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M I T R E  h o d n o c e n í

Existuje mno!ství spole"ností, které se zab#vají hodnocením nástroj$ pro ochranu koncov#ch stanic. Jednou takovou je  
i MITRE Engenuity, která tento rok zve%ejnila ji! t%etí srovnání ATT&CK Evaluations. V "em je tohle srovnání jiné oproti ostatním? 
Pro" není vhodné posuzovat v#sledky podle toho, co jednotliví ú"astníci pí&ou na sv#ch webov#ch stránkách?  
A jak opravdu porozum't v#sledk$m?

MITRE ATT&CK Evaluations  
– pro! jsou v"ichni na prvním míst#?

Antiviry jsou bezpochyby základním nástrojem pro zaji!t"ní 
bezpe#nosti na!ich po#íta#$ a jsou tu s námi ji% déle ne% 
20 let. Za tu dobu se zna#n" posunula nejen schopnost 
úto#ník$ vyvíjet stále dokonalej!í malware, kter& je #ím dál 
t"%!í detekovat, ale samoz'ejm" podobn&m zp$sobem se 
vyvíjely i produkty pro ochranu koncov&ch stanic. U% se ne-
jedná pouze o program, kter& analyzuje soubor a zkontrolu-
je, zda se nepodobá n"#emu, co má ji% ulo%eno v databázi. 
Antivirové produkty dnes disponují behaviorální anal&zou, 
algoritmy strojového u#ení nebo um"lé inteligence a chrání 
p'ed daleko více hrozbami ne% pouze p'ed b"%n&mi viry. N"-
kte'í je naz&vají Next-Gen antiviry, jiní Endpoint Detection 
& Response, ale jedná se stále o ty stejné programy, jen  
s nov&mi funkcemi. V tomto #lánku je budeme ozna#ovat 
genericky jako produkty pro ochranu koncov&ch stanic 

nebo endpoint security. Novinkám, které EDR nástroje 
p'iná!ejí oproti b"%n&m antivir$m, se v"noval Pavel Krátk& 
v #lánku „Kdy% prevence nesta#í aneb co se skr&vá pod 
zkratkou EDR?“ v #ísle 2018/01. 

Moderní endpoint security 'e!ení musí obstát p'ed spous-
tou nov&ch v&zev. M$%e se jednat o ji% spoustu let znám& 
ransomware, moderní typy bezsouborov&ch útok$ nebo 
pokro#ilé hrozby, tzv. Advanced Persistent Threats (APT), 
které jsou popsané v Boxu 1.

Endpoint security na koncové stanici nebo serveru by m"l 
b&t schopen aktivity takov&ch úto#ník$ detekovat a ideáln" 
také zablokovat. Jak ale poznat, které 'e!ení pro ochranu 
koncové stanice je v tomto ohledu nejlep!í? 

MITRE    ATT&CK Evaluations    malware    Endpoint Detection and Response    srovnání

Advanced Persistent Threats BOX 1
Pokro#ilé dlouhotrvající hrozby – tak by se dal do #e!tiny p'elo%it typ 
útok$, které p'edstavují jedno z nejv"t!ích rizik pro firmy a kter&m je 
velice obtí%né se bránit. Z názvu vypl&vá, %e se jedná o útoky, které se 
cílen" zam"'ují na dané spole#nosti, jsou p'edem p'ipravené a jedná 
se o dlouhodobé, #asto m"síce trvající útoky. Velmi dobr&m p'íkladem 
APT je Stuxnet, jeho% cílem byl Íránsk& jadern& program, nebo z posled-
ní doby znám& tzv. supply chain útok na SolarWinds, kter& byl objeven 
spole#ností FireEye [1].  

