
Elektronická komunikace - hrozba nebo šance?
„... Znám jednoduché řešení všech problémů, jež souvisejí s připojením na Intenet. Bude vás to stát jen 100
korun. Kupte si kleště a ustřihněte kabel. ...“

V posledních letech se u nás stále více mluví o tom, že Internet je naše budoucnost, naše spása a že se bez
něho v příštím století neobejdeme. Že v zahraničí (hlavně ve Spojených státech) už na něm mnoho firem
zbohatlo a brzy to přijde i k nám. Když dostanete od někoho významného vizitku, tak tam dost možná
najdete i jeho e-mailovou adresu. Internet je prostě fenomén, o kterém se mluví a nejen mluví.
Současně s tím se začíná mluvit o bezpečnosti. Je bezpečné připojit se na Internet? Kdo všechno si přečte
elektronickou zprávu, kterému jsem poslal svému obchodnímu partnerovi? Vždyť tato celosvětová síť je
„otevřená“, co to vůbec znamená? Je vůbec nějaká možnost uchránit si své soukromí?
Právě v USA, které jsou kolébkou Internetu, vyvrcholila atmosféra takovéto nejistoty v roce 1995 prvním
soudním procesem proti hackerovi - Kevinu Mittnickovi. Proces měl dokázat, že stát je schopen se s
problémem počítačové kriminality vypořádat. Spíše se prokázal opak a dnes nejsme o moc dál.

Nedávno jsem četl článek, ve kterém autor píše o možnosti využít mikrofon napojený k počítači pro tajný
odposlech i ve chvíli, kdy je počítač vypnutý. Já sám vidím problémy, které si vyžadují vysvětlení, ale pro laika
to musí znít naprosto magicky. Proto se nedivím, že i díky takovým informacím má většina lidí stále pocit, že
oblast počítačové bezpečnosti a kryptografie je něčím romantickým, vzrušujícím a tajemným.
Naštěstí (nebo bohužel) romantika skončila se začátkem našeho století a od 50tých let se hlavní činnost přesunula
již výhradně do laboratoří a pracoven matematiků a teoretiků. Ačkoliv byla kryptografie a počítačová bezpečnost
dlouhou dobu doménou bezpečnostních agentur (např. NSA ve Spojených státech amerických), tak od 70tých let
se stále častěji objevuje i na univerzitách. Výsledkem výzkumu na univerzitní půdě je dostupnost nejnovějších
poznatků v oblasti počítačové bezpečnosti pro nejširší veřejnost, což umožňuje její použití v běžných aplikacích.

Takže odpověď na vaši zásadní otázku, zda je možno uchránit si své soukromí ve světě informačních technologií
zní ano, ale... Je tady to prokleté ale - něco to stojí. Jestliže budete chtít dosáhnout bezpečnosti svých dat,
důvěrnosti svých rozhodnutí, doručení správných pokynů svým spolupracovníkům, tak je třeba se těmto otázkám
soustavně věnovat. Bohužel, stále mnoho řídících pracovníků zastává názor, že bezpečnost si zajistí
„svépomocí“, anebo se k tomuto názoru uchýlí po úvodních konzultacích s nějakou poradenskou firmou, během
nichž zjistí předběžnou cenu služeb této firmy. Samozřejmě, že je možné pověřit např. správce počítačové sítě
zajištěním bezpečnosti informačního systému. Na první pohled bude vše v pořádku. A možná to tak bude
napořád. Ale možná, že se někdo rozhodne, že vám nejvíc ublíží tím, že vám smaže část vašich, jistě cenných,
dat a vy přijdete na to, že „vaše“ bezpečí není, objektivně řečeno, dobré.
Začnu trochu zeširoka. Jeden důstojník přirovnal situaci v armádě ke spirálovitému vývoji. Nejdřív se zdá, že je
všechno v pořádku. Pak dojde k nějakému průšvihu, načež se přijmou opatření, která jsou zbytečně přísná a pro
většinu zůčastněných nesmyslná, protože neznají jejich důvod. Následuje postupné upadání kázně při vynucování
a dodržování těchto opatření. Na první pohled se ale zdá, že je vše v pořádku. Pak dojde k dalšímu průšvihu a
cyklus se opakuje.
Můžeme říci, že bezpečnost z dlouhodobého hlediska stoupá. Problémem je nízká rychlost tohoto stoupání a
vysoká kolísavost. Cílem manažera by měl být ale rychlý růst kvality bezpečnosti informačního systému v
podniku bez velkých výkyvů, které toto snažení znehodnocují. K tomu je zapotřebí mít určitý základní přehled o
všech aspektech bezpečnosti, které vám pomohou pro stanovení priorit.
Úplně první akcí je stanovení priorit při zabezpečování informačního systému. Například můžeme zvolit jako
základní prioritu správnost (integritu) dat. To samo o sobě už stanovuje základní směr pro určování dalších
priorit. Dále je nutné provést analýzu stávajícího stavu a odhalení všech potenciálních slabých míst. Na základě
této analýzy a podle priorit, které jsme si stanovili je možné určit bezpečnostní cíle tak, aby jejich dosažení bylo
pro podnik únosné. Na základě analýzy současného stavu a bezpečnostních cílů je možné určit vhodné
prostředky pro dosažení požadovaného stavu.
Tomuto procesu se říká analýza rizik a jeho hlavními atributy z pohledu laika je vysoká cena a značná časová
náročnost, kdy téměř každý, kdo je ve styku s daným informačním systémem musí odpovídat na dotěrné dotazy.
Výsledkem ovšem je (nebo by alespoň měla být) komplexní zpráva o stavu bezpečnosti vašeho informačního
systému a o opatřeních, která je nutné provést. Bohužel, míra bezpečnosti je úměrná investovaným prostředkům,
takže nikdy není možné říci, že informační systém je absolutně bezpečný.
Teď si asi říkáte, co to tady vykládám. Vás zajímá, jestli je možné, aby mi přes Internet někdo přečetl disk,
změnil obsah vašeho dopisu apod. Jenže všechno souvisí se vším. Když budete mít špatná administrativní a
fyzická opatření, tak vám útočník nainstaluje na počítač své vlastní programy, kterých si sice vy nevšimnete, ale



