
Bežný užívateľ PC a teda aj inter-
netu sa spravidla stretne s dvoma naj -
častejšími kategóriami hrozieb. Jed -
nou sú hrozby spojené s používaním
e-mailu a druhou používanie webo -
vých prehliadačov. 

V oblasti e-mailov sú najväčšie
hrozby spam, vírusy a malware.

MOR NAZVANÝ SPAM
Objem spamu v internete dosa -

huje rekordy podobné cenám ropy.
Ku koncu roku 2007 bolo denne za -
znamenané približne 120 miliárd spa-

mových správ. V rovnakom období
roku 2005 bolo denne zaznamena -
ných „len“ 30 miliárd spamových
správ. To znamená nárast za dva
roky o 400 %. Zmenami prešla aj
kva lita spamových mailov. V roku
2006 boli dominantné spamové
prílohy typu gif obrázkov. V roku
2007 sa začali používať kompli ko -
vanejšie súborové typy ako Power -
Point a Zip súbory. Začiatkom au -
gusta 2007 sa na krátky čas rozšírili
Excel spamové prílohy a vzápätí 
v októbri MP3 spamové prílohy. Zo
súčasného pohľadu však asi najefek-
tívnejšie boli PDF prílohy. Takéto
spamy sa zamerali na dve, pre spam
„najmilšie“, oblasti a to sú burzové

akcie a predaj liečív a drog cez in ter -
net. Pre neskúsených užívateľov je asi
najviac mätúce na takýchto typoch
spamových správ ich profesionálny
výzor, ktorý vzbudzuje na prvý po -
hľad dôveryhodnosť. Píšem „na prvý
pohľad“, lebo keď si súdny človek
prečíta konkrétne texty v pri poje ných
prílohách, musí mu byť okamžite
jasné, že neide o korektnú ponuku 
a korektný mail.

V druhej polovici roka sa roztrhlo
vrece s jednoduchými e-mailami,
ktorých hlavnú úlohu hral iba odkaz

na webovú stránku, ku ktorému boli
pripojené len lákavé výzvy, prečo by
mal užívateľ kliknúť práve na prilo -
žený link. Hlavným nebez pečen -
stvom tohto typu spamových správ
je to, že prípadný nešťastník, ktorý
klikne na link, sa pripojí na infiko-
vanú webovú stránku a spravidla bez
jeho vedomia sa mu stiahne do počí-
tača neželaný kód. 

NEBEZPEČNÝ NEPRIATEĽ
V priebehu roku 2007 nahradili 

v oblasti vírusov „Bagle“ a „Mytob“
varianty „Storm“, „Feebs“ a „Clagger“.
V tejto časti by som sa chcel pristaviť
pri jednom, a to pri „Storme“. Za -
raďuje sa do novej kategórie sociál-

neho malware. Kombinuje viaceré
techniky do systému, ktorý sa ťažko
stopuje a navyše je dynamický po -
kiaľ ide o veľkosť. Základné vlast-
nosti triedy Storm sú:
Samopropagujúci – vysiela masívne
množstvá spamových správ, ktoré
uží vateľa nabádajú pozrieť si infiko-
vané URL stránky. Nakazený počítač
sa stáva súčasťou Storm siete.
P2P – Doterajšie botnety boli ria de -
né centrálne prostredníctvom ria -
denej štruktúry, storm je riadený
pro stredníctvom P2P komunikácií.

To sťažuje vystopovanie totálnej veľ -
kosti siete. 
Koordinovanosť – storm vysiela spa -
my, ktoré odkazujú na webové strán -
ky, ktoré sa nachádzajú na počíta -
čoch už nakazených stormom. 
Viacnásobné využitie – storm mož -
no použiť na viac typov útokov, ako
napr. spam, phishing, DDoS a obja -
vujú sa aj pokusy využiť dosiaľ ne -
používané protokoly.
Samoochranný – storm sleduje zna -
ky reindžiníringu a analýz a vzápätí
sa usiluje odpovedať DoS útokom
proti pôvodcovi analýz alebo antispa -
movej spoločnosti.

V súvislosti so Stormom sa objavil
takzvaný dvojstupňový útok, pri kto -

rom sa koordinuje e-maiovýl a we -
bo vý útok. To je reprezentované syn -
chronizáciou medzi Storm botom vy-
sielajúcim spam a iným botom po -
skytujúcim nakazené webové strán -
ky.

SECURITY VERZIA 2.0
Sme na prahu veľkých zmien.

