
Není nad zámek ...
„Hned druhou nejlepší věcí po znalosti svého podniku je vědět vše o obchodech konkurentů„ (Next to knowing all
about your own business, the best thing is to know all about the other fellow business.) John D. Rochfeller
Jestliže budete mít kvalitní, dobře připravený bezpečnostní program tak  určitě snížíte pravděpodobnost a možná
zcela zabráníte tomu, abyste vystupovali v roli „konkurentů“ z předchozího citátu.

V současné době se velmi mnoho článků věnuje problematice ochrany počítačových systémů před útoky vedenými
elekronickou cestou – hlavně po Internetu. Mnohem menší pozornost se věnuje případům, kdy se útočník fyzicky
dostane k počítačovému systému, se kterým si poté už může dělat co chce.
Obecně, jestliže mluvíme o ochraně počítačových informací, nebo systémů, tak je třeba vždy rozlišovat dvě základní
situace.
1. Ochrana v bezpečném prostředí – máme pod kontrolou všechny cesty, jež je možno využít pro přístup

k informačnímu systému a jsme také schopni je ochránit.
2. Ochrana v nezajištěném prostředí – nejsme schopni ochránit alespoň jednu přístupovou cestu k citlivým částem

informačního systému.
Jedinou ochranou v druhém případě je kryptografie. Jestliže nejsme schopni zabránit přístupu nepovolaných subjektů
k informacím, tak je musíme zajistit tak, aby nikdo, kdo se k informacím dostane a není oprávněným uživatelem,
neměl možnost tuto výhodu využít. To je třeba případ přenosu informací např. přes Internet.
Jestliže chceme bezpečným způsobem pracovat s informacemi, tak musíme vytvořit bezpečné prostředí. To je nutná
podmínka pro to, aby se informace nedostali do nepovolaných rukou. Abychom byly schopni tohoto dosáhnout, tak
jsme nuceni využívat mechanismy pokrývající hlavně dva typy bezpečnosti.
•  Fyzická bezpečnost – zajišťuje fyzický přístup k místu, kde jsou informace uloženy.
•  Komunikační bezpečnost – chrání přístup k informacím elektronickou cestou.
Možná se ptáte, proč neuvádím např. administrativní bezpečnost? Důvod je prostý, administrativní pravidla jsme
schopni vynutit pouze na osobách, které mají pro jejich dodržování nějakou motivaci – loajálnost k firmě, snahu
udržet si práci, apod. Jistě uznáte, že tato motivace se dá asi těžko od útočníka obecně očekávat.
Takže, zbytek článku budeme věnovat oblasti, pro kterou jsem se pokusil získat váš zájem, i když není přímo vázaná
na počítače – fyzická bezpečnost.

Něco na začátek
Chytří lidé, a je tomu už několik desítek let, rozdělily fyzickou ochranu na tři základní oblasti, které vymezují použití
jednotlivých bezpečnostních mechanismů.
obrázek
Zajištění perimetru (perimeter security) – tento typ ochrany má za cíl detekovat nepovolené překročení hranice
určité oblasti. Tato oblast bezprostředně obklopuje prostor, jež obsahuje chráněný informační systém. Můžeme si to
představit např. jako zajištění hranic našeho panství.
Kontrola přístupu (access control) – tato část má zajistit kontrolu při vstupu za perimetr, jež obsahuje chráněný
informační systém. Jestliže se budeme držet předchozího příkladu, tak jde o ochranu brán ve zdi kolem našeho
zámku. Jestliže si za perimetr zvolíme zdi budovy, pak mechanismy kontroly přístupu jsou použity na zajištění oken,
dveří apod.
Vnitřní bezpečnost (interior security) – tady se dostáváme do oblasti ochrany prostor, které obsahují citlivá data,
nebo systémy, které s nimi pracují. V našem hradu tedy půjde o ochranu jednotlivých místností, nebo třeba dveří
mezi místnostmi či klimatizace.
Ochrana před vniknutím do zařízení – toto může být posledním (doplňkovým) stupněm fyzické ochrany, jako
příklad můžeme uvést např. zámky na počítače, plomby, které znemožňují rozložení počítačů, tiskáren, telefonů, ...

Perimetrová ochrana
Jakým způsobem jsme schopni chránit perimetr? V zásadě je možno použít některého z následujících typů
bezpečnostních systémů:
•  elektronické systémy montované na plot;
•  samostatné pasivní, nebo aktivní systémy využívající paprsek, nebo pole;
•  uzavřené televizní okruhy.



