
Z vyššie uvedených skutočností je

zrejmé, že na ochranu dát pred ich únikom

sú už v súčasnosti klasické metódy ochrany

citlivých informácií (ako sú šifrovanie, prí-

padne režimové opatrenia) nepostačujúce.

Stačí si predstaviť interného zamestnanca,

ktorý skopíruje databázu klientov a poskytne

ju konkurencii. Prípadne únik osobných úda-

jov pri spracovávaní mzdovej agendy medzi

spoločnosťou a externou firmou zabezpe-

čujúcou účtovníctvo. V praxi dochádza k po-

dobným nežiaducim únikom častejšie, ako

si myslíme, resp. sme ochotní pripustiť. 

A práve ochranou pred takýmito útokmi sa

zaoberá oblasť prevencie únikov dát, ktorá

sa štandardne označuje skratkou DLP (z angl.

Data Loss Prevention alebo Data Loss Pro-

tection príp. Data Leak Protection).

VŠEOBECNE O PREVENCII
Pozrime sa teda na to, čo sú to DLP rie-

šenia. Vo všeobecnosti ide o systémy, ktoré

sú navrhnuté tak, aby zabraňovali únikom

citlivých informácií v informačných systémoch,

prípadne ich aspoň detekovali. Predstavme

si spoločnosť, ktorá si uvedomí problém
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Dáta miznú 
rýchlejšie, ako si pripúšťame

V súčasnom svete je problematika ochrany citlivých 
informácií dôležitou súčasťou ich životného cyklu. 
Dnes už totiž nie je možné ohraničiť ich spracovávanie 
a používanie len na istú oblasť. Problémom dnešnej 
doby je to, že informácie sú distribuované na viacerých
miestach (z ktorých mnohé nemáme pod kontrolou),
pričom musíme zabezpečiť, že sú prístupné iba 
oprávneným používateľom. Navyše táto skupina 
používateľov sa môže (a takmer vždy k tomu aj
dochádza) v čase dynamicky meniť. 
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možného úniku citlivých dát a chce ho rie-

šiť. Takáto spoločnosť automaticky začne

riešiť nasledujúce otázky:

� S akými typmi citlivých dát pracujeme?

� Kde máme citlivé dáta uložené?

� Akým spôsobom a kam sa citlivé dáta

prenášajú?

� Ako môžeme citlivé dáta ochrániť a ako

môžeme kontrolovať ich pohyb?

� Aké následky a vplyvy na spoločnosť by

mal prípadný únik citlivých dát?

DLP riešenia vo všeobecnosti rozdeľujú

dáta na tri typy: 

� prenášané dáta (angl. Data in Motion),

� uložené dáta (angl. Data at Rest), 

� používané dáta (angl. Data in Use). 

DLP riešenia majú za cieľ ochrániť uve-

dené tri typy dát a tým dosiahnuť celkovú

ochranu pred únikom citlivých informácii. Ku

každému z troch uvedených typov pritom

logicky pristupujú diferencovane. V prípade

prenášaných dát pracujú DLP riešenia na

úrovní monitorovania sieťovej komunikácie

(a to najmä protokolov HTTP, SMTP, IMAP,

Instant Messaging). V prípade uložených dát

analyzujú najmä dáta nachádzajúce sa na

zdieľaných úložiskách (napr. zdieľané disky,

MS SharePoint, relačné databázy). V prí-

pade používaných dát DLP riešenia analyzujú

činnosti koncových používateľov na ich pra-

covných staniciach.

DLP riešenia identifikujú citlivé dáta podľa

zadefinovaných pravidiel. V praxi môže ísť

o vyšpecifikované kľúčové slová, regulárne

výrazy popisujúce rodné čísla alebo čísla

kreditných kariet, prípadne o celé vzorky dát

(napr. obsah tabuľky zamestnancov z per-

sonálnej databázy). 

Po identifikovaní citlivých dát a stano-

vení kontextu DLP riešenia v závislosti od

konkrétneho typu dát vykoná DLP systém

špecifickú činnosť, ktorá zabezpečí ochranu

pred nežiaducim únikom citlivých dát. Prí-

kladom takejto činnosti v danom kontexte

môže byť zablokovanie odoslania e-mailu,

ak sa v ňom nachádzajú citlivé údaje o za-

mestnancoch (typ dát: prenášané dáta). Ďal-

ším príkladom môže byť automatické odo-

slanie e-mailu na oddelenie informačnej bez-

pečnosti, ak sa používateľ pokúsi skopíro-

vať citlivé zdrojové kódy na USB kľúč (typ

dát: používané dáta). Príkladom pre uložené

dáta môže byť tiež situácia, ak sú citlivé dáta

uložené priamo na zdieľanom disku v adre-

sári, ktorý je verejne prístupný. V tomto prí-

pade môže DLP riešenie (v súlade s prí-

slušnou politikou) tieto citlivé dáta zmazať. 

TECHNOLÓGIE CHRÁNIACE DÁTA
Podľa analýzy spoločnosti Gartner v do-

kumente „Magic Quadrant for Content-

Aware Data Loss Prevention“ z júna 2009

patria medzi lídrov v oblasti DLP riešení 

aplikácie od firiem:

� RSA,

� Symantec,

� WebSense.

Všetky tri riešenia pracujú na rovnakom

princípe rozdelenia svojich komponentov na

základe základných typov dát (prenášané

dáta, uložené dáta a používané dáta). 