Tieto zmeny si vynútil veľký nárast
používania mobilných zariadení.
Hoci je sieťová infraštruktúra zabez -
pečená akokoľvek, migráciou dát 
zo serverov na mobilné zariadenia 

a späť vzniká niekoľko rizík. Prvé
riziko je, keď dáta opustia chránenú
infraštruktúru, pretože vtedy už
chrá nené nie sú. Na mobilných za -
riadeniach do súčasnosti nie sú opat -
renia, ktoré by umožnili prenášať aj
ochranné prvky pevnej infraštruk-
túry. Mobilné zariadenie je len do
určitej hranice chránené pred stra-
tou alebo krádežou. Mobilné zaria -
denie sa napríklad na cestách môže
tiež pripojiť do internetu, ale už len
s individuálnymi ochranami, ktoré
sú nastavené (alebo aj nie) v operač -
nom systéme. Chýba ochrana firem-
nej infraštruktúry. Kto zabezpečí, 
že dáta prijímané takýmto spô-
sobom z internetu nie sú škodlivým
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Od antivírovej ochrany 
ku kybernetickému zločinu

Bezpečnostná situácia v IT je zložitá a dynamická ako celý život. Jedna strana vzdychá, 
že sa stále musí zaoberať problémami, ktoré brzdia prácu a efektivitu, druhá strana si šúcha ruky, 
lebo je neustále čo ponúkať, predávať a servisovať. Skúsenosti z praxe však ukazujú, že keby aj prvá
strana dbala dôslednejšie na realizáciu opatrení potrebných na zabezpečenie IT, nemuseli by toľko
šomrať, že sa stále zapodievajú odstraňovaním nežiaduceho kódu alebo rekonfiguráciou zariadení 
a pracovných staníc.

Miloslav Ďurčík, CISA
mdurcik@rsn.sk 

Ako sa možno brániť spôsobom sociálneho inžinierstva? Vcelku jednoducho tým, 
že každý užívateľ si bude strážiť informácie, ktoré používa na prístupy do systémov, 
nebude si ich zapisovať a ukladať na miesta, ktoré sú prístupné iným ľudom, nebude 

e-mailom posielať informácie, ktoré by iní nemali čítať, nebude si zapisovať napr. 
PIN kódy do nešifrovaných pamätí telefónov a PDA, nebude nosiť nešifrované informácie 

na USB kľúčoch, DVD alebo prenosných pevných diskoch. 



softvérom alebo nespôsobia škody?
A kto zabezpečí, že dáta, ktoré sa 
v mobilnom zariadení nachádzajú,
nebudú krádežou alebo stratou prís-
tupné osobám, ktoré by ich nemali
vidieť?

Druhé riziko je, keď sa dáta vrátia
znovu do chránenej infraštruktúry.
Ako zabezpečiť, aby sa neskontro -
lované dáta nepoužili v chránenej
infraštruktúre a nezamorili často
finančne nákladne chránenú infra -
štruktúru a nič netušiacich a dôve -
rujúcich užívateľov v nej? Ani karan-
ténne siete nie sú liekom na všetko. 

Ako teda budú vyzerať zmeny?
Na prvý pohľad relatívne jednodu-
cho. Dáta sa budú šifrovať, prenášať
zašifrované a šifrovacie kľúče budú
mať k dispozícii užívatelia, ktorí budú
oprávnení pristupovať k dátam. 

Znie to jednoducho, ale ako zvy -
čajne s tým bude spojených plno
prob lémov. Predovšetkým to bude
problematika šifrovacích kľúčov. Ak
majú byť dáta zašifrované a prístup-
né len určitému okruhu užívateľov 
a iné dáta prístupné inému okruhu
užívateľov, nemožno použiť syme t -
rický spôsob šifrovania. A kto poz ná
problematiku, tiež bude vedieť, že
riešenie distribúcie nesymetric kých
šifrovacích kľúčov (PKI) nemu sí
vždy byť bezproblémové, ale naj mä
pri požiadavkách na on-line pre-
vádzku sa čoraz dlhšie kľúče výraz -
ným spôsobom podieľajú na spoma-
lení zobrazenia výsledku aplikácie.
Nie je to však neriešiteľné. Zvy šo -
vanie výkonnosti hardvéru spolu 
s možnosťami napr. hybridného
šifro vania poskytujú určité vylep še -
né a zrýchlené možnosti. 

Týmto nechcem povedať, že existu-
júce ochrany infraštruktúr ako fire-
wall, IDS/IPS systémy alebo naj nov -
šie NBA (Network Behaviour Ana ly -
sis) stratia zmysel alebo funkciu. Pre -
su nú sa však do druhej línie, ostanú

ochraňovať pevné infraštruktúry.