Srovnání podle MITRE

P'i v&b"ru kvalitního endpoint security nástroje je jedno-
zna#n" nutné posuzovat produkty na základ" kvality detek-
ce. Na internetu lze dohledat spoustu test$, ve kter&ch r$z-
né spole#nosti hodnotí kvalitu detekce vybran&ch produkt$, 
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namátkov" AV-TEST, AV-Comparatives, SE Labs a dal!í. Mezi 
odborníky má ale pravd"podobn" pov"st nejlep!ího srovná-
vacího testu hodnocení MITRE ATT&CK Evaluations, které se 
zam"'uje na kvalitu detekce technik pou%ívan&ch v r$zn&ch 
d'íve analyzovan&ch APT útocích. Spole#nost MITRE Enge-
nuity vydala tento rok ji% t'etí takové srovnání, kterého se zú-
#astnilo 29 r$zn&ch v&robc$ se sv&mi produkty [2]. 

Na rozdíl od jin&ch spole#ností a jejich test$ MITRE nehod-
notí zú#astn"né produkty skórem ani nestanovuje %ádné 
po'adí. Cílem t"chto test$ je poskytnout faktické v&sledky, 
jak si jednotliví ú#astníci vedli, jak&m zp$sobem dokáza-
li nebo naopak nedokázali detekovat simulované aktivity 
úto#ník$ a na jaké úrovni byla kvalita detekce. (tená' si má 
z poskytnut&ch dat ud"lat obrázek a srovnání sám. Poj)me 
se tedy podívat, co MITRE ve svém srovnání testuje. 

Spole#nost MITRE krom" v&!e uvedeného srovnání sdílí 
také znalosti o taktikách a technikách, které úto#níci pou%í-
vají, na základ" anal&zy d'íve proveden&ch reáln&ch útok$. 
[3] Tyto informace vyu%ívají bezpe#nostní experti a SOC 
analytici p'i investigaci incident$. A práv" na základ" t"chto 
technik a taktik spole#nost vyhodnocuje ú#astníky srovnání 
MITRE ATT&CK Evaluations. 

Ne% se ale pustíme do anal&zy leto!ních v&sledk$, je vhod-
né si na za#átek sjednotit pou%ívané termíny a vysv"tlit, co 
vlastn" hodnocení taktiky a techniky znamená. Tento popis 
najdete v Boxu 2. 

APT Carbanak a FIN7

V leto!ním srovnání testované produkty podstoupily dva 
testy zalo%ené na reáln&ch útocích provád"n&ch APT sku-
pinami Carbanak a FIN7. Prvn" jmenovaná skupina se  
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zam"'ovala ve své dob" p'evá%n" na bankovní spole#nos-
ti. Ke sv&m útok$m #asto vyu%ívala stejnojmenn& malware 
Carbanak.[4] Druhá zmín"ná skupina FIN7 byla hlavn"  
finan#n" motivovaná a cílila na americké restaura#ní, uby-
tovací a maloobchodní spole#nosti. [5] 

První testovací scéná' Carbanak za#ínal spu!t"ním !kodlivé-
ho payloadu u%ivatelem, kter& byl doru#en pomocí phishin-
gového e-mailu. Cílem malwaru Carbanak bylo roz!í'it se 
na co nejv"t!í po#et systém$ a kompromitovat potenciáln" 
cenné systémy, které zpracovávají platby nebo ze kter&ch 
je p'ístup k bankovním ú#t$m. Po této kompromitaci do!lo 
k zaji!t"ní perzistence a získávání informací, které následn" 
umo%nily provést nelegitimní p'evody pen"z. Druh& scéná' 
zam"'en& na techniky pou%ívané skupinou FIN7 spo#íval 
v získání p'ístupu k ú#etnímu systému a následn" do!lo  
k roz!í'ení malwaru a odcizení informací o kreditních kartách. 

Není detekce jako detekce

Aby byly v&sledky srovnatelné nap'í# v!emi ú#astníky, defino-
vala spole#nost MITRE pro ú#ely tohoto srovnání !est kategorií 
detekce, které jsou spole#n" s jejich vysv"tlením uvedeny ní%e:

 Not Applicable: produkt v rámci testu nedisponoval sen-
zorem pro dan& typ systému.

