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Bezpečnosť 
až na prvom mieste
Bezpečnosť je v dnešnom dynamickom svete nepochybne jedným z najfrekventovanejších výrazov: 
od tém politických a nadnárodných, až po hodnotenie bežne používaných vecí. V klasickom kontexte
označuje odolnosť vecí proti negatívnym dôsledkom ich používania. Keďže IT technológie dnes používajú
miliardy ľudí na celom svete prepojených internetom, je IT bezpečnosť nesmierne dôležitá.

Peter Jirsák
peter.jirsak@microsoft.com

Bezpečnosť je v dnešnom dynamickom svete ne -
pochybne jedným z najfrekventovanejších vý ra zov:
od tém politických a nadnárodných, až po hodno -
tenie bežne používaných vecí. V klasickom kontexte
označuje odolnosť vecí proti negatívnym dôsledkom
ich používania. Keďže IT technológie dnes použí-
vajú miliardy ľudí na celom svete prepojených
internetom, je IT bezpečnosť nesmierne dôležitá.

Bezpečnosť IT prostredia je veľmi široká téma,
ktorá siaha od fyzickej bezpečnosti konkrétnych
zariadení až po zabezpečenie údajov. Údaje, či už
osobné, prihlasovacie, fotky, podnikové dáta,
elek tronickú poštu alebo dôležité a tajné doku-
menty, si ceníme čoraz viac. Na jednej strane 
nám hrozí strata týchto údajov z dôvodu fyzic ké -
ho zlyhania dátového média alebo napadnutia
vírusom, na dru hej strane je tu riziko získania
našich dát treťou stranou, a to je pre mnohých
nočnou morou. Stačí si predstaviť, čo by sa dialo,
ak by niekto získal prihlasovacie údaje k internet
bankingu alebo identifikačné údaje o kreditnej

karte. Rozmer ohrozenia je zrazu veľmi dobre
spočítateľný.

ZDROJE OHROZENIA
Ďalším rizikom je znefunkčnenie podnikového

prostredia, napríklad napadnutím mailového ser -
vera alebo zahltením sieťovej infraštruktúry, čo 
v konečnom dôsledku spôsobí zastavenie elektro -
nickej komunikácie na čas nevyhnutný na opra -
vu. Keďže pre väčšinu firiem je dnes elektronická
komunikácia a konektivita kritická, vznikajú ta -
kýmto znefunkčnením okamžité finančné straty,
ktoré sú bolestivé a nežiaduce. 
Vačšina z nás je tiež vďaka úniku našich mai lo -
vých adries zaplavená nevyžiadanou poštou, na -
zý vanou spam, od rôznych reklám až po tak zvané
„phishing“ maily, ktoré sa podvodným spôsobom
usilujú získať údaje napríklad o našich kreditných
kartách alebo už spomínanom internet bankingu.
Ich základným princípom je, že vyzerajú veľmi dô -
veryhodne a väčšinou žiadajú na overenie citlivé

údaje. Okrem zrejmého nebez pečenstva nás spam
oberá o to najcennejšie – o čas, ktorý musíme veno-
vať výberu mailov, ktoré sú pre nás dôležité.

SPÔSOBOV, AKO ZÍSKAŤ 
CITLIVÉ ÚDAJE JE VIAC 
Okrem už spomínaných „phishing“ mailov sú to 
v mnohých prípadoch programy, nazývané aj spy-
ware alebo malware, ktoré permanentne bežia na
počítači a posielajú získané údaje cez internet.
Používateľ si ich môže nainštalovať do počítača
sám nevedomky spolu s programom voľne stiah-
nuteľným z internetu za úplne iným účelom. Ten
sa, žiaľ, okrem ponúknutej funkcionality vyzna -
čuje aj takouto záškodníckou činnosťou. Ďalšou,
a žiaľ veľmi často otvorenou cestou pre škodlivý
softvér, je nezabezpečený počítač pripojený k inter -
netu. Dá sa to prirovnať k nezamknutým vcho -
dovým dverám na byte, ktoré majú navyše na
vonkajšej strane kľučku. Nezabezpečený počítač
je taký, ktorý nepoužíva ochranný softvér a jeho

trendy

Bezpečnosť 
až na prvom mieste



37

testy

eFOCUS 2/2008

Ako správne používať
penetračné testy?

V súvislosti s penetračnými testami sa často stretávame s veľmi rozdielnymi 
názormi a očakávaniami. Čo vlastne sú penetračné testy? Čo je ich cieľom? 
Čo od nich môžeme čakať? Mnohé nejasnosti spojené s týmito otázkami podporujú
aj články v tlači, v ktorých sa napríklad pod názvom Penetračné testy ocitlo 
porovnanie nástrojov na overovanie prítomnosti známych zraniteľností, 
tzv. vulnerability scanner. Čo to teda penetračný test vlastne je?

