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0. Úvod


Vo všeobecnosti, vo výhode je ten, kto prvý obsadí bojové pole a očakáva svojho nepriateľa; ten, kto sa na scéne objaví oneskorene a ponáhľa sa do bitky, je v nevýhode.
A preto tí, ktorí sú skúsení vo vojnovom umení, vnútia nepriateľovi bojové pole a nenechajú si ho vnútiť od neho.
Sun-c´ „Umenie vojny“

Prínos moderných informačných a komunikačných technológií pre ďalší rozvoj jednotlivcov, organizácií i celej spoločnosti je jasný a nespochybniteľný. Na druhej strane, rýchlosť s akou sa tieto technológie vyvíjajú a nasadzujú do reálneho života je výrazne vyššia ako schopnosť väčšiny ľudí „stráviť“ zmeny, ktoré tieto technológie prinášajú. Väčšina ľudí sa tak stáva používateľmi zložitých zariadení, o ktorých podstate a vnútornej činnosti majú v najlepšom prípade len veľmi hmlistú predstavu. V súčasnej dobe je už neodškriepiteľnou skutočnosťou, že vitálne funkcie nielen organizácií, ale aj celej spoločnosti, sú čoraz viac závislé od správnej a neprerušenej činnosti čoraz zložitejších systémov – tak zložitých, že nie je v ľudských silách detailne postihnúť súvislosti medzi ich jednotlivými komponentmi a následne presne predikovať chovanie sa takýchto systémov za okolností odchyľujúcich sa od bežných stavov. Za daných okolností je používanie moderných technológií prakticky vždy spojené s implicitnou, ale obvykle nevyslovenou vierou v ich správnu činnosť a spoľahlivosť. Činnosť takýchto zložitých systémov pritom však môžu ovplyvniť okolnosti neraz úplne banálneho charakteru

Potkan, ktorý sa vymočil na vysokonapäťový kábel na letisku Barranquilla v Kolumbii, spôsobeným skratom „odstavil“ komunikáciu riadiacej veže s prilietavajúcimi lietadlami a následne spôsobil hodinovú neschopnosť letiska plniť svoju funkciu.

Automatizované prostriedky navrhnuté na uľahčenie ľudskej práce sú nepochybne zdatným pomocníkom. Na druhej strane často postrádajú „zdravý ľudský rozum“ a aj preto úplné spoľahnutie sa na ich činnosť môže spôsobiť prinajmenšom rozpaky -

Jeden z 2000 dotazníkov miestneho úradu vo Flinthame (Veľká Británia) bol vďaka programu automatizovaného odosielania pošty zaslaný aj na adresu „Obyvateľ, cintorín“.

Vážnejšie sú prípady, kedy relatívne jednoduchá udalosť negatívne ovplyvní činnosť celého zložitého komplexu, napríklad vojenského charakteru –

Pri námorných manévroch v septembri 1997 bol americký raketový krížnik Yorktown bezmála tri hodiny neschopný manévrovať. Príčinou bolo zrútenie riadiaceho počítačového systému spôsobené neschopnosťou korektne sa vysporiadať s problémom „delenia nulou“, ktorý vznikol na základe omylom zadaných vstupných údajov systému.

Naviac, okrem náhodných udalostí je potrebné rátať aj s úmyselnými, cielenými aktivitami ľudí, zameranými na dosiahnutie zisku, výhody, či jednoducho spôsobenie škody. Zložitosť moderných informačných a komunikačných systémov a s ňou súvisiaca vysoká náročnosť na zaistenie primeranej kontroly nad ich činnosťou vytvára množstvo príležitostí pre cielené útoky. Pritom nemusí ísť len o ovplyvnenie funkčnosti toho-ktorého systému – moderné informačné systémy na relatívne malom priestore uchovávajú obrovské množstvá údajov, ktoré sa takto môžu veľmi ľahko stať cieľom škodlivej činnosti. Naviac, na rozdiel od „klasických“ spôsobov zaznamenávania a uchovávania údajov na papierové média, súčasná elektronická forma údajov umožňuje vykonávať zmeny v údajoch rýchlo, na značnú vzdialenosť a bez zanechania viditeľných stôp. O tom, či a kedy sú takéto neoprávnené zmeny v údajoch vôbec detekované, rozhoduje často náhoda, prípadne námietky osoby, ktorej život ovplyvnili práve takéto zmeny –