 None: produkt nedokázal simulované kroky úto#níka de-
tekovat (nebyly spln"ny detek#ní kritéria).

 Telemetry: aktivita byla zaznamenána, ale není hodnoce-
na jako detekce.

 General: aktivita byla zaznamenána a detekována jako po-
dez'elá nebo !kodlivá bez dal!ích detailních informací.

MITRE ATT&CK techniky a taktiky BOX 2
Taktika

MITRE definuje 14 r$zn&ch taktik, které úto#níci pou%ívají. [3] Taktika 
je skupina konkrétních technik, které v!echny mají jeden spole#n& cíl. 
Mezi zmín"né taktiky se 'adí:

 Reconnaissance
 Resource Development
 Initial Access
 Execution
 Persistence
 Privilege Escalation
 Defense Evasion
 Credential Access
 Discovery
 Lateral Movement
 Collection
 Command and Control
 Exfiltration
 Impact

Technika

Ka%dá z v&!e uveden&ch taktik obsahuje n"kolik r$zn&ch zp$sob$ (tech-
nik), jak daného cíle dosáhnout. Nap'. pro zaji!t"ní perzistence (taktika 
Persistence) MITRE definuje 19 r$zn&ch technik, jak zajistit perzistentní 
p'ístup do systému. Ka%dá technika detailn" popisuje, jak&m zp$sobem 
úto#ník postupuje, co za nástroje pou%ívá a jak je mo%né tyto aktivity 
detekovat. P'íkladem takové techniky pro zaji!t"ní perzistence m$%e 
b&t modifikace startup soubor$ nebo registry run klí#e.

 Tactic: aktivita byla zaznamenána a detekována jako po-
dez'elá nebo !kodlivá s odkazem na související MITRE 
taktiku.

 Technique: aktivita byla zaznamenána a detekována jako 
podez'elá nebo !kodlivá s odkazem na konkrétní MITRE 
techniku, k aktivit" jsou dostupné dal!í informace o jejím 
pr$b"hu.
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Z v&!e uvedeného vypl&vá, %e nejlep!í 'e!ení by bylo tako-
vé, které by u ka%dého simulovaného kroku dokázalo akti-
vitu detekovat na úrovni Technique, tedy na nejvy!!í mo%né 
úrovni detekce. 

Problémy r!zn"ch interpretací v"sledk!

Jak ji% bylo uvedeno, spole#nost MITRE nestanovuje %ádné 
skóre u jednotliv&ch ú#astník$ ani jinak nehodnotí dosa%e-
né v&sledky. Poskytuje data bez stanovení po'adí ú#astník$. 
Práv" to je kamenem úrazu, proto%e neznal& #tená' se m$%e 
nechat zmást r$zn&mi interpretacemi v&sledk$. Pokud se 
podíváte na vyjád'ení r$zn&ch v&robc$, kte'í se testová-
ní zú#astnili, mimo'ádn" nápadné je, %e se v"t!ina z nich 
umístila na prvním míst". Alespo* to lze vy#íst z graf$, kte-
ré n"kte'í z ú#astník$ prezentují na sv&ch webov&ch strán-
kách. Jak je to ale mo%né, kdy% MITRE po'adí nestanovuje  
a první místo m$%e pat'it p'ece jen jednomu?

Proto%e MITRE nestanovuje po'adí ani jinak nehodnotí 
ú#astníky, ka%d& m$%e v&sledky srovnání interpretovat 
po svém. U n"kterého z v&robc$ tak uvidíte graf, na kte-
rém se umístil na první p'í#ce, ale data vycházejí pouze  
z v&sledk$ testování na opera#ním systému Linux. Jin& v&-
robce se staví na první místo v grafu, kter& ale ukazuje 
celkov& po#et detekcí, co% v$bec nemusí souviset s mno%-
stvím detekovan&ch krok$ úto#níka (jeden krok m$%e b&t 
analyzován jako t'i r$zné detekce, ale jin& krok nemusí b&t 
identifikován v$bec). 

