Umožňuje to vygenerovať konsolidovaný výstup 
a pomáha správne označiť prichádzajúcu vzorku 
ako čistú, potenciálne nežiaducu alebo škodlivú.

Mechanizmus ESET Augur je vytvorený  
na spoluprácu s ďalšími ochrannými 
technológiami, ako je analýza DNA, karantény 
a pamäti, ako aj s extrakciou vlastností správania 
s cieľom ponúknuť najlepšiu mieru detekcie a čo 
najmenej falošných pozitívnych nálezov.

EMULÁCIA 
A ANALÝZA DÁT

KARANTÉNNA 
ANALÝZA

HODNOTY 
PRAVDEPODOBNOSTI

HODNOTY 
PRAVDEPODOBNOSTI

KONSOLIDÁCIA

EXTRAKCIA VLASTNOSTÍ 
SPRÁVANIA 

A VYHODNOTENIE

FINÁLNE 
ROZHODNUTIE

DNA A GÉNY 
(VLASTNOSTI)

PRENOSNÝ 
SPUSTITEĽNÝ 

SÚBOR

NEURÓNOVÉ SIETE 
(LSTMA HĹBKOVÉ 

VRSTVY)

MULTIMODEL 
(6 KLASIFIKAČNÝCH 

MODELOV)

POKROČILÁ 
ANALÝZA PAMÄTE

Strojové učenie

DETEKCIA NA 
ÚROVNI DNA

STIAHNUTIE 
Z URL ADRESY

VYTVORENIE 
SÚBORU EXE

ČÍTANIE 
Z KLÁVESNICE

WINSOCK 
SEND

PRIDANIE DO AUTOMA-
TICKÉHO SPUSTENIA

Obr. 2: Príklad detekcie na úrovni DNA Obr. 3: Schéma mechanizmu strojového učenia ESET Augur
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Najjednoduchší spôsob zabezpečenia ochrany 
pomocou cloudového systému je využitie 
presného blacklistingu pomocou hašovania. 
Funguje to dobre pre súbory aj URL adresy. 
Zablokujú sa však iba objekty, ktorým haš 
zodpovedá presne. Toto obmedzenie viedlo k 
vyvinutiu čiastočného hašovania. Čiastočné 
hašovanie berie do úvahy binárnu podobnosť 
objektov, pretože podobné objekty majú 
rovnaký alebo podobný haš.

Spoločnosť ESET posunula čiastočné hašovanie 
na ďalšiu úroveň. Nevykonávame hašovanie 
dát, ale hašovanie správania popísaného 
v DNA detekciách. Pomocou hašovania DNA 
dokážeme okamžite zablokovať tisícky rôznych 
variantov malvéru. Pozrite si grafy vpravo.

to offer the best detection rates and lowest 
possible number of false positives.
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Obr. 4: Počet jedinečných súborov (os y) zistených jednotlivými hašmi DNA (os x).

Obr. 5: Počet jedinečných súborov (os y) zistených hašmi DNA za deň (os x)
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Cloudový systém ochrany pred malvérom 
ESET je jednou z niekoľkých technológií 
založených na cloudovom systéme od 
spoločnosti ESET pod názvom ESET LiveGrid. 
Neznáme, potenciálne škodlivé aplikácie 
a ďalšie možné hrozby sa monitorujú 
a odosielajú do cloudu ESET pomocou systému 
spätnej väzby ESET LiveGrid. Zozbierané 
vzorky sa podrobia automatickej karanténnej 
a behaviorálnej analýze, po ktorej sa vytvoria 
automatizované detekcie, ak sa potvrdia 
škodlivé vlastnosti. Klienti spoločnosti ESET 
sa o týchto automatizovaných detekciách 
dozvedia prostredníctvom reputačného 
systému ESET LiveGrid bez nutnosti čakať 
na ďalšiu aktualizáciu detekčného jadra. 
Doba zmeny tohto mechanizmu je zvyčajne 
menej ako 20 minút, čo umožňuje efektívnu 
detekciu nových hrozieb ešte predtým, ako sa 
do počítačov používateľov doručia pravidelné 
detekcie. 