Hádky v „diskusnom klube“  v sieti Internet (Internet chat room) medzi pracovníkom sociálnej poisťovne USA (Social Security Administration) a ďalšou občiankou USA – používateľkou Internetu viedli zmieného pracovníka k tomu, že záznamy poisťovne o tejto žene „obohatil“ o dátum jej smrti. Jeho čin bol odhalený až keď žena požiadala banku o pôžičku – kontrola jej úverových záznamov („credit records“) ukázala, že podľa sociálnej poisťovne je žiadateľka mŕtva.

Naviac, moderné informačné a komunikačné technológie podobne ako iné prostriedky, môžu byť zneužité aj na iné ako pôvodne plánované účely a tak môžu tvoriť významný prvok napomáhajúci napríklad páchaniu trestnej činnosti.

Existuje aspoň jeden program pre malé „palm“ počítače vybavené infračerveným komunikačným portom (pôvodne určeným pre bezdrôtovú komunikáciu s iným počítačom), ktorý umožňuje zistiť a vo vhodnom čase zopakovať kódy diaľkového ovládania založeného na infračervenej komunikácii (napríklad diaľkového ovládania uzamykania automobilu).

Skúsenosti technologicky vyspelých krajín pritom ukazujú, že aj profesionáli majú často problémy zvládnuť zložitosť súčasných systémov či ich komponentov –

Návrh moderného mikroprocesora je nepochybne mimoriadne zložitou záležitosťou. Že ani dlhoročným profesionálom v tejto oblasti sa to nemusí vždy podariť svedčí aj prípad procesora Pentium, u ktorého sa ukázalo že jeho návrh nebráni vykonať „zakázanú“ inštrukciu, ktorá následne zastaví celý procesor. V dôsledku toho prakticky každá osoba s aspoň krátkodobým prístupom k počítaču s týmto typom procesora mala možnosť jednoduchým spôsobom spôsobiť „zrútenie“ príslušného systému.

Závažné následky môže mať aj nedomyslené použitie moderných technológií na vyriešenie dôležitého problému bez toho, aby sa dôkladne zvážili riziká, ktoré použitie takýchto technológií prináša.

Značné rozpaky Bieleho domu a špeciálne útvarov tajnej služby (Secret Service) v USA spôsobil 19. septembra 1997 neidentifikovaný hacker, ktorý prostredníctvom Internetu zverejnil záznamy správ, posielaných na pagery prezidenta, jeho rodiny, splupracovníkov a agentov tajnej služby počas prezidentovej návštevy vo Philadelphii. Zvlášť zarážajúco pôsobil fakt, že okrem vyložene súkromných odkazov aj komunikácia prezidentovej ochranky bola v značnej miere založená na využití tak nespoľahlivej a nedostatočne zabezpečenej infraštruktúre pagerov.

Je zrejmé, že vzhľadom na kľúčovú rolu moderných informačných a telekomunikačných technológií a súvisiacu značnú závislosť spoločnosti na činnosti zložitých systémov spracovávania informácií je potrebné zaistiť, aby tieto boli primerane kvalitne navrhnuté, implementované, testované a prevádzkované. Dôvera v správnu a spoľahlivú činnosť týchto systémov by pritom mala byť postavená nie na slepej viere v dodávateľa, ale na kvalifikovanom odbornom posúdení kvality a aktuálneho stavu jednotlivých systémov a opatrení na zaistenie ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Toto si však vyžaduje istú mieru pripravenosti zodpovedných pracovníkov prinajmenšom tak, aby boli schopní postihnúť podstatu základných rizík, ktoré prinášajú moderné informačné technológie, ako aj základné postupy a princípy smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky používaných systémov.

Pomaly, ale isto, sa aj v našom regióne začínajú v súvislosti s využívaním moderných informačných technológií objavovať pojmy ako počítačové pirátstvo, hackeri, počítačová kriminalita, ochrana informácií či údajov, bezpečnosť informačných systémov a podobne. Inak povedané, po počiatočnom nadšení z možností, ktoré ponúkajú moderné informačné technológie, nastupuje predsa len chladnejší, racionálnejší prístup, ktorý už kalkuluje aj s odvrátenou stranou tohto pokroku, teda berie do úvahy aj problémy, ktoré tento pokrok sprevádzajú.