SOCIÁLNE INŽINIERSTVO
Principiálne možno do systémov

vniknúť dvoma spôsobmi. Prvý spô-
sob je prekonať prekážky technic -
kých prostriedkov a druhý je získať
informácie na prienik od ľudí, ktorí
so systémami pracujú. Tým druhým
sa zaberá sociálne inžinierstvo.
Sociálne inžinierstvo je teda spôsob,
ako využiť dôveru, neznalosť alebo
nedôslednosť užívateľov systémov 
a získať od nich údaje, ktoré potre-
buje útočník, aby vnikol do systému.
Spomienka na výrok Alberta Ein stei -
na, že existujú len dve nekonečné
veci, a to vesmír a ľudská hlúposť,
ma privádza k presvedčeniu, že
sociálne inžinierstvo už dlho existu-
je (len sa predtým volalo špionáž) 
a bude vždy existovať. Rozsah jeho
uplatnenia bude závisieť od troch
vyššie vymenovaných vlastností uží-
vateľov, ktoré opakujem ešte raz:
dôverčivosť, neznalosť a nedôsled-
nosť.

Tomu, kto sa chce o spôsoboch so -
ciálneho inžinierstva dozvedieť viac,
odporúčam knihu K. Mitnicka: The
Art of deception.

Svojím spôsobom sú aj spam a spô -
soby jeho distribúcie sociálnym inži -
nierstvom, ako sa píše v úvode tohto
článku. Je to tiež spôsob využitia
troch typických vlastností užívate -
ľov.

Ako sa možno brániť spôsobom
sociálneho inžinierstva? Vcelku jed -
noducho tým, že každý užívateľ si
bude strážiť informácie, ktoré použí-
va na prístupy do systémov, nebude
si ich zapisovať a ukladať na miesta,
ktoré sú prístupné iným ľudom,
nebude e-mailom posielať informá-
cie, ktoré by iní nemali čítať, nebude
si zapisovať napr. PIN kódy do ne -
šifrovaných pamätí telefónov a PDA,
nebude nosiť nešifrované informá-

cie na USB kľúčoch, DVD alebo pre -
nosných pevných diskoch. Len sa -
mot né dodržiavanie týchto zásad
však nebude znamenať, že budeme
obrnení proti akejkoľvek činnosti
sociálnych inžinierov. Tak ako nepo -
známe konečné hranice technických
možností IT, tak sa ani nedá pred-
povedať vynaliezavosť sociálnych in -
žinierov.

Zamestnávatelia tiež musia zabez -
pečiť prevenciu proti sociálnemu in -

žinierstvu a to formou pravidelných
školení zamestnancov o hrozbách
ktoré číhajú v e-mailovej komuni ká -
cii, surfovaní po webe, aké informá-
cie môžu ukladať na ktoré diskové
priestory, ktoré informácie môžu
opustiť podnik, ktoré informácie
nesmú, ako postupovať pri vzdiale -
nom prístupe do podnikových sietí,
ako prevádzkovať a zabezpečiť bez-
drôtovú komunikáciu, aby nebola od -
počúvateľná a na čo musia zamest -
nanci dbať, keď napr. chcú nakupo-
vať cez internet.

OD INŽINIERSTVA PO ZLOČIN
Sociálne inžinierstvo je tiež spô-

sob, ako zbierať informácie na vyko-
nanie kybernetického zločinu. Kyber -
netický zločin je trestný čin, ktorý sa
vykonáva pomocou IT (informačnej
techniky). Pre uskutočnenie kyber-
netického zločinu je typické, že preň
neexistujú hranice, pretože ich nemá
ani internet. 

Kybernetický zločin sa vykonáva
najmä na dosiahnutie dvoch cieľov.
Prvým je ekonomický cieľ, druhým
politický. Aktéri prvého typu sa usi -

lujú svoju identitu skryť v maxi mál ne
možnej miere, aktéri dru hého typu
sa naopak usilujú maximálne zvidi -
teľniť a informovať o svojich skut koch
čo najširšiu verejnosť.