Jadrom riešenia je vždy centrálny admini-

stra tívny prvok, ktorý umožňuje z jedného

miesta riadiť rozhodovanie o narábaní s iden-

tifikovanými citlivými údajmi v súlade s poli-

tikami definovanými na základe požiadaviek

konkrétnej spoločnosti. Samotné informá-

cie o citlivých dátach a manipulácii s nimi

získava tento centrálny prvok z výkonných

častí, ktorými sú v praxi rôzne typy senzorov,

konektorov a agentov v závislosti od kon-

krétne zvolenej technológie.

DLP riešenia sú modulárne a možno ich

nasadzovať postupne podľa aktuálnych po-

trieb príslušnej spoločnosti. Príklady nasa-

denia môžu byť nasledujúce: 

� Nasadenie DLP komponentov na aktívny

monitoring e-mailovej komunikácie s imple-

mentovaným schvaľovacím procesom

(pre prenášané dáta). Ak DLP riešenie
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V praxi dochádza k podobným nežiaducim únikom častejšie,
ako si myslíme, resp. sme ochotní pripustiť. 
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identifikuje e-mail obsahujúci citlivé dáta,

informuje o tom odosielateľovho nadria-

deného. Ten môže odoslanie takéhoto

mailu definitívne povoliť alebo zakázať. 

� Nasadenie DLP komponentov iba na mo -

nitoring zdieľaných adresárov alebo re lač-

 ných databáz (pre uložené dáta), s cieľom

skontrolovať, či sa vo verejne dostupných

sekciách nenachádzajú citlivé dáta. 

� Nasadenie DLP komponentov iba na

vybrané pracovné stanice obsahujúce cit-

livé dáta (pre používané dáta), ako sú

napr. pracovné stanice pracovníkov per-

sonálneho oddelenia.

Upozorňujeme však, že aj pri minimalis-

tickom nasadení DLP musí spoločnosť vy-

konať aspoň základnú analýzu a na jej zá-

klade klasifikáciu a inventarizáciu svojich cit -

livých dát, aby bolo možné nakonfigurovať

prostredníctvom DLP riešenia pravidlá rele-

vantné pre danú organizáciu. V tejto oblasti

je potrebné dôkladne zvážiť výber dodáva-

teľa DLP riešenia. Implementácia riešenia sa

totiž nekončí (a ani sa nezačína) nasadením

samotnej technológie. Technologická spo-

ločnosť, ktorá síce úspešne nasadí konkrétnu

DLP technológiu, totiž nemusí byť schopná

vykonať úvodnú klasifikáciu a inventarizáciu

dát, prípadne nakonfigurovať nasadené rie-

šenie v súlade s bezpečnostnými politikami

platnými v prostredí objednávateľa. A naopak,

spoločnosť schopná vykonať analytickú časť

riešenia nemusí byť rovnako úspešná pri na-

sadzovaní samotnej technológie. Spoločnosť

TEMPEST na základe svojich skúseností pri-

stupuje k tejto problematike komplexne a do-

káže dodať DLP riešenie „šité“ priamo na po-

treby konkrétneho klienta a nasadené v sú-

lade so všetkými pravidlami, predpismi a po-

litikami platnými pre jeho interné prostredie.

PODOBNÉ TECHNOLÓGIE
Ak spoločnosť uvažuje o nasadení DLP

riešenia, tak často dospeje k otázke, aký je

vzťah DLP riešení k podobným (prípadne

konkurenčným) technológiám. Ide najmä

o technológie detekcie prienikov označo-

vané ako IDS (z angl. Intrusion Detection

System) a IPS (z angl. Intrustion Prevention

System), prípadne technológie ochrany práva

označované ako DRM (z angl. Digital Right

Management). Pozrime sa preto na rozdiely

medzi týmito technológiami a riešeniami DLP.

Technológie IDS/IPS sa zameriavajú na

analýzu premávky na nižšej sieťovej úrovni so

zameraním na vysokú priepustnosť. DLP rie-

šenia sa zameriavajú na analýzu sieťovej pre-

mávky na úrovni e-mailovej a webovej ko-

munikácie, pričom je obyčajne implemen-

tované naviazanie vyhodnocovacích pravidiel

na obchodné procesy organizácie (napr.

schválenie odoslania mailu nadriadeným). 

Technológie DRM ponúkajú najmä „vlast-

níci“ najrozšírenejších formátov dokumentov,

t.j. Microsoft a Adobe. Nasadenie techno-

lógie DRM predpokladá aktívnu spoluprácu

koncových používateľov pri definovaní úrov -

ne citlivosti jednotlivých dokumentov a na-

stavovaní príslušných prístupových pravi-

diel. Naproti tomu DLP nevyžaduje od kon-

cových používateľov vo väčšine prípadov

žiadnu súčinnosť a interakcia môže pre-

behnúť iba pri zistení úniku citlivých údajov.

SKÚSENOSŤ S PREVENCIOU
Problematika ochrany pred únikom cit -

livých údajov je oblasť, ktorej dôležitosť stále

rastie. DLP riešenia sú určené na zabezpe-

čenie tejto ochrany a slúžia organizáciám na

ochranu ich podnikania. TEMPEST sa touto

problematikou dlhodobo zaoberá, má po-

trebné skúsenosti z reálnych projektov a vy-

školených odborníkov.

Ak DLP riešenie identifikuje e-mail obsahujúci citlivé dáta,
informuje o tom odosielateľovho nadriadeného. Ten môže
odoslanie takéhoto mailu definitívne povoliť alebo zakázať. 
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