Pravda, dnes už nestačí iba pripustiť, že v súvislosti s používaním informačných technológií sa vynárajú rôzne riziká a hrozby – od ľudí, zvlášť od tých, ktorí v konečnom dôsledku zodpovedajú za riadenie vývoja či prevádzky systémov pre spracovávanie informácií sa očakáva, že aktívnym prístupom, súborom vhodných opatrení, sa budú usilovať znížiť či odstrániť výskyt a dôsledky takýchto negatívnych javov. Ich úloha je na prvý pohľad vcelku nenáročná – podľa bežného laického názoru stačí zakúpiť a nainštalovať „bezpečnostné prostriedky“, ktorých ponuka na trhu je aj u nás už dosť pestrá. Takýto laický prístup, pochopiteľne výdatne podporovaný firmami dodávajúcimi jednotlivé „bezpečnostné prostriedky“, sa však dostáva do úzkych, keď je konfrontovaný s reálnymi prípadmi zlyhaní systémov či počítačových podvodov. Koniec koncov, aj z iných oblastí ľudského života je naporúdzi dosť prípadov ilustrujúcich možnosť prekonania bežne používaných „bezpečnostných prostriedkov“ (vlámania do bytov či domov, krádeže automobilov, a podobne).

Aj takéto skúsenosti ukazujú, že samotná existencia akýchkoľvek bezpečnostných prostriedkov sama osebe ešte nestačí, a že prinajmenšom rovnakú úlohu v ochrane pred neželanými javmi zohráva napríklad kvalita realizácie bezpečnostných prostriedkov, ich správne použitie na správnom mieste, ale aj správna prevádzka a pravidelné kontroly ich funkčnosti a adekvátnosti. Tieto skúsenosti, spolu s poznaním, že aj kvalita realizácie je obvykle v podstatnej miere určená tým, ako je zorganizovaný proces vývoja, výroby a testovania výrobku (bezpečnostného prostriedku), naznačujú, že účinná ochrana pred hrozbami, ktoré prinášajú informačné technológie, je predovšetkým záležitosťou manažmentu.

Moderný manažér, ktorý hoci aj intuitívne pociťuje nedostatočnosť vyššie spomenutého laického prístupu, je postavený pred neľahkú úlohu. Čo je to vlastne „bezpečnosť“? Ktoré faktory a do akej miery ju ovplyvňujú? Ako vlastne vybudovať účinný, odôvodnený a ekonomicky efektívny systém opatrení na zaistenie „bezpečnosti“? A ako vlastne „dokázať“, že vybudovaný systém opatrení poskytuje „dostatočnú bezpečnosť“? Pravda, kardinálnou otázkou bude často prozaická „kde získať informácie o riešení takýchto problémov?“

Zdroje informácií týkajúcich sa bezpečnosti informačných technológií sú u nás značne roztrúsené a rozličnej kvality. Nezriedka pritom ide o zdroje propagujúce prevažne technologický prístup k bezpečnosti alebo zdroje otrocky kopírujúce všeobecne platné poučky z rôznych zahraničných materiálov (štandardov, noriem, odporúčaní, a podobne). Zvlášť v druhom prípade možno u nás pozorovať pomerne častý výskyt „informačných zdrojov“ vo forme prednášok a článkov pozostávajúcich prevažne zo žonglovania s rôznymi odbornými a kváziodbornými termínmi bez hlbšieho pochopenia ich významu a miesta v riešení problému bezpečnosti systémov pre spracovanie údajov. Hoci takýto postup nepochybne pomôže vyvolať dojem vysokej odbornosti, reálna účinnosť fráz a všeobecných právd ako prostriedku ochrany je obvykle veľmi nízka.

Predkladaná práca si kladie za cieľ prezentovať komplexný prístup k problému bezpečnosti informačných technológií, presnejšie k problému bezpečnosti informačných systémov. Pojem informačný systém je tu úmyselne chápaný značne široko – budeme ním označovať každý systém, ktorého účelom je (systematický) zber, prenos, spracovanie, uchovávanie údajov a ich poskytovanie používateľovi či inému informačnému systému. Aj keď sa implicitne budeme viac prikláňať k informačným systémom, v ktorých podstatnú rolu zohrávajú moderné informačné technológie, prinajmenšom v prvej časti práce sa budeme snažiť používať formulácie platné aj pre menej automatizované systémy spracovania informácií.