Aj v hackerských komunitách
došlo k posunom v cieľoch. Kým
pred piatimi či desiatimi rokmi bol
hlavný cieľ dostať sa do systému 
a urobiť tam nejaký viditeľný zásah,
napríklad zmenu dôležitej alebo
zau jímavej informácie alebo zosmieš -
nenie určitých osôb či udalostí, pri -
čom hlavným cieľom útočníka bolo
získať uznanie vo vlastnej a kon ku -
renčných komunitách. V súčasnosti
nastalo utlmenie činností veľkého
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Zamestnávatelia tiež musia zabezpečiť 
prevenciu proti sociálnemu inžinierstvu 

a to formou pravidelných školení 
zamestnancov o hrozbách ktoré číhajú 

v e-mailovej komunikácii, surfovaní 
po webe, aké informácie môžu ukladať 

na ktoré diskové priestory, ktoré 
informácie môžu opustiť podnik a ktoré 

nie, ako postupovať pri vzdialenom prístupe
do podnikových sietí, ako prevádzkovať 
a zabezpečiť bezdrôtovú komunikáciu.



počtu komunít, prípadne presunuli
svoje činnosti do ekonomickej obla s  ti,
pretože každý potrebuje byť z nie čo -
ho živý. 

Veľmi zaujímavo v tomto smere
pôsobí jedna komunita (nechcem ju
menovať) z Ruska, ktorá si aj z hac -
kerstva urobila komerčný biznis.
Predáva sadu exploitov do systémov
(balík za 500 až 800 USD) a dokon-
ca si možno k tomu prikúpiť aj pod-
poru za 50 USD na mesiac.

Takým klasickým prípadom prvé -
ho typu kybernetického zločinu je
vniknutie do systému finančnej inšti -
túcie a uskutočnenie aktivít smeru-
júcich k získaniu finančných pro -
striedkov. Od sofistikovanosti také -
hoto útoku môže závisieť aj rýchlosť
odhalenia takejto aktivity a tým aj
rýchlosť, akou sa vykonajú obranné
opatrenia a aká vysoká bude výsled-
ná finančná strata.

V minulom roku sme boli sved -
kami takéhoto väčšieho kybernetic -
kého zločinu v máji, keď sa uskutoč -
nil útok na veľkú estónsku ban ku.
Keďže sa dosť otvorene hovorí o tom,
že útok mal pôvod v Rusku, išlo by 
v tomto prípade skôr o kombinované
ekonomicko-politické ciele. Možno
si niekto položí otázku, prečo práve
Estónsko? Podľa štatistík EÚ má totiž
Estónsko jeden z najvyšších podie -
lov penetrácie IT do života ľudí – udá -
va sa až 67 %.

Kybernetické zločiny s politický-
mi cieľmi sa v prevažnej miere vy -
konávajú z prostredia moslimských
komunít. To potvrdzujú aj štatistiky
internetových útokov, podľa ktorých
krajinou, v ktorej sa urobí najviac
útokov na doménu a jej infraštruk-
túru, je Izrael. V Izraeli sa ročne
uskutoční dvakrát viac kybernetic -
kých útokov ako v USA. Keď si po -
rovnáme veľkosť týchto krajín, vie -
me si odvodiť koľko firiem je aktív -
nych v každej krajine, potom je jas -

né, že sa tu spoločnosť nachádza na
kybernetickom fronte. To vysvet ľuje
aj fakt, prečo je toľko izraelských 
fi riem na takej technologickej úrov -
ni, veď musia investovať ne malé fi-
nanč né prostriedky na vývoj no vých
zaria dení a do vzdelávania ľu dí.

Kybernetický zločin vykonaný 
v ta kom rozsahu, že je ohrozené
väčšie územie, životy ľudí a hrozia
veľké hospodárske straty, sa nazýva
kybernetický terorizmus. Našťastie
sme ešte neboli svedkami takej uda -
losti vo svete, no s rastúcou závis-
losťou na IT to bude v dohľadnom
čase možné. Podobne ako je to so
závislosťou na elektrickej energii.

NEDOSTATKY SÚČASNOSTI
Až doteraz sme hovorili o tom, čo

nám hrozí a len tak ľahko nepo-
minie. Čo však môžeme robiť pre to,
aby sme aspoň trochu znížili riziká
hrozieb, ktoré na nás striehnu?

Pre podnikovú sféru je najväčším
problémov bezpečnosti vysoká neza -
interesovanosť vrcholového manaž-
mentu. Vrcholový manažment väčši-
nou nemá informácie o problémoch
v IT a bezpečnosti a, až na svetlé
výnimky, ich to spravidla ani nezau -
jí ma, prípadne tomu ani nerozu -
mejú. Výsledkom takýchto aktivít 
v našich spoločnostiach je zaradenie
oddelenia IT väčšinou pod správu
ekonomického riaditeľa. Ale IT a bez -
pečnosť nie je nákladová položka,
ale je to služba ako každá iná, ktorá
prináša každej spoločnosti a firme
úžitok. Ak nie je takýto úžitok služ-
by vyčíslený, je to zas len vina vrcho -
lového manažmentu. 