Co se týká prvního typu zařízení pro ochranu perimetru (systémy montované na plot), tak ta se začala používat
v nápravných ústavech. V současné době hrají primární roli i při ochraně objektů armády, ministerstva obrany a také
jaderných zařízení. Ochranu perimetru je vždy nutno doplnit další ochranou prostoru uvnitř vytvořeného perimetru.
Instalace většinou znamená umístění jednoho, či více drátů na oplocení. Tyto dráty mohou být ukryty v „trubce“,
která pomáhá při zachycování signálů. Zařízení většinou reagují na signály z oplocení samotného, což je důvod, proč
je nutné brát velký zřetel na kvalitu oplocení. Jestliže je perimetr příliš velký, tak bývá rozdělen na několik zón.
Co se týká míst, jež umožňují průchod přes perimetr, tak v těchto místech bývá perimetrová ochrana přerušena a je
nahrazena mechanismem pro kontrolu přístupu (čtečka očního pozadí, strážný).
(obrázek – plot s drátem, z nich vodiče do řídícího střediska).
Ochrana perimetru nemusí být omezena na oplocení. Je možné vytvořit perimetr pouze z ochranných zařízení jako
takových. V tomto případě tvoří bariéru laserové, nebo infračervené paprsky, jejichž směr a intenzita je sledována
nebo lze použít senzory detekující změny ve fyzikálních polích. Senzory vytvářející takovéto bariéry mohou být
viditelné, nebo mohou být skryty v zemi.
Co se týče uzavřeného televizního okruhu, tak tady je princip asi zřejmý. Co byste si měli uvědomit je, že dnes již
není nutné zaměstnávat hlídače, kteří kontrolují pohyb v zorném poli kamer. Existují totiž už poměrně kvalitní
systémy pro automatickou detekci podezřelého pohybu.

Jestliže to shrneme, tak zařízeními, které se používají pro perimetrovou ochranu jsou mikrovlné senzory, video
systémy pro detekci pohybu (VMDs), bariérové senzory a skryté senzory. Bariérovými senzory mohou být optické
kabely, nebo akustické koaxiální kabely s mikrofony. Budoucnost bude patrně patřit optice, jelikož tyto systémy jsou
pasivní a obtížněji se zjišťuje jejich přítomnost a je tedy obtížnější je překonat.

Vnitřní bezpečnost
Pro zajištění vnitřní bezpečnosti existuje také velké množství různých zařízení. Principiálně je můžeme rozdělit na:
1. mikrovlné senzory;
2. magnetické kontakty;
3. senzory rozbíjení skla;
4. pasivní infračervené senzory (PIR);
5. duální senzory a;
6. samozřejmě CCTV (uzavřené televizní okruhy).
Mikrovlné senzory fungují podobně jako radar. Vysílají do prostoru elektromagnetické záření a měří intenzitu
odrazu. Jestliže v přijatém signálu dojde ke změně znamená to, že v prostoru je něco co se hýbe.
Magnetické kontakty se používají pro zajištění přístupových bodů, které se nějakým způsobem otevírají (dveře,
okna, ...). Jedna část kontaktu je umístěna na stacionární části a druhá na části pohyblivé. Jestliže dojde ke změně
vzájemné vzdálenosti obou částí, je spuštěn poplach.
PIR senzory asi všichni znáte, jsou to u nás nejpoužívanější zařízení pro vnitřní ochranu. Jsou levné, jestliže jsou
správně rozmístněny a nastaveny, tak jsou velmi spolehlivé. Základem jejich funkce je přijímání infračerveného
záření – tepla. Jestliže si tedy útočník oblékne azbestový oblek, tak je „neviditelný“.
Duální senzory kombinují buď čidla dvou různých technologií (např. PIR a mikrovlný senzor), nebo čidla se stejnou
technologií, ale s jinak nastavenými parametry.

Poplach
Zmínil jsem se o vyhlášení poplachu. Co to ale vlastně přesně znamená? To je ta správná otázka a její odpověď
zásadním způsobem určuje funkčnost celého ochranného systému. Bez vyhlášení poplachu je celé zabezpečovací
zařízení k ničemu.
Prvním bodem je vždy bezpečnostní ústředna, která sbírá informace od jednotlivých čidel. Jak čidla perimetrové
ochrany, kontroly přístupu, tak i čidla vnitřní ochrany, jež jsou rozmístněna v samotném objektu. Ústředna by měla
být samozřejmě na takovém místě, aby bylo nemožné se k ní dostat bez vyhlášení poplachu. To samé musí platit pro
spojení čidla s ústřednou. Jestliže je nějakým čidlem zaznamenána nečekaná událost, tak má ústředna několik
možností:
•  dát signál obsluze – strážnému, který je na místě a který se rozhodne pro další postup,
•  vytočit nastavená telefonní čísla odpovědných pracovníků,
•  vytočit číslo pultu centrální ochrany (PCO), který vyšle v případě potřeby zásahové vozidlo,
•  bezdrátovým způsobem se spojit s PCO,
•  spustit sirénu.