Poskytovanie funkcie okamžitého blacklistingu 
používateľom nie je jediným účelom cloudového 
systému ochrany pred malvérom ESET. Ak 
sa používateľ rozhodne podieľať na procese 
odosielania vzoriek, pri každom zistení novej vzorky 
s otáznou reputáciou sa daná vzorka odošle do 

spoločnosti ESET na hĺbkovú analýzu. Aby sme 
využili plný potenciál cloudového systému ochrany 
pred malvérom, používatelia by mali tiež povoliť 
systém spätnej väzby ESET LiveGrid, ktorý nám 
umožňuje zozbierať všetky podozrivé vzorky 
s otáznou reputáciou a vykonať hĺbkovú analýzu. 

INTELIGENTNÁ 
AUTOMATIZOVANÁ 

KLASIFIKÁCIA

ZHODA NA 
ZÁKLADE DNA

SANDBOXING 
CLUTTER V CLOUDE

(FYZICKÝ A VIRTUÁLNY)

LIVEGRID® CLOUD

LiveGrid® Reputačný systém
LiveGrid® systém Spätnej Väzby 

Cloud Malware Protection System

Obr. 6: Cloudový systém ochrany pred malvérom ESET
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Pri kontrole objektu, ako je napríklad súbor alebo 
URL adresa, naše produkty ešte pred samotným 
vykonaním kontroly skontrolujú výskyt známych 
škodlivých alebo povolených neškodných 
objektov v lokálnej vyrovnávacej pamäti 
(a zdieľanej lokálnej pamäti ESET v prípade 
ESET Endpoint Security). Tým sa výkon kontroly 
zlepšuje.

Potom sa do nášho reputačného systému ESET 
LiveGrid® odošle dopyt na reputáciu objektu (t. j. 
či sa už objekt objavil aj inde a bol klasifikovaný 
ako škodlivý alebo inak). Zlepšuje sa tak presnosť 
kontroly a informácie o malvéri sa dajú rýchlejšie 
sprístupniť našim zákazníkom.

Použitím blacklistov URL adries a kontrolou 
reputácie zabránite používateľom v prístupe k 
lokalitám so škodlivým obsahom a phishingovým 
lokalitám. 

Systém HIPS od spoločnosti ESET monitoruje 
činnosť systému a používa vopred definovanú 
sadu pravidiel na rozpoznanie podozrivého 
správania systému. Keď sa identifikuje 

tento typ aktivity, HIPS self-defense 
mechanizmuszastaví útočiaci program alebo 
proces, aby nevykonával potenciálne škodlivú 
aktivitu. 

Používatelia môžu definovať vlastnú  
 

sadu pravidiel, ktorá sa použije namiesto 
predvolenej sady pravidiel. Vyžaduje si to 
však pokročilé znalosti aplikácií a operačných 
systémov.  

Antivírusová kontrola 
prebiehajúca pri vykonaní

Zneužitie 
kódu

Vykonané 
procesy

Nové/dešifrované/
modifikované/stiahnuté 

pamäťové stránky

Monitorovanie HIPS

Operačný systém

Procesy Súbory Register

Systémové 
volania

Detecting and blocking behavioral patterns
Applying rules

Upozornenie

Kontrola na 
úrovni DNA

Sieť

Pokročilá 
kontrola 
pamäte

Exploit Blocker

Detekcia a blokovanie správania – HIPS

Obr. 7: Ako funguje detekcia správania ESET

Reputácia a vyrovnávacia pamäť
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ESET delí DNA detekciu na dve časti. Pomáha 
to pochopiť celý proces. Prišli sme s tým v roku 
1995, keď bol v našom produkte použitým náš 
prvý emulátor. V tomto emulátore bolo možné 
spustiť známu hru Doom. Týmto spôsobom 
môžeme extrahovať behaviorálne metadáta, 

ktoré používame v našich DNA detekciách. 
Malvér sa maskuje a snaží sa uniknúť

detekcii a my sa snažíme zistiť, ako sa správa 
pod maskou, aby sme sa mohli zamerať na 
skutočné správanie tohto malvéru. Aj tu 
používame binárne preklady, takže počítač sa 
nespomalí. Ochrana pred sieťovými útokmi 

je rozšírenie technológie brány firewall 
a zlepšuje detekciu známych zraniteľných 
miest na úrovni siete. Vďaka zavedeniu 
detekcie bežných zraniteľných miest v široko 
používaných protokoloch, ako sú napríklad 
SMB, RPC a RDP, predstavuje ďalšiu dôležitú 
vrstvu ochrany proti šíriacemu sa malvéru, 
sieťovým útokom a zneužívaniu zraniteľných 
miest, na ktoré sa ešte nevydala alebo 
nenasadila záplata. 