Je ľahké tvrdiť, prípadne aj úprimne veriť, že konkrétny informačný systém je bezpečný. Pre obhájenie takéhoto tvrdenia je však potrebné dôkladne poznať hlbšie súvislosti tohto problému, možné hrozby a techniky útoku na systém i obmedzenia jednotlivých ochranných opatrení. Cieľom práce je pomôcť manažérom pochopiť zložitosť a rozsah problému bezpečnosti informačných systémov a poskytnúť základnú orientáciu v procese budovania a prevádzkovania bezpečného informačného systému. V práci sa zdôvodňuje, že v tejto oblasti neexistuje univerzálne riešenie (žiadne „one size fits all“); ďalším cieľom práce teda je poskytnúť dostatočnú sumu poznatkov na to, aby príslušný zodpovedný manažér bol schopný riadiť, resp. kontrolovať vývoj a/alebo prevádzku bezpečného informačného systému so znalosťou veci a tak, aby výsledok bol prispôsobený potrebám príslušnej organizácie.

Hlavnej cieľovej skupine, ktorej je určená práca, je podriadený aj štýl výkladu, ktorý je spestrený mnohými príkladmi či už z literatúry alebo z vlastných skúseností autora. V prípade jednotlivých bezpečnostných prostriedkov sa dôraz kladie skôr na popis podstaty ich činnosti ako na technické detaily. Čitateľa by nemal zaraziť veľký priestor, aký je v práci venovaný nedostatkom, ktoré sú vlastné jednotlivým bezpečnostným prostriedkom. Táto skutočnosť je len odrazom nášho presvedčenia, že iba poznanie nevýhod či nedostatkov jednotlivých bezpečnostných prostriedkov umožní tieto nedostatky vhodným spôsobom kompenzovať a tak vybudovať účinný systém ochrany.


1. Všeobecné základy bezpečnosti


1.1 Úvod

Zdravotný stav ľudského jedinca má nepochybne značný vplyv na jeho duševný stav, rovnováhu, pracovnú výkonnosť, a v neposlednom rade na jeho celkovú životnosť. „Zdravie“ informačného systému podobne ovplyvňuje názory na jeho stav, výkonnosť, použiteľnosť, a v konečnom dôsledku na samotnú potrebu jeho existencie. Intuitívne, ako „zdravý“ informačný systém by sme mohli označiť systém vyznačujúci sa správnou, bezchybnou a neprerušenou činnosťou, prijímajúci, spracovávajúci, uchovávajúci a poskytujúci správne, neporušené, aktuálne, použiteľné a autentické údaje.  Podobne ako v prípade ľudského jedinca, aj na úroveň „zdravia“ informačného systému vplývajú rôzne faktory, ako napríklad

~	celková telesná konštitúcia (kvalita riešenia informačného systému)
~	vrodené chyby a dispozície k niektorým chorobám (koncepčné omyly a nedostatky návrhu informačného systému)
~	nevhodná životospráva jedinca (nedbalosť a lajdáctvo pri prevádzke informačného systému), resp. už jeho matky pred pôrodom (nedbalosť a lajdáctvo pracovníkov vyvíjajúcich či implementujúcich informačný systém, alebo vyvíjajúcich a implementujúcich podporné prostriedky použité pri vývoji a implementácií informačného systému)
~	vplyvy okolia (chyby obsluhy, úmyselné útoky na informačný systém)
~	otužovanie organizmu (včasné a premyslené zavádzanie bezpečnostných opatrení na ochranu informačného systému)
~	nechránený intímny styk s inými jedincami (akceptovanie a používanie údajov a programov, často z pochybných zdrojov, bez predchádzajúceho overenia ich integrity a autenticity)
~	včasná diagnostika zdravotných problémov ešte predtým, ako sa prejavia - napríklad pomocou pravidelných komplexných preventívnych prehliadok (pravidelné odborné posudzovanie stavu informačného systému, tzv. audit informačného systému)

