
Tak už s tím něco udělejte!
Uvědomili jste si někdy, že elektronickou poštou se nemusí rozšiřovat pouze programy, které jsou hned vidět protože
vám smažou pevný disk? Co myslíte, musí být neviditelné činnosti, které se dějí ve vašem informačním systému
méně nebezpečné než viry jen proto, že o nich nevíte?

V poslední době se v tisku objevují stále častěji zprávy o tom, jak vir xxx, který se rozšiřoval pomocí elektronické
pošty zapříčinil zhroucení tisíců počítačů. Mnoho vedoucích pracovníků se domnívá, že stačí nakoupit nějaký
antivirový balík, párkrát „seřvat“ ty správný lidi, aby se tyto programy začali používat a nic se nám nemůže stát.
Mnoho z nich si ovšem nikdy neuvědomilo, že úplně stejným způsobem (elektronickou poštou) se nemusí rozmnožovat
pouze viry. Co kdyby to byly programy, které na první pohled nic nedělají? Myslíte si, že by se na prvních stránkách
novin psalo o takovém programu, který by jen sledoval co stahujete z Internetu, nebo kdyby se rozšiřoval tak dlouho,
dokud by nenašel počítač s určitou IP adresou (na ostatních počítačích by se smazal) a na něm zjišťoval
adresářovou strukturu, případně čekal na výzvu zvenčí a pak plnil přání neviditelného uživatele?

I když se úvodní řádky týkají na první pohled dosti úzké oblasti, tak řešení takového problému není vůbec
jednoduché a rychlé a dotýká se různých aspektů bezpečnosti informačních systémů.
Chtěl bych se s vámi podělit o něco názorů na bezpečnostní politiky, administrativní bezpečnost a fyzickou
bezpečnost. Pár slov by mělo být věnováno i bezpečnostní správě (kdo má dbát na dodržování bezpečnostních
politik, vypracovávat jednotlivá opatření, jak je financovat, ...) a oboru zvaném business continuity (snad
nepřetržitost podnikání?) a snad pár dalším důležitým oblastem. To však nelze zvládnout v jednom článku. Proto
zkusme začít určitým úvodem. Třeba co je třeba udělat pro zabezpečení informačního systému?
Počítačová bezpečnost je rozsáhlý pojem, který se týká všech činností spojených s počítači. Jestliže se někdo snaží
omezit problém informační bezpečnosti na nějaký užší problém, tak na to dříve nebo později doplatí. Co je ovšem
mnohem horší, ve většině případů se o tom nikdy sám nedozví.
Nedávno jsem četl jednu disertační práci, ve které bylo hodnoceno asi 4500 bezpečnostních incidentů na Internetu
v období let 1989-1995 tak, jak je zaznamenal CERT, což je organizace, která je odpovědná za shromažďování
takových hlášení a za hledání řešení oznámených incidentů. Plných 31,0% byly tzv. root break-ins, kdy útočník
získal přístup k celému informačnímu systému. 26,9% byly neoprávněné přístupy k účtům jednotlivých uživatelů a
42,1% byly nezdařené pokusy. Co chci říct je, že více než polovina povedených útoků měla za následek totální
kontrolu útočníka nad systémem. Jestliže útočník získá plnou kontrolu nad systémem, tak jestliže je šikovný, tak
po sobě nezanechá žádné stopy. A to jsou útoky, na které se přišlo, tzn. že je prováděl nepříliš dobrý útočník,
typicky hacker. Podle mého názoru, každý útok, který je objeven byl špatný, pokud to ovšem nebyl jeho cíl.
To jsou ovšem jenom útoky přes Internet. Mnoho útoků může být provedeno, aniž by byl použit elektronický přístup
– neoprávněným fyzickým přístupem k informačnímu systému. Pro takový útok už je ovšem potřeba silná motivace
a větší prostředky. Řeknete si fajn, jenže splnění těchto předpokladů implikuje vyšší kvalitu útoku a tedy mnohem
nižší schopnost jeho detekce.