Spustiteľný objektBez emulácie

S emuláciou

Zbalené, 
nerozpoznané

Rozpoznaná 
škodlivá 
akcia vyko-
návaná
malvérom

Malvér sa skrýva za vlastnými poly-
morfnými baliacimi mechanizmami

Emulátor „rozbalí“ malvér 
vo virtuálnom prostredí

Emulačné prostredie

Baliaci 
mechanizmus

rozbaľovanie

Karanténa v rámci produktu Network Attack Protection

Obr. 8: Prečo ESET používa karanténu v rámci produktu
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Pokročilá kontrola pamäte je jedinečná 
technológia ESET, ktorá efektívne rieši vážny 
problém s moderným malvérom – komplikované 
maskovanie a šifrovanie.

Táto taktika ochrany malvéru, ktorá sa často 
používa v rámci runtime archívov a protektorov, 
spôsobuje problémy detekčným postupom, ktoré 
využívajú techniky rozbaľovania, ako je

emulácia alebo použitie izolovaného priestoru. 
Navyše, aj keď sa kontrola vykoná pomocou 
emulátora alebo virtuálneho/fyzického 
izolovaného priestoru, neexistuje žiadna záruka, 
že malvér pri analýze zobrazí škodlivé správanie, 
ktoré ho umožní ako taký klasifikovať.

Malvér môže byť zamaskovaný tak, že nie je 
možné analyzovať všetky cesty vykonávania. 
Môže obsahovať podmienené alebo časové 
spúšťače kódu a veľmi často dokáže počas 
životnosti sťahovať nové komponenty. V rámci 
riešenia týchto problémov pokročilá kontrola 
pamäte monitoruje správanie škodlivého procesu 
a skontroluje ho ihneď po odhalení v pamäti

Týmto sa dopĺňa tradičnejšia funkcia proaktívnej 
analýzy kódu pred vykonaním a pri vykonaní.

Z čistých procesov sa tiež môžu stať škodlivé  
po zneužití alebo vložení kódu. Z týchto dôvodov 
analýzu nestačí vykonať iba raz. Potrebné 
je nepretržité monitorovanie, čo je úlohou 
pokročilej ochrany pamäte. Kedykoľvek proces 
spustí systémové volanie z novej spustiteľnej 
stránky, pokročilá kontrola pamäte vykoná 
analýzu správania kódu pomocou detekcie na 
úrovni DNA od spoločnosti ESET.

Analýza kódu sa vykonáva nielen pre štandardnú 
spustiteľnú pamäť, ale aj pre kód .NET MSIL 
(Microsoft Intermediate Language), ktorý 
používajú autori malvéru na sťaženie dynamickej 
analýzy. Vďaka zavedeniu inteligentného 
ukladania do vyrovnávacej pamäte nemá 
pokročilá kontrola pamäte takmer žiadnu réžiu 
a nespôsobuje zhoršenie rýchlosti spracovania.

Pokročilá kontrola pamäte spolupracuje aj 
s technológiou na blokovanie zneužití (Exploit 
Blocker). Na rozdiel od metódy spomínanej 
predtým ide o metódu po vykonaní. To znamená, 

že existuje riziko, že nejaká škodlivá aktivita už 
mohla nastať. Ak sa však útočníkovi podarí obísť 
ďalšie vrstvy ochrany, prejde do ochranného 
reťazca ako posledná inštancia.

Okrem toho pokročilý malvér zaznamenal nový 
trend: niektoré škodlivé kódy prebiehajú iba 
v pamäti bez potreby trvalých komponentov 
v systéme súborov, ktoré je možné odhaliť 
bežnými spôsobmi.

Spočiatku sa takýto malvér objavoval iba na 
serveroch z dôvodu ich dlhej doby prevádzky. 
Keďže serverové systémy zostávajú v prevádzke 
naraz celé mesiace alebo roky, škodlivé procesy 
by mohli zostať v pamäti na neurčito bez toho, 
aby museli prejsť reštartom. Nedávne útoky na 
podniky však naznačujú zmenu v tomto trende 
a objavujú sa tiež koncové body zamerané 
týmto spôsobom. Také škodlivé útoky dokážete 
úspešne odhaliť iba pomocou kontroly pamäte.
ESET reaguje na tento nový trend pomocou 
svojej pokročilej kontroly pamäte.