Analógia medzi zdravím človeka a „zdravím“ informačného systému sa nevyčerpáva iba vyššie uvedenými prirovnaniami. Veď podobne ako značná časť populácie sa obvykle začne venovať svojmu zdravotnému stavu až keď je neskoro, tak sa aj značná časť majiteľov či prevádzkovateľov informačných systémov sa často začne vážne zaoberať ich „zdravotným stavom“ až v prípade vypuknutia „choroby“, ktorá vážne obmedzí, prípadne úplne zablokuje, prevádzku systému. A jedincov – laikov, ktorí pevne veria v svoje schopnosti správne diagnostikovať príčiny ľubovoľnej choroby a odstrániť ju vlastnými silami – samoliečba – je stále dosť v porovnaní s počtom skutočných, kvalifikovaných odborníkov, čo v prípade „chorôb“ informačných systémov platí asi ešte viac ako v prípade chorôb ľudí. V obidvoch prípadoch však platí, že vhodná osveta napomáha pochopiť zložitosť predmetného organizmu (ľudského, resp. „organizmu“ informačného systému) a predovšetkým zložitosť procesov, ktoré v ňom prebiehajú a príčin, ktoré vedú k narušeniu jeho normálneho chodu. Toto pochopenie potom umožní jednak vhodnou životosprávou značne obmedziť výskyt chorôb, jednak rozlíšiť, kedy je potrebné obrátiť sa na odborníka a do istej miery aj napomôže rozlíšiť medzi skutočným odborníkom a obyčajným šarlatánom, teda osobou zneužívajúcou ľudskú dôveru a nádej, využívajúcou neinformovanosť a poskytujúcou namiesto zdravia iba ilúziu.

Táto práca si nerobí ambície byť univerzálnou „zdravovedou“ informačných systémov, jej cieľom je na dostatočnej ploche demonštrovať zložitosť tejto problémovej oblasti a základné zásady a prostriedky pre vhodné riešenie bezpečnosti informačných systémov. Úvodnou analógiou so zdravím človeka sme zároveň chceli zdôrazniť, že na dosiahnutie a udržanie „zdravia“ informačného systému nestačí len mechanická aplikácia súboru technických či programových prostriedkov ochrany („lieky“), ale je potrebný komplexný prístup (správna „životospráva“).

Medzi zdravotným stavom človeka a „zdravotným stavom“ informačného systému je však jeden podstatný rozdiel – dôsledky nedobrého stavu informačného systému sa obvykle negatívne dotknú oveľa viac ľudí ako v prípade zlého zdravotného stavu ľudského jednotlivca.

Z počítačom spracovávaných výsledkov volieb starostu St. Petersburgu na Floride v roku 1993 vyplynulo, že v jednom volebnom okrsku, ktorý nemal žiadneho registrovaného voliča, bolo odovzdaných 1429 hlasov. 

1.2 Motivácia

Už v úvodnej analógií sme naznačili, že tak ako vlastnému zdravotnému stavu, aj „zdravotnému stavu“ informačných systémov často nevenujú ľudia dostatočnú pozornosť. Nazdávame sa, že prinajmenšom časť dôvodov tohto stavu spočíva vo vcelku bežnej charakteristickej črte ľudského jedinca, teda že svoj súhlasný, či aspoň nezáporný postoj k potrebe riešenia nejakého problému obvykle nespája s pocitom potreby konkrétnych aktivít zo svojej strany. Na jednej strane by nepochybne bolo veľmi ťažké nájsť majiteľa, prevádzkovateľa či používateľa informačného systému, ktorý by verejne a otvorene spochybnil potrebu jeho dobrého „zdravotného stavu“, čo by sa dalo interpretovať tak, že všetci, alebo aspoň väčšina z nich, sú za „zdravý“ informačný systém. Na druhej strane, dosiahnutie a udržanie „dobrého zdravotného stavu“ informačného systému si vyžaduje isté úsilie, odborné znalosti, náklady, značnú pozornosť zo strany jeho tvorcov, správcov i používateľov, i rôzne obmedzenia, ktorým sa musia podrobiť. Za takýchto okolností spoliehať sa v otázkach bezpečnosti informačného systému len na samostatné aktivity a „uvedomelosť“ bežného používateľa by svedčilo o nedostatku kontaktov so súčasnou ľudskou civilizáciou, či o naprostom ignorovaní niektorých z jej nie práve potešiteľných, ale o to reálnejších, charakteristických vlastností, lenivosťou počínajúc.