které budou dělat přesně to, co chce jejich vlastník. Mimochodem, to jestli máte vrátného a kdo všechno má klíče
od vaší kanceláře by také být součástí analýzy rizik, o které jsem před chvílí mluvil. Říkáte, že klíče od kanceláře
máte jenom vy? Dobrá, kdo vám tedy uklízí? Znáte toho dotyčného člověka? Co když za něj někdo na týden
zaskočil, protože byl nemocný (při chřipkových epidemiích by si toho nikdo nevšiml). Takových otázek můžeme
klást spoustu.
Ale jak myslíte. Takové povídání by bylo na dlouho, takže se zkusme věnovat jedné úzké oblasti, která se zabývá
zabezpečením elektronické komunikace. Jestli bude mít tento článek úspěch, tak bych se rád věnoval
následujícím problémům podrobněji v příštích číslech.

Nejprve bych asi měl alespoň trochu osvětlit způsob, jakým se vyměňují data přes Internet. Základním nástrojem
pro popis architektury komunikačních systémů je sedmiúrovňový model ISO/OSI.
obr. ISO/OSI - vedle toho model Internet
Jak vidíte, tak architektura Internetu je o dost jednodušší. Nejnižší dvě vrstvy obou architektur, které se starají o
fyzické vlastnosti propojení (určují typ kabelů, napěťové úrovně, přenosové rychlosti, fyzické adresování,
zabalení přenášených dat, atd) jsou implementovány nejčastěji protokoly Token Ring, Ethernet, nebo v poslední
době stále častěji protokoly ATM. Nad těmito dvěma vrstvami leží protokol IP (Internet Protocol). Tento
protokol je komunikačním protokolem, který se univerzálně používá na Internetu.
Čtvrtou vrstvou je tzv. transportní vrstva, která určuje vlastnosti přenosu dat. Určuje např. úroveň spolehlivosti
přenosu informace, nebo zajištění správného pořadí dat  Protokol použitý na této vrstvě závisí na aplikaci, kterou
právě používáte. Jestliže používáte webovský prohlížeč, tak komunikujete obvykle pomocí Transport Control
Protocol (TCP). Známá zkratka TCP/IP znamená použití protokolu IP a protokolu TCP. Jestliže ovšem budete
poslouchat přes Internet rádio, tak zaměstnáváte univerzální datagramový protokol (Universal Datagram Protocol
- UDP) tento protokol není schopen zajistit doručení všech dat (to nám u rádia zase tak moc nevadí), ale na
druhou stranu má mnohem menší režii. Při vytváření virtuální privátní sítě (VPN) se zase používá protokol pro
„spojení dvou bodů“ (Point to Point Protocol - PPP). Tento protokol se vyznačuje tím, že poskytuje možnost
kryptografické ochrany přenášených dat. Jestliže ale chcete někomu poslat elektronický dopis (e-mail), tak se
použije jednoduchý protokol pro přenos pošty (Simple Mail Transport Protocol - SMTP). Váš správce sítě zase
používá jednoduchý protokol pro správu sítě (Simple Network Management Protocol - SNMP), kterým jsou
schopny komunikovat všechna zařízení počítačové sítě od počítačů, přes tiskárny až po směrovače. Množství
protokolů na transportní vrstvě je značné, což je dáno jednak rozličnými požadavky, tak i otevřeností Internetu,
což znamená, že veškerá dokumentace k protokolům i některé jejich implementace jsou volně dostupné.
Teď když máte zhruba představu o tom jak funguje přenos dat přes Internet, tak se můžeme začít zabývat
možnostmi pro její zabezpečení. V podstatě až po IP protokol neexistuje vůbec žádné zabezpečení. Na vyšší
vrstvě je to již závislé na protokolu, ale např. pro nejrozšířenější TCP platí to samé. Proto začali vznikat další
protokoly na vyšší vrstvě, které jsou vloženy mezi transportním protokolem (např. TCP) a aplikací (např.
webovský prohlížeč). Typickým příkladem může být SSL (Secure Socket Layer). Jestliže se dostanete na stránku,
která je k vám přenesena pomocí SSL protokolu zjistíte tak, že zámek, který je v levém dolním rohu otevřený se
uzavře (prohlížeče od firmy Netscape). Takovéto stránky mají odresu začínající na https:// místo obvyklého
http://.
SSL protokol zajišťuje důvěrnost a integritu přenášených dat. Jestliže se připojíte k serveru, který používá SSL
protokol tak vám nejprve pošle svůj certifikát. Vy porovnáte tento certifikát s těmi, jež máte uloženy jako
důvěryhodné. Tyto certifikáty je možné si v prohlížeči zobrazit. Jak firma Netscape, tak i Microsoft vkládají
několik certifikátů do svých prohlížečů implicitně, takže po instalaci prohlížeče se na některé servery můžete
bezpečně připojit. Po získání tohoto certifikátu je ustaven sdílený symetrický šifrovací klíč, s jehož pomocí je
vytvořen bezpečný tunel, skrz nějž probíhá veškerá další komunikace. Největším problémem je zjistit, který
certifikát je korektní a který ne. Tento problém souvisí s další rozsáhlou oblastí, která se zabývá infrastrukturou
veřejných klíčů. Je celkem jasné, že není možné uchovávat všechny certifikáty, které existují. Tento problém je
řešen zakládáním stromů certifikačních autorit (subjekty, které vytvářejí certifikáty). Potom vám stačí pamatovat
si certifikát kořenové (nejvyšší) certifikační autority. Celé to ovšem není tak jednoduché a korektní řešení je dosti
komplikované.
Možná, že někdo z vás používá protokol, či program telnet. Ten slouží ke vzdálenému ovládání počítače. Můžete
pomocí něj např. spouštět programy na druhém konci Země. Pro zabezpečení byl vytvořen protokol SSH (Secure
Shell).
Zcela jiným problémem je např. zabezpečení elektronických poštovních zpráv. Jedinou možností je šifrování,
případně podepisování dat jež posíláte na úrovni aplikace (poštovního programu). Důvodem je nutnost použít
protokol SMTP, který na zabezpečení přenášených dat nemyslí. Aplikací zabezpečená data jsou poté vložena do
obálky poštovní zprávy a přenesena. Pro tento účel (zabezpečení dat) existuje mnoho programů - plug-inů, které
se přiinstalují k poštovnímu programu, např. MS Outlook. Tyto programy provádějí šifrování a/nebo
podepisování dat, které potom předají samotnému poštovnímu programu, který zajistí odeslání.



