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Technická normalizácia zlepšuje
bezpečnosť sietí a služieb IKT

Technológie budúcich sietí IKT musia byť funkčné a bezpečné. Služby a ich obsah sa musia medzi
všetkými používateľmi poskytovať bezpečne. Ochrana osobných údajov každého účastníka v tomto
prostredí musí byť zabezpečená. Prvky infraštruktúry musia byť zabezpečené proti napadnutiu,
narušeniu a zneužitiu. Dôvera zákazníka k obchodnému partnerovi sa buduje na základe 
zodpovednosti. Bez dôvery nie je možné žiadne podnikanie.

Ing. Milan Kováčik
milankov@vus.sk

Univerzálne prijatie digitálnych služieb a ich ob-
sahu je vysoko závislé na schopnosti trvalo za bez -
pečiť prevádzku komunikačných sietí a služieb 
a ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie je založené na zásadách:
� Používateľ by mal získať bezpečný prístup k ve rej-

ným sieťam a službám.
� Používateľ by mal mať schopnosť získať bez peč -

ný prístup k zariadeniam a službám vo svojich
privátnych sieťach aj z vonkajšieho prostredia.

� Siete by mali byť chránené pred zlomyseľnými
používateľmi, hackermi, útokmi na vyra denie
služby, spamom – bez prílišného ob me dzenia
využiteľnosti sietí a služieb.

� Pre jednoduché využitie sietí a služieb musí byť
overenie totožnosti používateľov jedno duch šie
a prirodzenejšie.

� Súkromie používateľa musí byť zabez pe če né.

Samozrejme, že zásady na zabezpečenie týchto
cieľov sú a budú predmetom výskumných projek-
tov. Projekty budú riešiť:
� Politiku a architektúru bezpečnosti, modula ritu,

komunikáciu, bezpečné spracovanie a práv ne
požiadavky.

� Spôsoby kryptovania.
�Nové, prirodzenejšie metódy overenia totož nos  -

ti používateľa.
�Včasné rozpoznanie nových typov a vznikov

útokov na sieť a jej používateľov, najmä z pre -
nos ných koncových zariadení, v súčasnosti
po kla daných za jednoduchý a atraktív ny cieľ
zneužitia, pretože ich počet a úplnosť aplikácií
sa zvyšuje. Siete sa musia zabez pečiť proti
očakávaným ná porom na sieťovú prevádzku
spôsobenú zlomyseľným chova ním niekto -
rých používateľov, chyb nou konfiguráciou
alebo chybným návrhom niekto rých prvkov sie-
te.

� Efektívne postupy na ochranu infraštruktúry
určené na základe analýzy prevádzky a zá bra ny
pred napadnutím, využívanie modu lárneho ná vr -
hu v súvislosti s rýchlou integ ráciou nových slu -
žieb.

DEFINÍCIE BEZPEČNOSTI IKT
Terminológia je súčasťou a veľmi dôležitou

časťou každej technickej normy. Podstatné je, aby
bol použitý pojem definovaný jasne a jedno -
značne. Návrh definícií môže často vyvolať ne -
primeranú diskusiu a rozptýliť pozornosť od
dôležitejších úloh návrhu obsahu technickej
špecifikácie. Pre bezpečnosť IKT, kde rozdelené
skupiny expertov navrhujú normy relatívne
nezávisle, existuje veľké riziko, že sa pre rovnaký
pojem navrhnú rôzne definície alebo sa rovnaké
definície použijú pre rôzne pojmy. 

V súčasnosti sú definície a pojmy z oblasti bez -
pečnosti dostupné v nasledujúcich medzi ná rod -
ných slovníkoch:
�Compendium of ITU-T approved security de fi -

nitions extracted from ITU-T recommendations:
dokument obsahuje stručný prehľad de fi nícií
zameraných na bezpečnosť, ktoré sa vyskytujú
v odporúčaniach ITU-T. 

� ISO/IEC JTC 1/SC 27 Terminology: Standing Do cu-
ment (SD 6) komisie SC 27 obsahuje vý razy a de -
finície, ktoré sa vyskytujú v normách, technických
správach a návrhoch SC 27.

� Internet Security Glosary: obsahuje definície,
skratky a vysvetlenia terminológie na bez peč nosť
informačných systémov. 

� ETSI Glossary of security terminology ETR 232:
obsahuje definície, ktoré sa vyskytujú v normách
ETSI.

� ISO/IEC JTC1 SC 37 Harmonized Biometric
Vocabulary: Standing Document (SD 2) ko misie
SC 37 obsahuje rozsiahly zoznam defi nícií bio-
metrických prostriedkov.