Ak odhliadneme od takýchto idealistických predstáv, pohnútky k aktívnemu prístupu používateľa, správcu či majiteľa informačného systému k zaisteniu jeho „zdravia“ musia nepochybne pochádzať zvonku. Pre bežného používateľa informačného systému to môžu byť napríklad podmienky a požiadavky, ktoré si kladie prevádzkovateľ či majiteľ systému. Za ideálnu, ale žiaľ nie práve najčastejšiu, pohnútku pre aktívne konanie prevádzkovateľa či majiteľa informačného systému v tomto smere možno označiť pochopenie dôležitosti korektnej a neprerušenej prevádzky informačného systému, presnejšie uvedomenie si, aké škody by majiteľovi informačného systému nastali v prípade najrozličnejších „chorobných stavov“ systému a aké náklady by si vyžiadalo obnovenie normálneho stavu.

Pojem vzniknutej škody či nákladov na obnovenie normálneho stavu je v tomto kontexte často chápaný značne zúžene, keď sa obvykle uvažujú len tzv. priame škody. Ťažko však vyčísliť škody, ktoré môže organizácia utrpieť napríklad stratou svojej dôveryhodnosti, stratou existujúcich i potenciálnych partnerov či klientov. Je jasné, že vo väčšine prípadov z hľadiska vynaložených nákladov môže byť obnovenie predošlého „zdravia“ informačného systému zanedbateľnou položkou v porovnaní s obnovením predošlého dobrého mena, obchodných kontaktov, ušlých kontraktov, klientov a podobne. Pre ilustráciu je vhodné si predstaviť dôsledky, ktoré môže mať hoci len niekoľkohodinový výpadok dodávky elektrickej energie a teda prerušenie práce počítačových a komunikačných zariadení, ktoré v súčasnosti tvoria jadro prakticky každého informačného systému. Jednoduché „riešenie“ v čase do obnovenia dodávky energie nevykonávať tie činnosti organizácie, ktoré sú naviazané na počítačové spracovanie či komunikačné zariadenia môže byť síce príjemné pre zamestnancov, ale určite sa nestretne s pochopením externých subjektov spoliehajúcich sa na včasné splnenie povinností a záväzkov, ktoré voči nim má takto postihnutá organizácia. Napríklad klient banky by zrejme neprivítal, keby mu banka nevyplatila včas hotovosť určenú na výplaty zamestnancom alebo keby z dôvodov nedodržanie dohodnutého termínu platby bankou, ktorá mu vedie účet, bol penalizovaný zmluvným partnerom alebo utrpel iné škody.

O tom, že spôsobené škody môžu mať rôznu formu, svedčí aj nasledovný prípad

Zamestnanec texaskej univerzity využil znalosť prístupového hesla dekana fakulty na neoprávnené udeľovanie štipendii študentom, ktorí nespĺňali požadované podmienky. Za jeden rok tak spôsobil škodu vo výške vyše 16 000 dolárov. Prípad bol odhalený, keď jeden zo študentov napísal dekanovi poďakovanie za jeho láskavosť.

Pravda, škodu môže spôsobiť aj nedostatočná ochrana niektorých údajov, ktorých „cena“ je v tom správnom kontexte značne vysoká.

Pennsylvánskej štátnej lotérii bol predložený víťazný žreb lotérie, ktorý bol vytlačený po žrebovaní páchateľom, ktorý mal prístup k on-line súboru nevybratých víťazných kombinácií. Podvod bol odhalený vďaka tomu, že predložený žreb bol vytlačený na podklade odlišnom od podkladu legitímnych žrebov.