Pokud jste spole#nost, která se zab&vá implementací  
endpoint security nástroj$, mo%ná se vám stalo, %e se vás 
zákazník zeptal, pro# mu nedoporu#ujete 'e!ení, které je 
první v MITRE srovnání. Ono b&t první ve srovnání, které si 
interpretujete po svém, není tak úpln" vít"zstvím. 
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Jak tedy v"sledk!m porozum#t

Pokud budete procházet v&sledky srovnání, v%dy se za-
m"'te na kategorie detekce General, Tactic nebo Tech-
nique. Tyto kategorie detekce hodnotí aktivitu jako po-
dez'elou nebo !kodlivou a vygenerují p'íslu!n& alert. 
Nejdetailn"j!í informace o aktivit" úto#níka dostane-
te samoz'ejm" z kategorie detekce Technique, proto 
základní pou#ka by mohla znít, %e #ím více takov&ch  
detekcí, tím lépe. 

Telemetrická data, tedy detek#ní kategorie Telemetry, 
jsou d$le%itá pro bezpe#nostního nebo SOC analytika, ale 
negenerují alerty. Proto bez d$kladné anal&zy takov&ch 
dat nedoká%ete identifikovat !kodlivé aktivity úto#níka. 
Samotn& nástroj na takové aktivity neupozorní, a#koli je 
samoz'ejm" doká%e „zalogovat“. 

Dal!ím d$le%it&m parametrem je po#et krok$, kte-
ré v$bec detekovány nebyly, tedy kategorie detekce 
None. Pokud je u n"kterého z krok$ ve v&sledcích 
srovnání uvedeno None, znamená to, %e nástroj nebyl 
schopn& takovou aktivitu nejen identifikovat jako po-
dez'elou nebo !kodlivou, ale v$bec ji nezaznamenal,  
a taková aktivita tedy není dostupná ani v rámci tele-
metrick&ch dat. 

Pro jednodu!!í srovnání jednotliv&ch zú#astn"n&ch v&-
robc$ MITRE vyjad'uje jejich úsp"!nost pomocí #ty' 
parametr$:

 Detection Count
 Visibility
 Telemetry Coverage
 Analytic Coverage

Obr. 1: Detekování kroku 4.A.2 nástrojem Bitdefender
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První zmín"n& parametr Detection Count ur#uje po#et jed-
notliv&ch detekcí v rámci celého testování daného produk-
tu. Z praktického hlediska ale není moc p'ínosn&, proto%e 
jeden úto#ník$v krok m$%e vyvolat více detekcí. Ostatn" to 
se i v rámci testování n"kolikrát stalo. Na Obr. 1 je vid"t, %e 
jeden konkrétní krok úto#níka zp$sobil p"t r$zn&ch detek-
cí. Nejvy!!í úrovn" detekce Technique nástroj sice dosáhl, 
mimo jiné v!ak simulovanou aktivitu úto#níka identifikoval  
v rámci #ty' dal!ích detekcí.

Dal!ím parametrem je Visibility, tedy schopnost endpoint 
security 'e!ení identifikovat kroky úto#níka a+ u% v rám-
ci telemetrick&ch dat, nebo formou detekce podez'elé #i 
!kodlivé aktivity. Parametr Visibility tedy 'íká, kolik krok$ 
bylo identifikováno v kategorii Telemetry nebo vy!!í, tedy 
General, Tactic nebo Technique. Tento parametr je pro vy-
hodnocení v&sledk$ velmi vhodn&, ne v!ak nejlep!í. A#koli 
reflektuje po#et identifikovan&ch krok$ úto#níka, neuka-
zuje, jak& je pom"r mezi telemetrick&mi daty a detekcemi  
kategorie General a vy!!í. 