Vyplatí se útočit na váš informační systém?
Možná si říkáte, že u vás není nic cenného a nikomu se tedy nevyplatí investovat do útoků proti vašemu podniku.
Zkuste si tedy sami spočítat, kolik práce a finančních prostředků by stála např. obnova dat vašeho účetnictví, nebo
kolik úsilí by stála obnova důvěry vašich zahraničních partnerů, jestliže by jim několikrát přišli neodůvodněné
faktury, nebo výpovědi obchodních smluv. A co takhle ztráta (nebo neoprávněna změna) dat o platech vašich
zaměstnanců?
Ne, nemám v úmyslu někoho přesvědčovat, že jeho informační systém je v nebezpečí, možná tomu tak vůbec není.

Typy útoků
Je pravdou, že podle názoru mnoha odborníků je pouze 2-8% všech útoků proti informačním systémům provedeno
zvenčí. Zbytek připadá na osoby, kterým je dána určitá důvěra – zaměstnancům, partnerům, či specializovaným
firmám, které jsou najaty na určitou práci.
Jakým způsobem bychom se tedy měli starat o bezpečnost našeho informačního systému? Na úvod odpovědi určitě
neuškodí, jestliže se pokusíme udělat hrubý výčet oblastí, které se týkají bezpečnosti a na jejichž zajištění existují
nějaké bezpečnostní mechanismy. Výčet není určitě úplný a někdo jiný by možná vytvořil seznam úplně jiný. Cílem
je vytvořit si nějaké vodítko a představu o velikosti problému. Tak tedy:
• elektromagnetické vyzařování monitorů, klávesnic, tiskáren, počítačů, periferií, ...
• práce s použitými páskami z tiskáren



• počítání vytištěných, oxeroxovaných kopií a jejich značkování
• kontrola popelnic
• způsob ničení papíru a dalších médií (diskety, pevné disky, magnetické pásky, CD, ...)
• mazání trvalých záznamových médií
• zvuková izolace
• kontrola kopírek a fotografických přístrojů
• bezpečnostní diagnostika
• pečetě a ochranné nátěry pro hardware
• kontrolní mechanismy pro zajištění neporušitelnosti programů
• zajištění notářských služeb, podpisy
• techniky redundance, diverzita dostupných systémových rezerv
• plánování pro nepředvídatelné události
• fyzická ochrana
• ...
Rozmanitost oblastí je, jak sami vidíte obrovská. Člověku, který si tento seznam přečte musí být jasné, že snaha o
komplexní řešení bezpečnosti informačního systému ve chvíli, kdy už je vše ostatní hotovo vyústí pravděpodobně ve
fiasko. Neříkám, že není možné v takové situaci řešit jednotlivé problémy. Je ovšem nemožné pokrýt všechna slabá
místa, která v informačním systému, jež byl navrhován bez ohledu na bezpečnost, musela nutně vzniknout.

Začínáme
Základem pro bezpečný informační systém je jasná představa o jeho smyslu a účelu již ve chvíli, kdy ho chceme
vytvořit. Jestliže existuje taková představa, tak už jsme schopni určit, jaká data budou v systému uchovávána, jaké
bude jejich množství, jaká bude jejich cena, co nás bude stát jejich ztráta, co nás bude stát jejich nezjištěné poškození
(to může být mimochodem mnohem horší než úplná ztráta) kdo s nimi bude muset pracovat apod. Když máme jasno
v těchto otázkách, tak už jsme schopni navrhnout bezpečnostní požadavky a z nich odvodit bezpečnostní politiky a
prováděcí předpisy.