Vy, važení členovia správnych rád,
skúste čo len na týždeň vypnúť
všetky IT nákladové položky a uvi -
díte progres a smer, ktorým sa vaša
spoločnosť začne pohybovať. Skúste
sa zaujímať o problémy IT a bez -
pečnosti, pretože vaša spolo čnosť je

na nich, či chcete alebo nie, zo dňa
na deň závislejšia.

Bezpečnosť sa takisto nedá reali-
zovať bez príslušnej bezpečnostnej
dokumentácie. Bezpečnostná politi-
ka spoločnosti, bezpečnostné smer-
nice a predpisy pre prácu s informá-
ciami a IT ako aj vykonávanie bez -
pečnostných auditov sú základnými
dokumentmi a činnosťami, ktoré mu -
sí vrcholový manažment zabez pečiť.
Je to v jeho zodpovednosti a právo-
moci.
Na druhej strane je tu užasne nízke
bezpečnostné povedomie zamest-
nancov. Z praxe mám skúsenosti, že
väčšina zamestnancov nemá infor-
mácie, ako môžu nakladať s infor-
máciami, ktoré majú k dispozícii,
ktoré môžu poslať e-mailom, ktoré
musia (aj podľa zákonných pred-
pisov) prenášať zašifrované, na aké
médium ich môžu a v akej forme
ukladať, čo si môžu ukladať na 
mo bilné zariadenia a čo v nich
môžu vynášať mimo spoločnosti,
aké e-maily a ich prílohy môžu
otvárať a čo im pritom hrozí a pod.
Vo väčši ne spoločností sa takáto
informo va nosť skončí informáciou
pri nástupe do zamestnania. Pra vi -
delné školenia pre základné infor -
movanie zamestnancov o tých to
prob lémoch vyko náva málokto. A pri -
tom je to jedna z najlacneších foriem
zvyšovania bezpečnostnej úrovne
spoločnosti.

Medzi ďaľšie nedostatky v pod ni -
ko vej sfére patrí neexistujúca ale bo
nedostatočná správa identít. V prvom
rade nie sú väčšinou za vedené pro cesy
silnejšej (viac faktorovej) auten ti zá cie
užívateľov. Spoloč nosť jedno ducho
mu  sí mať vy sokú istotu, že kto sa
prihlasuje do systé mu je nao zaj ten,
za koho sa vydáva. Ďaľším nad vä zu -
júcim problémov je pride ľovanie 
a sprá va oprávnení pri nará baní so sú -
bormi a informáciami v spoločnosti.

BEZ PLÁNOV
Problémy v bezpečnosti prehlbu-

jú aj neexistencie havarijných plá -
nov, takže v prípade poruchy alebo
katastrofy nie sú jednoznačné pred-
pisy, čo sa bude odstraňovať, kto to
bude robiť, akými prostriedkami 
a ako musí vyzerať výsledok. Z pra -
xe poznám, že takéto plány mno -
hokrát existujú v hlavách správcov
systémov, ale nie dokumentované
formálnym spôsobom.

Veľkou neznámou v našich spoloč-
nostiach je aj incident manažment.
Správa incidentov neošetruje len
čin nosť vnútorných zamestnancov,
ale jej úlohou je aj odpovedať na
inci denty z externého prostredia. Ak
takáto správa neexistuje, nie je mož -
né identifikovať útok zvonka a pod-
niknúť okamžité obranné aktivity.

Pre súkromnú sféru by som chcel
pripomenúť tiež potrebu samo vzde -
lávania v oblasti zvyšovania bezpeč -
nostného povedomia. Ťažko si nie -
kto doma uchráni súkromie, ak sa spo-
ľahne na výrobné nastavenie produk -
tov, ktoré si domov obstará za mi -
nimálnu cenu alebo od poskytova -
teľov internetových služieb za ko -
runu. Kto si skúsil niekedy domov
pripojiť komplexnejšie zariadenie,
ktoré vie monitorovať a logovať viac
činností, iste bol prekvapený, koľko
všelijakých (najmä automatických)
„okukávačov“ mu pozeralo jeho
port pripojenia do internetu, čo mu
chodí, ktorý port počúva a či sa nedá
prihlásiť nejakým verejne známym
spôsobom. 

Pri rozvoji najmä internetových
bankových služieb z domu je dôle -
žité mať istotu, že domáci systém
nie je napadnutý, nenachádzajú sa
tam trójske kone alebo zapisovače
stlačenia kláves (keylogger). Na takto
napadnutých systémoch by som
rozhodne neodporúčal vykonávať
bankové operácie z domu.
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