TECHNICKÉ NORMY NA BEZPEČNOSŤ 
V DÔLEŽITÝCH MEDZINÁRODNÝCH 
A REGIONÁLNYCH ORGANIZÁCIÁCH

Medzinárodné a regionálne organizácie majú 
v rámci svojej činnosti vymedzené vlastné úlohy
technickej normalizácie. Uvedené sú činnosti sú -
visiace s bezpečnosťou sietí a služieb IKT.

1) International Telecommunication Union Te le  -
communication Standardization Sector (ITU-T)

ITU-T pracuje ako fórum kde vládny a privátny
sektor, navrhuje normy pre globálne telekomu-
nikačné siete a služby. Bezpečnosťou sa zaobera-
jú určité študijne skupiny SG, každá vo svojej vy -
medzenej oblasti: 
� SG 2: Hľadiská činnosti pri zriaďovaní služby, sietí

a prevádzky.
� SG 4: Telekomunikačný manažment.
� SG 5: Ochrana pred elektromagnetickými vplyv   mi

prostredia.
� SG 6: Vonkajšie a súvisiace vnútorné inštalácie.
� SG 9: Integrované siete širokopásmovej ká b lovej

televízie a prenosu televízie a zvuku.
� SG 11: Požiadavky na signalizáciu a proto koly.
� SG 12: Výkonnosť a kvalita služby.
� SG 13: Nové elektronické komunikačné siete.
� SG 15: Optické a iné transportné siete.
� SG 17: Bezpečnosť, jazyky a telekomunikač ný

softvér.
� SG 19: Mobilné telekomunikačné siete.

2) International Organization for Stan dar di za -
tion (ISO) and International Electro technical
Com mis sion (IEC)

ISO a IEC tvoria špecifický systém pre technickú
normalizáciu na celosvetovej úrovni. Ná rodné or -
ga nizácie, ktoré sú členmi ISO alebo IEC sa zú čast -
ňujú na vývoji medzinárodných noriem v technic -
kých komisiách zriadených príslušnými organizá-
ciami na prácu v jednotlivých oblastiach technickej
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normalizačnej činnosti. Bezpečnosťou sa zaobe -
rajú jednotlivé komisie JTC, subkomisie SC a pra-
covné skupiny WG: 

ISO/IEC JTC 1: Subkomisie zodpovedné za bez-
pečnosť.
� ISO/IEC JTC 1/SC 6: Telekomunikácie a vý mena

informácií medzi systémami.
� ISO/IEC JTC 1 SC 27 : Metódy bezpečnosti IT. 
� ISO/IEC JTC SC 37: Biometria.

V súčasnosti je činnosť SG 27 rozdelená do pia -
tich pracovných skupín WG:
�WG 1: Riadiace systémy informačnej bezpeč nosti.

�WG 2: Mechanizmy kryptovania a bezpeč nosť.
�WG 3: Kritériá vyhodnotenie bezpečnosti.
�WG 4: Kontroly bezpečnosti a služby.
�WG 5: Riadenie identifikácie a technológie pre

ochranu osobných údajov.

3) Internet Engineering Task Force (IETF)
IETF je veľké medzinárodné spoločenstvo

združujúce návrhárov a prevádzkovateľov ko -
munikačných sietí, výrobcov a vývojárov s cieľom
rozvíjať architektúru a pravidelnú činnosť inter-
netu. Je otvorené všetkým záujemcom. Konkrétna

technická práca IETF sa vykonáva v pracovných
skupinách, ktoré sú organizované podľa potreby 
v niekoľkých oblastiach (napríklad, smerovanie,
transport, bezpečnosť a pod.). Pracovné doku-
menty sa vymieňajú a pripomienkujú prevažne
elektronickou poštou. IETF organizuje spoločné
stretnutia trikrát ročne.

4) Organization for the Advancement of Struc-
tured Information Standards (OASIS)

OASIS je neziskové medzinárodné združenie,
ktoré sa venuje vývoju, transformácii a prijatiu
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priemyselných noriem. Združenie sa venuje pre-
važne technickým normám pre webové služby,
najmä normám na bezpečnosť, elektronické 
ob  chodovanie a normalizačnej práci pre verejný
sektor a špecifické aplikácie. Bolo založené 
v roku 1993, má približne 4 000 účastníkov, 
600 organizácií a jednotlivých členov v 100 kra-
jinách. 