Rozsah problému
Než se dostaneme k podrobnějšímu popisu, zkusme se inspirovat u Ministerstva obrany USA, což je organizace,
která je na tom ohledně bezpečnosti informačních systémů velmi dobře. Tato instituce má osm základním oblastí, na
které se soustředí její pozornost. Jsou to bezpečnostní politika, architektura IS, standardy a protokoly, akreditační
procedury, technologie, plánování přechodných období, zlepšování organizace a dostupnost produktů a služeb.
Jak vidíte, tak jsou zvýrazněny čtyři oblasti, u kterých si myslím, že jsou relevantní jak pro nadnárodní koncerny, tak
i pro menší organizace. Přece jenom málokdo si bude vytvářet vlastní standardy, či vyvíjet vlastní technologie.
Dostupnost produktů a služeb je cíl, kterého chceme dosáhnout. Bezpečnostní politika určuje přístup organizace
k oblasti bezpečnosti, stanovuje priority. Volba architektury informačního systému nám zajištění bezpečnosti
informací i vybavení systému buď usnadní, nebo silně znesnadní, či znemožní. Zlepšování organizace souvisí s tzv.
administrativní bezpečností, která spoléhá na to, že osoby, kterým důvěřujeme se budou chovat tak, jak jim řekneme.
Druhé rozdělení oblastí bezpečnosti informačních technologií (BIT, nebo anglicky ITS) o kterém bych se chtěl
zmínit pochází od ministerstva financí USA. Toto rozdělení obsahuje sedm základních bodů. I když jsou oba
systémy na první pohled naprosto nesourodé, tak reprezentují vlastně dvě dimenze jednoho problému. Záleží jen na
vašem pohledu na věc.
Jeden rozměr, řekněme horizontální určuje rozdělení cílových částí informačního systému (politika, hardware,
software, atd.). Druhý vertikální směr zatím popisuje činnosti, které je nutné provádět pro zabezpečení jednotlivých
částí. Když dáme obě rozdělení k sobě, tak získáme jakýsi dvouvrstvý model.
Zbývá nám tedy říci si něco o vertikálním směru v mřížce.
Organizace a správa
Zcela nečekaně je tato oblast nejrozsáhlejší. Podle výše zmiňovaného rozdělení je možno rozlišit asi šest dalších
podoblastí. Musí existovat nějaká struktura správy, která odpovídá požadavkům organizace. Jsou přesně definovány
odpovědnosti za jednotlivé oblasti bezpečnostní správy, existuje proces plánování BIT. Velmi podstatným
momentem je, aby všechny politiky, prováděcí předpisy, standardy, procedury, příručky byly aktuální a aby o nich
věděli všichni, jichž se týkají. Když budou všechny informace známy pouze úzkému okruhu osob, které je vytvářejí,
tak to je, jako kdyby neexistovali.
Je nutné zajisti, aby v rámci správy rizik byly mechanismy BIT implementovány, pravidelně udržovány,
monitorovány a především správně nastaveny. Musí existovat metodologie, procedury a hlavně musí být organizace