Pokročilá kontrola pamäte
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Technológie ESET chránia pred rôznymi typmi 
zraniteľnosti na rôznych úrovniach: skenovacie 
jadro pokrýva možnosti zneužitia objavujúce 
sa v chybných súboroch dokumentov, 
ochrana pred útokmi na sieť je zacielená na 
komunikačnú úroveň a technológia blokovania 
zneužití zabraňuje samotnému procesu 
zneužitia systému.

Exploit Blocker monitoruje často zneužívané 
aplikácie (prehliadače, čítačky dokumentov, 
e-mailové klienty, Flash, Java a ďalšie) 

a namiesto zameriavania sa na konkrétne 
identifikátry CVE sleduje techniky útokov.

 Každé zneužitie je anomáliou vo vykonávaní 
procesu a my hľadáme anomálie, ktoré 
naznačujú existenciu techník zneužívania. 
Táto technológia sa neustále vyvíja a pridávajú 
sa do nej nové spôsoby detekcie, ktoré 
pokrývajú nové techniky zneužitia systémov. 
Po aktivovaní analyzuje správanie procesu 
a v prípade, že ho vyhodnotí ako podozrivé, 
okamžite zablokuje hrozbu v počítači, 
pričom ďalšie metadáta súvisiace s útokom 

odošle do nášho cloudového systému ESET 
LiveGrid. Tieto informácie sú ďalej spracované 
a korelované, čo nám umožňuje odhaliť 
predtým neznáme hrozby a tzv. útoky zero-
day. Našim laboratóriám tak poskytuje cenné 
informácie o hrozbách.

Exploit Blocker pridáva ďalšiu vrstvu ochrany, 
ktorá je o krok bližšie k útočníkom, pomocou 
technológie úplne odlišnej od techník detekcie 
zameraných na analýzu samotného škodlivého 
kódu.

Ochrana

Dostupná záplataZverejnenie/Žiadna záplataZero-Day

Exploit Blocker
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ESET Ransomware Shield, čiže ochrana pred 
ransomware, je ďalšia vrstva, ktorá chráni 
používateľov pred hrozbou známou tiež 
ako vydieračský malvér. Táto technológia 
monitoruje a vyhodnocuje všetky vykonávané 
aplikácie pomocou behaviorálnej a reputačnej 
heuristiky. Kedykoľvek sa identifikuje 
správanie pripomínajúce ransomware alebo sa 
potenciálny malvér pokúsi vykonať neželané 
zmeny existujúcich súborov (t. j. zašifrovať 
ich), funkcia to oznámi používateľovi, ktorý 
môže túto aktivitu zablokovať. Ochrana pred 
ransomware je vytvorená tak, aby ponúkla 
najvyššiu možnú úroveň ochrany pred týmto 
druhom malvéru spolu s ďalšími technológiami 
ESET vrátane cloudového systému ochrany 
pred malvérom, ochrany pred sieťovými 
útokmi a DNA detekcií.

Jeden prvok malvéru, ktorého zmena je pre jeho 
autorov príliš drahá záležitosť, je komunikácia s C&C 
servermi.

Ochrana pred botnetmi od spoločnosti ESET 
úspešne zisťuje škodlivú komunikáciu používanú 
botnetmi a zároveň identifikuje príslušné škodlivé 
procesy.

Sieťové detekcie ESET rozširujú technológiu ochrany 
pred botnetmi na riešenie všeobecných problémov 
spojených s analýzou sieťového prenosu. Umožňujú 
rýchlejšiu a flexibilnejšiu detekciu škodlivého 
prenosu. Signatúry, ako Snort alebo Bro, ktoré sú 
štandardom v danom odvetví, umožňujú detekciu 
mnohých útokov. Sieťové detekcie ESET sú však 
špeciálne navrhnuté tak, aby sa zacielili najmä 
na slabé miesta siete, kity slúžiace na zneužitie 
a komunikáciu pokročilého malvéru.

Schopnosť vykonať analýzu sieťového prenosu 
na koncových bodoch prináša ďalšie výhody. 
Umožňuje presne určiť, ktorý proces alebo modul 
je zodpovedný za škodlivú komunikáciu. Umožňuje 
tak vykonať opatrenia proti identifikovanému 
objektu a niekedy umožňuje aj obísť šifrovanie 
komunikácie.