Jak jsem již řekl, tak kryptografické zabezpečení dat není samospasitelné a je třeba ho kombinovat s dalšími
přístupy. Nejrozšířenějším příkladem technického opatření je použití tzv. Firewallu. Základním cílem takového
zařízení je co nejvíce oddělit provoz vnitřní, lokální sítě od sítě vnější (např. Internet). Existuje několik strategií,
které se používají. Nejjednodušší je omezení adres, se kterými lze navázat určitý typ spojení a omezení
protokolů, které je možnopři komunikaci s vnější sítí používat. Složitějším postupem je filtrování jednotlivých
paketů (datové jednotky pro přenos informací) podle jejich obsahu, příp. aplikace, která je vytvořila. O této
oblasti existují celé knihy, které se jí podrobně zabývají.

Jak už jsem řekl, tak nejhorším nepřítelem jsou vlastní zaměstnanci. Přesněji bych měl říci osoby, kterým jste
sami umožnili přístup k vašemu informačnímu systému. Jestliže takováto osoba bude spojena s někým zvenčí, tak
mohou společně provádět velmi účinné útoky na informační systém jako takový. Je možné se proti takovému
nebezpečí bránit? Odpověď zní opět ano. Jestliže čekáte, popis důmyslných zařízení, či programů, tak vás trochu
zklamu. Nejefektivnější obranou je výchova vlastních zaměstnanců a důsledné rozdělení práv jednotlivých osob
tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, nebo ke kumulaci velkého množství práv u určitých osob. Jedním ze základních
pravidel je např. důsledné oddělení práv administrátora od práv auditora.

Závěr
Jak vidíte, tak Internet může být hrozbou pro vaše data, pro informační systém podniku i pro podnik samotný.
Zcela jistě je ale šancí, protože vám umožní přístup k obrovskému množství informací, poskytne vám prostředí
pro prezentaci vlastní firmy. Je to efektivní nástroj např. pro nabízení, případně i prodej vašich výrobků (toto už
se týká elektronického obchodu, jehož důkladné zabezpečení je nutností). Pro to, aby se nestal hrozbou, je nutné
věnovat trvalou pozornost sledování a zajišťování bezpečnosti vašeho informačního systému. A ještě jednou chci
zdůraznit, že největším nebezpečím jsou chyby a omyly nedostatečně poučených lidí. Ty jsou schopny
„překonat“ i velmi bezpečný počítačový systém.