Erik Saller, CISA
esaller@kpmg.sk 

operačný systém a aplikácie nie sú
ošetrené proti zná mym bezpečnos-
tným rizikám softvérovými balík-
mi, ktoré sa ľudovo nazývajú aj
„záplaty“. Takéto softvérové balíky
poskytujú výrobcovia softvéru na
svoje produkty väčšinou bezplatne. 
Aj nesprávne nastavené bezdrôtové
siete poskytujú relatívne veľa prie -
storu pre útočníkov hľadajúcich
cen né údaje. Nesprávne, teda nie
bezpečne, nastavený WiFi sme ro -
vač poskytuje jednak jednoduchú 
a lacnú cestu, ako sa bezplatne pri -
pojiť do internetu (anonymne, res -
pektíve pod našou adresou) a zá ro -
veň je veľmi nebezpečný pre únik
údajov, ako sú napríklad prihlaso-
vacie mená a heslá. 

EXISTUJE OCHRANA
Ochrana nie je zložitá, ale ani tri -

viálna. V prvom rade treba mať nain -
štalovaný aktuálny operačný systém,
ktorý je pravidelne, ideálne auto -
maticky, ošetrovaný pred zná mymi
ohrozeniami. Ďalej je to in štalácia
len overených a potrebných apliká-
cií, na ktoré výrobca následne po -
skytuje balíky na ošet renie zná mych
rizík. Nevyhnutný je balík bezpeč -
nost ného riešenia obsa hujúceho fire -
wall spolu s anti vírusovým a antispy -
ware progra mom s pravidelnou ak -
tua lizáciou. Je príjemné, ak operač -
ný systém priamo ponúka niektoré
z týchto vlastností. Nové operačné
systémy a kancelárske aplikácie zá -
roveň upozorňujú na podozrivé do -
ku menty, ktoré môžu byť pokusom
o „phishing“. Nevyžiadanú poštu
mô žeme výrazne zredukovať i správ -
nym nastavením poštového klienta. 

Hlavný kľúč k bezpečnosti však
spočíva v našom správaní. Ak si ne -
budeme inštalovať neoverený soft-
vér, nastavíme si alebo si dáme bez -
pečne nastaviť náš WiFi smerovač,
nebudeme odpovedať na podozrivé
maily pýtajúce si naše citlivé údaje
bez ich overenia a budeme opatrní
pri zadávaní citlivých údajov na we -
bových stránkach, tak sme na naj -
lep šej ceste zabezbečiť, aby naše
pri vát ne údaje zostali naozaj privát-
nymi.

Ideálne by bolo, ak by toto všet -
ko robil niekto za nás. Možno sa už
v blízkej budúcnosti dočkáme toho,
že naše aplikácie nebudú bežať 
u nás doma na PC, ale virtua lizo -
vane v bez pečnom prostredí posky-
tovateľa, ktorý zabezpečí nielen
hladký a rých ly chod týchto apli -
kácií, ale aj bezpečnosť našich dát.
No dovtedy je to na nás...

ČÍM PENETRAČNÝ TEST NIE JE 
Začneme tým, čím penetračný test

nie je. Penetračný test nie je jedinou
formou testovania bezpečnosti systé -
mov. Požiadavka skutočne prakticky
overiť možnosť narušenia bezpeč nos -
ti systému odlišuje penetračné tes ty
od neprienikových foriem testo va nia,
pričom obe formy majú svoje výho -
dy aj nevýhody.

Penetračný test nie je analýzou
rizík. Z pohľadu definície rizika ako
kombinácie hodnoty aktív, miery
zraniteľnosti a veľkosti hrozby, sa

testovanie bezpečnosti zaoberá naj -
mä mierou zraniteľnosti systému.
Prítomnosť jednej a tej istej zraniteľ -
nosti na niektorom systéme môže
znamenať veľké riziko (systém s cit li -
vými informáciami a vysoko motivo-
vaným útočníkom), pričom pre iný
systém môže byť riziko akceptova -
teľné (skúšobný systém bez ostrých
dát). Výsledky testov bezpečnosti
môžu byť hodnotným vstupom do
analýzy rizík, pričom rôzne formy
testov poskytujú rôznu kvalitu a kom -
plexnosť týchto vstupov.

Penetračný test nie je dôkazom
bezpečnosti systému. Dnes vyko-
naný test nezohľadňuje zraniteľnos-
ti odhalené zajtra. Nie všetky zrani -
teľnosti alebo spôsoby ich zneužitia
sú verejne známe. Rôzne formy tes -
to vania bezpečnosti sú v tomto ohľa -
de schopné priniesť rôznu mieru
ubezpečenia o skutočnom stave bez -
pečnosti testovaného celku, pričom
ich výpovedná hodnota sa môže
meniť aj podľa toho, aký celok je
predmetom testovania. Miera ubez -
pečenia pritom do značnej miery zá -