Ak vzorku alebo jej výpis pamäte systémy ESET 
identifikujú ako botnet, odošle sa do nástroja 
ESET Botnet Tracker, ktorý identifikuje presný 
variant malvéru a použije podľa konkrétneho 
prípadu špecifický rozbaľovací/dešifrovací 
mechanizmus na získanie informácií 
o riadiach (C&C) serveroch a šifrovacích/
komunikačných kľúčoch daného malvéru. 
Po ich získaní iniciuje falošnú komunikáciu 
z rôznych geolokácií. Všetky extrahované dáta 
sa následne spracujú a použijú na ochranu 
zákazníkov spoločnosti ESET na celom 
svete, a to napríklad blokovaním URL adries, 
vytváraním nových detekcií správania malvéru, 
ako aj informovaním klientov ESET Threat 
Intelligence.

Ransomware Shield Ochrana pred botnetmi Ochrana pred botnetmi
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Cloudový systém 
ochrany pred malvérom

Ochrana zákazníkov
spoločnosti ESET

Vytvorenie 
správy o hrozbe

Riadiace (C&C) servery
Konfigurácia botnetu
URL adresy s výskytom 
malvéru

Identifikácia variantu botneta
 a extrakcia cenných dát

Vzorky

Spracovanie dát

Riadiace (C&C) servery
Šifrovacie kľúče

***

Komunikácia s riadiacmi (C&C) servermi 
z rôznych lokalít (IP adries)

NÁJDENÁ ZHODA

Obr. 9: Ako funguje ESET Botnet Tracker
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ESET Threat Intelligence (ETI) pomáha 
podnikom prispôsobiť sa svetu, v ktorom 
sú ohrozenia kybernetickej bezpečnosti 
často cielené a kradmé. Táto služba ponúka 
informácie zhromaždené z viac ako 100 
miliónov senzorov a poskytuje organizáciám 
lepší prehľad o svete hrozieb, pomáha im 
predvídať a predchádzať útokom predtým, ako 
sa stanú, a ponúka tieto dáta na efektívnejšiu 
a účinnejšiu diagnostiku incidentov vo fáze po 
útoku. Táto jedinečná znalosť nielen posilňuje 
bezpečnosť samotného podniku, ale možno ju 
využiť aj na ochranu koncových používateľov. 
Na základe potrieb organizácie môžu systémy 
a odborníci spoločnosti ESET vytvárať 
vlastné správy o botnetoch a cielenom 
malvéri založené na pravidlách YARA, správy 
o phishingových aktivitách alebo ponúkať 
dátové informačné kanály v reálnom čase  
vo formáte STIX/TAXII, ktoré možno 
bezproblémovo integrovať do existujúcich 
nástrojov SIEM.

Analýza kódu a kontrola/extrakcia vlastností/
detekcia založená na strojovom učení

Detekcia v rámci koncových bodov, 
zozbieravanie dát a klasifikácia

Cloudový systém 
ochrany pred malvérom

Botnet Tracker

ESET LiveGrid

Externá vzorka 
a kanály URL

Portál ESET 
Threat Intelligence

Vyhľadávanie v rámci 
systému YARA (nové)

Informačné kanály 
Threat Intelligence

Správy ESET 
Threat Intelligence

Reputácia a vyrovnávacia 
pamäť

Ochrana pred 
sieťovými útokmi

Ochrana pred botnetmiExploit BlockerRansomware Shield

Pokročilá kontrola 
pamäte Karanténa v rámci produktu Detekcia na úrovni DNA

Informácie o hrozbách

Obr. 10: Zhromažďovanie informácií o hrozbách pomocou technológií ESET
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Zatiaľ čo DNA detekcie sú vynikajúce na detekciu dokonca celých rodín 
malvéru, musia byť distribuované používateľom, aby ich chránili.

To isté platí aj pre skenovacie jadro, heuristiku alebo akúkoľvek zmenu 
zameranú na nové hrozby. V súčasnosti je komunikácia s cloudovým 
systémom LiveGrid spoločnosti ESET potrebná na zabezpečenie najvyššej 
úrovne ochrany z mnohých dôvodov:

• Offline kontrola je väčšinou reaktívna. Proaktivita v dnešnej dobe už 
znamená viac než len to, že máte v produkte najlepšiu heuristiku.