schopna provádět správu rizik. Tato správy také musí být založena na aktuálních a správných údajích. Jestliže už
nějaká správa rizik existuje, tak by měla být používána i např. při údržbě, nebo vývoji nových technologií.
Ne nepodstatnou částí jsou procedury pro přístup ke zdrojům IT, které musí existovat a být korektně spravovány. To
samé platí pro vybavení BIT, pro něž musí existovat postupy, jakým způsobem je spravovat, upravovat, případně jak
je korektně odstranit.
To samé platí i pro kryptografický materiál, pro jeho správu, údržbu a rušení. Pro to musí existovat politiky a
prováděcí předpisy. Posledním okruhem je pravidelné sledování a revize BIT. Pro tento účel je veden interní
bezpečnosti audit, pravidelně jsou prováděny revize BIT, komunikační bezpečnosti a telekomunikačních systémů.
Osobní bezpečnost
Sem patří to, o čem se v současnosti píše v novinách – prověrky. Je třeba zajistit, aby osoby, které mají přístup
k systémům BIT, sítím a aplikacím, které zpracovávají, přenášejí, nebo uchovávají citlivé informace byly dostatečně
prověřeny. Pro to je nutné zavést hodnocení citlivosti a typů operací s dokumenty pro systémy, sítě i všechny
aplikace. Ti kdo opustí organizaci, nebo ztratí důvěru musí ztratit přístupová práva k informačnímu systému. Měli by
existovat programy vzdělávání pro osoby, které pracují s citlivými informacemi a které BIT spravují.
Fyzická bezpečnost
Informační technologie by měli být vyvíjeny a udržovány s ohledem na požadavky na bezpečnost fyzickou a
bezpečnost prostředí. Do oblasti fyzické bezpečnosti patří tři typy ochrany. Je to ochrana perimetru, tedy ochrana
bezprostředního okolí budov se systémy BIT, dále pak ochrana vnitřní a také kontrola přístupu.
Hardwarová bezpečnost
Hardwarová bezpečnost má zabránit neoprávněným změnám činnosti instalovaných zařízení. To je třeba zajistit již
při vývoji informačních technologií, ale mnohem podstatnější je to při údržbě již pracujícího systému. Předpokladem
je existence politik, prováděcích předpisů a procedur. Mechanismy zajišťující hardwarovou bezpečnost musí být
správně nastaveny. Velmi zranitelnou oblastí je vzdálená diagnostika a konfigurace. Jestliže toto umožníme, tak je
třeba konfiguraci pravidelně kontrolovat.
Softwarová bezpečnost
Do této oblasti patří bezpečnost  programového vybavení, které je používáno pro BIT, nebo pro svou činnost
vyžaduje určitá vyšší přístupová práva. Jestliže si organizace nechává vyvíjet aplikace, které mají pracovat
s citlivými informacemi, tak by měla stanovit taková pravidla, aby mohla nezávisle ověřit korektní chování takových
aplikací. Při používání privilegovaného (má vyšší přístupová práva) softwaru je vhodné provádět pravidelnou
kontrolu jeho činnosti a nastavení.
Komunikační bezpečnost
Bezpečnost elektronické komunikace vyžaduje, jako ostatně všechny oblasti, existenci adekvátních politik a
prováděcích předpisů. Pokud jde o korektní vývoj a údržbu, tak ta zahrnuje elektronické sítě, a to jak kabeláž, tak i
hardwarové jednotky, jako jsou směrovače, opakovače, brány, atd.. Je třeba zajistit použití kryptografických technik
tam, kde se předpokládá možnost neautorizovaného odposlechu, nebo změn přenášených informací. Jestliže má
určitá část komunikačního systému sloužit k přenosu extrémně citlivých dat, tak by se měl zvážit i vliv
elektromagnetického vyzařování.
Operační bezpečnost
Tak jsme se dostali k poslední oblasti, která se dotýká každodenní práce s informačním systémem. Předpokládá se
existence procedur pro činnosti, které se dotýkají citlivých informací. Minimální množina operací, které jsou přesně
definovány obsahuje: pravidelné, každodenní operační činnosti, práce s programy, jejichž činnost je předem
naplánována, používání privilegovaného vybavení a programů, autorizace a přístup k systému (hesla, tokeny),
účtovatelnost, přístup ze vzdálených center, obnova po pohromách, ničení elektronických paměťových médií.

A vše dohromady
Co napsat do shrnutí předchozího shrnutí? Účinnost a efektivita bezpečnostních opatření závisí na velkém množství
faktorů, které pokrývají všechny oblasti činnosti s informačními systémy. Zajistit efektivní a účinnou ochranu
informačního systému předpokládá zahrnutí bezpečnostních požadavků do prvotního návrhu systému.
Zavádění bezpečnostní opatření do existujících systémů je extrémně náročné jak na schopnosti, tak i na čas a finance.
Základním předpokladem úspěchu je jasné přiřazení odpovědnosti za bezpečnost jednotlivých oddělení. Jako špatné
řešení se ukazuje přenést odpovědnost na nějaké bezpečnostní správce, kteří nemají možnost získat ani prostředky,
ani oprávnění k případným nutným zásahům do informačnímu systému. Mnohem lepším řešením se zdá být vložení
odpovědnosti za bezpečnost určitého oddělení organizace do rukou jeho vedoucího. To je osoba, která má
dostatečné pravomoci a přístup k prostředkům. Záleží už jen na něm, jakým způsobem se o bezpečnost informací
a nejen jich,bude starat.