5) The 3rd Generation Partnership Project
(3GPP)

3GPP je združenie založené v roku 1998 na
základe dohovoru o spolupráci medzi organizácia -
mi (Organizational Partners), ktoré sa zaoberajú
návrhom telekomunikačných noriem. V súčas-
nosti sú to: ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA a TTC.
Pôvodným cieľom 3GPP bol vývoj všeobecných
aplikačných technických špecifikácií a správ pre
mobilné siete 3G s chrbticovou sieťou GSM a rá -
diovými prístupovými technológiami FDD a TDD.

6) The Third Generation Partnership Project 2
(3GPP2)

Projekt 3GPP2 pre špecifikácie sietí 3G zdru -
žuje krajiny Severnej Ameriky a Ázie pri vývoji
globálnych špecifikácií na zdokonalenie sietí
bunkového systému ANSI/TIA/EIA-41 (Cellular
Radiotelecommunication Intersystem Opera tions)
na sieť 3G a špecifikácií pre rádiové prenosové
technológie podporované ANSI/TIA/EIA-41.

7) Alliance for Telecommunications Industry So-
lutions (ATIS)

ATIS je organizácia založená v USA, ktorá sa
zaoberá návrhmi a podporou technických a pre-

vádzkových noriem pre komunikačné a súvisiace
informačné technológie využívané na celom svete
na základe pragmatického, pružného a otvo re né -
ho prístupu.

8) The European Telecommunications Stan dards
Institute (ETSI)

ETSI je nezávislá, nezisková organizácia, ktorej
poslaním je návrh telekomunikačných noriem pre
súčasné aj nové, budúce siete. Bola založená 
v Sophia Antipolis vo Francúzsku a je zodpovedná
za technickú normalizáciu v prostredí IKT (tele -
komunikácie, vysielanie, dopravná telematika, le -
kárska elektronika, bezpečnosť a pod.) v Európe. 

9) Institute of Electrical and Electronics Engi -
neers, Inc. (IEEE)

IEEE je nezisková organizácia. Predstavuje ve -
dúce celosvetové združenie profesionálov zaobe -
rajúce sa ďalším vývojom technológií. Rozsah
prác sa pohybuje od systémov pre výskum koz -
mického priestoru, počítačov a telekomunikácií,
až po biomedicínske prístroje, napájacie sústavy 
a spotrebnú elektroniku. IEEE predstavuje vý -
znamný zdroj technických a odborných infor -
mácií, prostriedkov a služieb. V rámci propagácie
tech nických profesií, IEEE tiež spolupracuje s uni-
verzitami na celom svete.

10) Regional Asia Information Security Stan dards
(RAISS) Forum

RAISS sa zaoberá normami pre informačnú
bezpečnosť v Ázii a predstavuje fórum iniciované
vedúcim technickej komisie pre normy na bez -
pečnosť a súkromie zo Singapuru. Iniciatíva vznik -

la počas plenárneho zasadania ISO/IEC JTC1 SC
27 v apríli 2004 v Singapure. On line fórum pra -
cuje aj s účastníkmi z iných krajín: Austrália,
Japonsko, Kórea, Malajzia. Účelom fóra je poskyt-
núť platformu na spoločné využívanie znalostí 
a skúseností v regionálnych ekono mikách a na
vývoj, prijatie a využívanie noriem pre bez peč -
nosť. 

AKTUALIZÁCIA TRADIČNÉHO MODELU
BEZPEČNOSTI

Podľa správy uverejnenej v časopise Crypto -
gram, 8/2006, jeden čitateľ poukázal na zaují -
ma vú skutočnosť vzhľadom na využívanie tra -
dič ného štvorstupňového modelu bezpečnosti
siete. Jeho súčasné jednotlivé stupne zabezpeče-
nia sú:
� Identifikácia: „kto si.“
�Overenie totožnosti: „akú činnosť máš povo lenú

vykonávať.“
�Dostupnosť: „sú dáta dostupné.“
�Dôveryhodnosť: „sú dáta neporušené.“

Tento čitateľ vyslovil názor, že: „Takto defino-
vaný model už dlhší čas nevyhovuje, pretože neob -
sahuje ubezpečenia sa o dôveryhodnosti konco -
vých zariadení, ktoré vzdialený používateľ použi-
je na svoju identifikáciu a následne na príjem dát.
Vstupná kontrola siete a kontrola v koncovom
bode siete sú potrebné na určenie, či zariadenie
neobsahuje malvér ešte predtým ako vás zasiahne
útok zlomyseľného používateľa. Je potrebné uva -
žovať s ďalším parametrom modelu označeným
„prípustnosť“ a zostaviť nový päťstupňový model
bezpečnosti siete.“

S uvedeným názorom nemožno nesúhlasiť.