• Pokiaľ sú vaše ochranné nástroje dostupné útočníkovi, nezáleží na tom, či 
používate signatúry, heuristiku alebo klasifikátory strojového učenia: autor 
malvéru môže experimentovať s vašou detekčnou technológiou, meniť 
malvér, kým ho nezistí detekcia, a spustiť ho až potom. ESET LiveGrid pôsobí 
proti tejto stratégii malvéru.

• Aktualizácie nie sú v reálnom čase. Aktualizácie je možné vydávať častejšie 
a dokonca ich automaticky posúvať používateľom každých pár minút. Ale 
môže sa to zlepšiť? Áno: ESET LiveGrid umožňuje okamžitú ochranu tak, že 
poskytuje informácie vždy, keď je to potrebné.

• Malvér sa pokúša prekĺznuť popod radar. Autori malvéru sa snažia 
vyhnúť detekcii čo najdlhšie, a to najmä v prípade kybernetickej špionáže. 
Cielené útoky, na rozdiel od masových distribúcií, ako sú e-mailové červy, 
nasadzujú jednotlivé kusy malvéru do malého množstva cieľov a niekedy 
iba do jedného. Túto skutočnosť využívame proti autorom malvéru: 
predpokladá sa, že objekty, ktoré nie sú obľúbené a nemajú dobrú 
reputáciu, sú potenciálne škodlivé a podrobne sa analyzujú buďpriamo na 
koncovom bode, alebo sa odošlú na podrobnú automatizovanú analýzu 
prostredníctvom nášho systému spätnej väzby LiveGrid. Reputačný systém 
ESET LiveGrid obsahuje informácie o súboroch, ich pôvode, podobnostiach, 
certifikátoch, URL adresách a IP adresách.

Každý deň dostáva ESET stovky tisíc vzoriek, ktoré sa spracujú 
automaticky, poloautomaticky a manuálne po predbežnom spracovaní 
a zoskupení. Automatizovanú analýzu vykonávajú interne vyvinuté 
nástroje na skupine virtuálnych a reálnych počítačov.

Klasifikácia sa vykonáva pomocou rôznych atribútov extrahovaných počas 
spustenia, podľa statickej a dynamickej analýzy kódu, na základe zmien 
zavedených do operačného systému, sieťových komunikačných modelov, 
podobnosti s inými malvérovými vzorkami, znakmi DNA, informácií 
o štruktúre a detekcie anomálií.

Všetky automatizované klasifikátory majú svoje nevýhody:

• Výber diskriminačných vlastností pre klasifikáciu nie je triviálna 
záležitosť a musí sa vykonať pomocou znalostí ľudí, ktorí sú odborníkmi 
v oblasti malvéru.

• Klasifikátory strojového vzdelávania vyžadujú účasť ľudí z radov 
odborníkov, aby overili vstupy používané na učenie. Pri plne 
automatizovanom spracovaní, pri ktorom by sa vzorky klasifikované 
systémom použili ako vstupy do systému, by efekt snehovej gule z 
pozitívnej slučky spätnej väzby rýchlo spôsobil jeho nestabilitu. „Aký 
vstup, taký výstup.“

• Algoritmy strojového učenia nerozumejú dátam. Aj keď sú informácie 
dokonca štatisticky správne, neznamená to, že sú platné.

•  Strojové učenie napríklad nedokáže rozlíšiť medzi novými verziami 
čistého softvéru a škodlivými verziami, nedokáže rozlíšiť medzi 
nástrojom na aktualizáciu pripojeným k čistej aplikácii a programom 
na sťahovanie používaným malvérom a nedokáže rozpoznať použitie 
čistých softvérových komponentov na škodlivé účely.

VÝHODY TECHNOLÓGIE TVORIACEJ  
JADRO PRODUKTOV ESET

Informácie o hrozbách
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• Pri strojovom učení môže pridávanie nových vzoriek do procesu učenia 
spôsobiť falošné pozitívne nálezy a odstránenie týchto nálezov môže znížiť 
účinnosť skutočnej pozitívnej detekcie.