Poslední možnost je ta nejhloupější. Jestliže odhlédneme od faktu, že lidé už na zvuk sirény otupěli, tak každý
alespoň trochu chytrý útočník nejdříve přestřihne kabel od sirény.
Nejlepší možností je naopak přítomnost lidské ostrahy přímo na místě. Jestliže je použit telefon pro vyhlášení
poplachu, tak obvykle není velký problém odpojit ústřednu od telefonní sítě. Určitou ochranou je periodické
vyzývání ústředny ze strany PCO, ale to nemusí být vždy možné – vyžaduje to samostatné telefonní číslo pro
bezpečnostní ústřednu.
Co se týká bezdrátového spojení s vnějším světem, tak si možná řeknete, že to je velice spolehlivé řešení, které nelze
nijak zlikvidovat. Opak je pravdou. Pro každé vysílání je potřeba anténa, která je tím bodem, ze kterého se šíří
rádiový signál. No a každou anténu lze uzemnit – nejlépe tak, že ji spojíte s hromosvodem, který má pro takový účel
ideální vlastnosti. Samozřejmě, že by bylo možno provést permanentní spojení mezi objektem a PCO. To ovšem stojí
peníze a určitě nezajistí 100% ochranu.

Kontrola přístupu
Poslední oblastí fyzické kontroly je kontrola přístupu. Teď je míněna kontrola přístupa do oblasti (budovy), kde je
umístěn chráněný systém a ne kontrola přístupu k určitým datům v rámci informačního systému. Nejbezpečnějším
způsobem kontroly jsou loajální strážní, kteří jsou schopni poznat všechny osoby, které mají do objektu přístup, nebo
kteří kontrolují identifikační karty s fotografií. Problémem je loajálnost a spolehlivost, což nás naopak netrápí u
elektronických systému.
Levnější řešením je řízení přístupu pomocí různých karet od nejlevnějších magnetických až po inteligentní
bezkontaktní čipové karty. Ty poslední ani není třeba vytahovat z kapsi. Na jedné vysoké škole používají pro
kontrolu přístupu do učeben prázdné telefonní karty. Každá karta obsahuje jednoznačné identifikační číslo, které je
využíváno pro identifikaci jejího držitele.
Mechanismů je opravdu nepřeberné množství a asi nemá smysl se jimi detailně zabývat. Je možné použít televizní
okruh, přechodový prostor, u kterého se mohou otevřít vždy jen jedny dveře, nebo různá další zařízení pro
identifikaci – čtečky na otisky prstů, očního pozadí, či rohovky, zařízení pro identifikaci podle hlasu, apod. Možností
je v současné době opravdu velké množství a záleží pouze na požadavcích zákazníků a na jejich ochotě investovat.

Příklad
Na závěr uvedeme jeden příklad zabezpečení skladu jedné farmaceutické firmy.
Celková bezpečnost: místnost je vybavena bezpečnostní konzolou a nepřetržitým elektronickým monitorování. Dále
je zde umístěn protipožární systém, s poplachovým zařízením napojeným přímo na policii, záchrannou službu a
hasiče.
Perimetrová ochrana: existuje pouze jeden vchod pro osoby, který je sledován bezpečnostním systémem, všechny
vchody a východy mají zámky, všechny vchody a východy jsou mimo pracovní dobu napojeny na alarm, každé okno
má kontaktní, nebo šokové senzory a mříž.
Vnitřní ochrana: v místnosti jsou umístěny infračervené pohybové detektory, v místnosti jsou vhodně umístěna
blokovací tlačítka a bezpečnostní konzola obsahuje kód indikující nepovolené vniknutí.

Takže popis je celkem krátký, ale obsahuje všechny základní podstatné informace. Perimetr je v tomto případě
tvořen konstrukcí místnosti. Odstavec ochrana perimetru tak, jak je napsán popisuje vlastně mechanismy pro
kontrolu přístup do místnosti. Uvnitř jsou umístěna tlačítka, která blokují přístup do místnosti, případně vyhlašují
poplach.

Závěr
Takže to byla taková krátká exkurze do oblasti fyzické bezpečnosti. Doufám, že vám to umožnilo alespoň trochu
poodhrnout roušku jedné oblasti ochrany informačních systémů, jejíž přítomnost jste si možná ani neuvědomovali.
Bohužel tato oblast je jednou ze základních pro vytvoření bezpečného prostředí, které je základní podmínkou
jakékoliv práce s citlivými daty.
Fyzické vniknutí k informačnímu systému sice vyžaduje větší náklady a nese s sebou vyšší riziko, oproti
elektronickému útoku pomocí počítačových sítí, ale na druhou stranu, jestliže se někdo o něco takového pokusí, tak
musíme počítat s kvalitativně vyšší úrovní útočníka. A to jak po stránce schopností, tak po stránce technického a
finančního zabezpečení.
To hlavní, co byste si měli uvědomit je, kromě fyzické ochrany samotné, důležitost strukturované dokumentace,
která bude přesně popisovat prostředky a způsob jejich využití ve fyzické ochraně vašeho informačního systému.
Tato dokumentace by měla obsahovat nejen slovní popis, ale také pokud možno mapy zařízení s přesným umístěním



jednotlivých částí ochrany. Jestliže instalaci bezpečnostních zařízení bude provádět specializovaná firma, tak by
taková dokumentace měla být určitě součástí toho, co za své peníze získáte.