T'etím parametrem jsou zmín"ná telemetrická data, tedy 
Telemetry Coverage. Tento ukazatel reflektuje po#et kro-
k$, které endpoint security 'e!ení dokázalo zaznamenat  
v detek#ní kategorii Telemetry. Jak je uvedeno v&!e v popisu 
jednotliv&ch kategorií, nejedná se v!ak o detekce, které by 
indikovaly podez'elou nebo !kodlivou aktivitu, pouze dochá-
zí k zaznamenání takové aktivity (p'íkladem m$%e b&t detek-
ce spu!t"ní powershellového p'íkazu bez vyhodnocení jeho 
rizikovosti nebo !kodlivosti). Tato data jsou v!ak vhodná pro 
bezpe#nostního analytika, kter& na jejich základ" doká%e 
analyzovat bezpe#nostní incident a p'ípadn" zp"tn" sesta-
vit úto#níkovy kroky. Obecn" #ím více aktivit doká%e nástroj 
logovat, tím více dat má analytik k dispozici pro pozd"j!í 
investigaci incidentu. 
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Obr. 2: Graf zobrazující po!adí ú"astník# dle parametru Analytic Coverage

Poslední parametr Analytic Coverage u% je pro praktic-
ké srovnání nejvhodn"j!í. Vyjad'uje, kolik krok$ úto#níka  
z celkového mno%ství bylo úsp"!n" detekováno jako pode-
z'elá nebo !kodlivá aktivita, p'ípadn" u kter&ch krok$ jsou 
dostupné detailn"j!í informace. Jedná se tedy o detekce 
kategorie General, resp. Tactic nebo Technique. Obecn" 
m$%eme 'íct, %e #ím vy!!í tohle #íslo je, tím kvalitn"j!í de-

tekce nástroj poskytuje. Pokud bychom m"li vybrat jeden 
parametr a na jeho základ" v&robce se'adit dle úsp"!nosti, 
byl by to práv" tento (viz Obr. 2).

Ideální srovnání v!ech zú#astn"n&ch v&robc$ je zalo-
%eno na hodnocení jak parametru Analytic Coverage, 
tak Telemetry Coverage. Tím nejlep!ím endpoint secu-
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rity produktem je ten, kter& má v obou t"chto katego-
riích nejvy!!í hodnocení. Pokud se tedy na zve'ejn"né 
v&sledky podíváme z tohoto pohledu, m$%eme dostat 
vizuální srovnání, které známe nap'. od spole#nosti 
Gartner. Na horizontální ose jsou hodnoty parametru 
Telemetry Coverage, na vertikální ose hodnoty parame-
tru Analytic Coverage. 

Spole#nost MITRE provád"la srovnání jak na platform" Win-
dows, tak Linux. N"kte'í ú#astníci v!ak pro Linux platformu 
agenta nemají. Proto na Obr. 3 a 4 najdete srovnání nezá-
visle za ob" platformy.

Pouze kvalita detekce nerozhoduje

Kvalita detekce není v%dy tím jedin&m parametrem, na zá-
klad" kterého se spole#nost rozhoduje, jaké 'e!ení po'ídí. 
D$le%ité jsou i technické vlastnosti 'e!ení, jednoduchost 
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Obr. 3: Graf zobrazuje umíst$ní v%robc# v závislosti na parametrech Analytic  
a Telemetry Coverage (OS Windows)

Obr. 4: Graf zobrazuje umíst$ní v%robc# v závislosti na parametrech Analytic  
a Telemetry Coverage (OS Linux)

anal&zy, r$zné funkcionality, které nemusejí souviset s de-
tekcí, integrovatelnost do stávající infrastruktury a mo%nost 
provázání s dal!ími bezpe#nostními nástroji. Podstatnou 
roli p'i rozhodování hraje také cena. Tyto parametry spole#-
nost MITRE nehodnotí. 
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