• Zatiaľ čo automatizované spracovanie umožňuje okamžité reakcie na nové 
hrozby detekciou cez ESET LiveGrid, ďalšie spracovanie vzoriek detekčnými 
technikmi je rozhodujúce na zabezpečenie najvyššej kvality a detekčnej 
rýchlosti, ako aj najnižšieho počtu falošných pozitívnych nálezov

Služby reputácie
ESET LiveGrid poskytuje tiež reputáciu objektov. Posudzujeme reputáciu 
rôznych entít vrátane súborov, certifikátov, URL adries a IP adries. Ako bolo 
uvedené vyššie, reputáciu je možné použiť na identifikáciu nových škodlivých 
objektov alebo zdrojov infekcie. Existujú však aj iné možnosti použitia.

Whitelisting súborov pri kontrole
Whitelisting súborov pri kontrole je funkcia, ktorá znižuje počet potrebných 
kontrol objektu vykonaných skenovacím jadrom. Ak sme si istí, že objekt nebol 
zmenený a je čistý, kontrolu už nie je potrebné vykonať. Má to veľmi pozitívny 
vplyv na výkonnosť azároveň to pomáha produktom ESET pôsobiť nenápadne. 
Ako sa hovorí, najrýchlejší kód je kód, ktorý sa vôbec nespustí. Naše whitelisty 
sa neustále prispôsobujú meniacej sa realite sveta softvéru.

Zhromažďovanie informácií
Ak sa používateľ rozhodne podieľať na odosielaní štatistických dát do 
systému ESET LiveGrid, tieto informácie použijeme na globálne sledovanie 
a monitorovanie hrozieb. Tieto informácie nám poskytujú rozsiahle 
výskumné dáta na spracovanie, umožňujú zamerať sa na najnaliehavejšie 
a najproblematickejšie prípady, sledovať trendy malvéru a plánovať 
a určovať priority vývoja ochranných technológií.

FP A IOC
Indikátory ohrozenia (IOC) sa v modernom zabezpečení spoločností vnímajú 
ako veľmi dôležité. Majú však ďaleko od toho, aby sme ich považovali za 
špeciálne alebo pokročilé, hoci to niekedy zdôrazňujú tzv. poskytovatelia 
zabezpečenia „novej generácie“. Na obrázku je rozpis najrozšírenejších 
indikátorov IOC a toho, na čom sú založené.* Ako vidíme, riešia naozaj 
základné funkcie: v jednej štvrtine prípadov ide o známe MD5, potom názvy 
súborov atď. Z týchto výsledkov je jasné, že nejde o metódu vhodnú na 
prevenciu a blokovanie, hoci môže byť užitočná pri forenznom prístupe. 
Iróniou je, že niektorí dodávatelia „novej generácie“, ktorí odmietajú 
„zastarané“ detekcie založené na signatúrach používané v „starom 
antivírusovom softvéri“, tak veľmi chvália IOC, hoci ide naozaj o najslabší 
spôsob detekcie škodlivých súborov alebo udalostí, ktorý je založený na 
signatúrach.

*Zdroj dát: IOC Bucket, apríl 2015. IOC Bucket je bezplatná komunitná 
platforma, ktorej účelom je poskytnúť bezpečnostnej komunite spôsob 
a priestor zdieľania informácií o hrozbách.
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Obr. 11: Analýza indikátorov ohrozenia z platformy IOC Bucket (vzorka z apríla 2015).



ESET Technológie – Viacúrovňový prístup a jeho efektívnosť 19

ZÁVER
V zabezpečení neexistuje žiadne zázračné riešenie. Dnešný dynamický 
a často cielený malvér vyžaduje viacúrovňový prístup založený  
na proaktívnych a inteligentných technológiách, ktoré berú do úvahy 
petabajty informácií, ktoré počas mnohých rokov zhromaždili skúsení 
výskumníci. Pred 20 rokmi spoločnosť ESET uznala, že tradičný prístup  
v oblasti antivírusov nie je úplné riešenie. Vtedy začala so zabudovaním 
proaktívnych technológií do svojho  skenovacieho jadra a postupne 
zavádzala rôzne vrstvy ochrany pôsobiace v rôznych fázach 
kybernetického eliminačného reťazca.

ESET je jedným z mála poskytovateľov bezpečnostných riešení, ktorí 
dokážu poskytnúť vysokú úroveň ochrany na základe viac ako 30-ročného 
výskumu. To nám umožňuje udržať si pred malvérom náskok, ako aj 
neustále vyvíjať technológie za hranicami štandardných statických 
signatúr. Naša jedinečná kombinácia technológií založených na koncových 
bodoch a technológií v cloude poskytuje najpokročilejšiu ochranu proti 
malvéru na trhu.