Žiaľ, vrcholový manažment si až príliš často neuvedomuje, do akej miery je ním riadená organizácia, jej zisk či schopnosti plniť svoje poslanie a svoje záväzky, a teda aj jej povesť, závislé od správnej a neprerušenej činnosti informačného systému a od údajov, ktoré sa v ňom spracovávajú. Presnejšie, nepochopenie zložitosti problému bezpečnosti vedie k tomu, že vrcholový manažment sa implicitne spolieha na to, že príslušný útvar informačných technológií je okrem svojich bežných činností schopný za každých okolností zabezpečiť bezpečnú prevádzku informačného systému. Z uvedených dôvodov preto v súčasnosti za azda najsilnejšiu motiváciu k aktivitám pre zabezpečenie „zdravia“ informačných systémov možno označiť existujúcu legislatívu, ktorá sa témy ochrany údajov či „zdravotného stavu“ informačných systémov dotýka v niekoľkých zákonoch. Bez nároku na kompletný prehľad existujúcej legislatívy v Slovenskej republike spomeňme napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, ktorý v § 12 ods. 3 ukladá povinnosť usporiadať účtovné záznamy tak, aby sa zabránilo „neoprávneným zmenám a úpravám týchto zápisov“, alebo v § 33 ods. 6 ukladá povinnosť „zabezpečiť ochranu účtovných písomností a údajov v nich obsiahnutých ... pred ich zneužitím, poškodením, zničením alebo stratou“. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Pre banky zákon č. 58/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, v § 22 ods. 7 explicitne ukladá povinnosť „zabezpečiť ochranu elektronicky spracovávaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou“, zatiaľ čo v ods. 8 toho istého paragrafu sa banke ukladá povinnosť „raz ročne zabezpečiť overenie spoľahlivosti informačného systému, ktorým sú spracúvané bankové údaje“. Zvlášť pre orgány štátnej správy je dôležitý zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva a o šifrovej ochrane informácií.

V súvislosti so spomínanou legislatívou však musíme zdôrazniť, že súčasný stav v žiadnom prípade nemožno označiť za uspokojivý. Stanovuje totiž čo sa má urobiť, ale nestanovuje ani len minimálne požiadavky na kvalitu výsledku. Naviac, často je síce uložená povinnosť, ale chýbajú sankcie. A tak zákonom stanovenú povinnosť ochrany údajov možno často formálne splniť hoci aj prostriedkami ľudovej mágie (napríklad pôsobivým pichaním špendlíkov do figúrky počítačového hackera či tak, že o polnoci nakreslí nahá pracovníčka organizácie okolo počítačového systému magický ochranný kruh). 

Ďalší, rovnako závažný, dôvod venovať väčšiu pozornosť „zdravotnému stavu“ informačného systému, špeciálne jeho počítačovej časti, sa pravdepodobne bude postupne presadzovať v budúcnosti. V súvislosti so stále rozsiahlejším vplyvom informačných technológií na život spoločnosti je totiž možné okrem pozitívnych prínosov očakávať nárast počtu sporov, v ktorých bude kľúčovú otázku zohrávať pochybnosť o správnosti údajov, poskytnutých počítačom. Je výstup z počítača správny alebo je výsledkom úmyselných zásahov do programov alebo údajov, s ktorými pracuje? Poskytuje počítačový systém, na ktorom sa spracovávajú dôležité údaje, ktoré spracovávateľovi zverili rôzne subjekty, dostatočnú ochranu týmto údajom a chráni oprávnené záujmy týchto subjektov? Je odosielateľom súboru údajov, ktorý bol doručený na diskete alebo počítačovou sieťou, naozaj daný subjekt, alebo je to ktosi tretí, kto túto identitu len predstiera? Sú prijaté údaje zhodné s tými, ktoré subjekt – odosielateľ naozaj odoslal? A keď nie, kde došlo k ich zmene – počas prenosu, u adresáta, alebo dodatočne u odosielateľa? Neupravoval niekto dodatočne archívne kópie schválených elektronických dokumentov? Používateľ počítačového systému popiera, že by vykonal zakázané operácie – ide o primitívny pokus vyhnúť sa zaslúženému trestu, alebo je naozaj nevinný a v jeho mene a bez jeho vedomia konal niekto druhý?

Uvažujme napríklad prípady, keď klient banky z pravidelného výpisu z konta zistí úbytok svojich financií údajnými výbermi z bankomatu, o ktorých je skalopevne presvedčený, že ich nerealizoval (prípadne môže dokázať, že v stanovený deň a čas sa zdržiaval na inom mieste ako pri predmetnom bankomate). Skúsenosti z počítačovo vyspelých krajín ukazujú, že banky sa v prípade takéhoto sporu obvykle stavajú vždy do rovnakej pozície – náš systém je bezpečný a spoľahlivý, teda musel to byť skutočný výber z bankomatu a mýli sa zákazník, a výber z bankomatu určite realizoval bez jeho vedomia člen jeho rodiny, ktorý mal možnosť kartu si „požičať“.

V roku 1996 podobný prípad z Veľkej Británie ukázal, že časy keď banke v takomto spore stačilo pred súdom opakovať tvrdenie o bezpečnosti jej počítačového systému bez toho, aby toto tvrdenie vierohodne podložila, sa pomaly míňajú. Išlo o spor, v ktorom klient banky, zhodou okolností policajný dôstojník, popieral niekoľko výberov z bankomatov s odôvodnením, že v danom čase bol aj s rodinou na dovolenke v zahraničí. Keďže trval na svojom, banka ho obžalovala z pokusu o podvod a napodiv v prvom kole uspela, hlavne vďaka „dôkazovému materiálu“ o sporných bankomatových transakciách, vyprodukovanému jej počítačovým systémom. Postihnutý sa však odvolal, a jeho obhajca si pribral na pomoc známeho nezávislého odborníka na počítačovú bezpečnosť. Na jeho radu obhajoba trvala na tom, aby banka vierohodne preukázala svoje tvrdenie o bezpečnosti svojho počítačového systému, veď „dôkazový materiál“ pochádzal práve z tohto systému. Obhajoba celkom logicky požadovala, aby bezpečnosť predmetného počítačového systému mohol posúdiť ňou navrhnutý nezávislý expert na počítačovú bezpečnosť. Keď banka odmietla dať posúdiť bezpečnosť a spoľahlivosť svojho systému takýmto spôsobom, súd rozhodol o oslobodení obžalovaného. V zdôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že ak má byť dôkazový materiál vytvorený počítačom prijatý ako vierohodný, musí byť preukázaná postačujúca úroveň bezpečnosti predmetného počítačového systému; úroveň bezpečnosti počítačového systému, ktorého majiteľ má obavy z nezávislého posúdenia, hoci aj „nepriateľsky naladeným expertom“, podľa sudcu nemožno považovať za postačujúcu.

Dá sa predpokladať, že postupom času si prevádzkovatelia informačných systémov uvedomia rastúcu pravdepodobnosť výskytu podobných sporov a tiež skutočnosť, že ich riešenie je prakticky nemožné, ak niektorá zo zúčastnených strán úspešne spochybní či už hodnovernosť údajov poskytnutých počítačovým systémom a použitých ako dôkazový materiál alebo priamo prehlásenie o dostatočnej ochrane systému. V takých prípadoch všeobecné tvrdenie prevádzkovateľa informačného systému o jeho bezpečnosti nemusí byť postačujúce a bude potrebné ho vierohodne doložiť, prípadne rátať s odborným, hoci nie nutne priateľsky nakloneným, posúdením bezpečnostných charakteristík systému.

1.3 Čo rozumieť pod bezpečnosťou informačného systému

V predchádzajúcich pomerne abstraktných úvahách sme voľne a bez ďalšieho spresnenia používali termíny ako „zdravie“ alebo „zdravotný stav“ informačného systému. Pre konkrétnejšie vyjadrenie požiadaviek a diskusie o spôsoboch zabezpečenia informačných systémov či hodnotenia kvality výsledkov takéhoto úsilia je však potrebné presnejšie vyjadrenie podstaty takéhoto snaženia. Čo teda vlastne chápať pod pojmami ako „bezpečnosť informačného systému“, „ochrana údajov“ a tak podobne?

V prvom rade považujeme za potrebné rozlíšiť tri aspekty snaženia o „zdravý“ informačný systém – zabezpečenie spoľahlivej prevádzky informačného systému ako celku, zabezpečenie ochrany údajov a zabezpečenie ochrany osôb, presnejšie zabezpečenie záujmov osôb využívajúcich služby informačného systému. Skutočnosť, že hovoríme o troch aspektoch, by však nemala byť interpretovaná tak, že tieto sa navzájom vylučujú. Naopak, výsledkom snahy o bezpečný informačný systém bude nejaká kombinácia týchto cieľov, pričom ich výber a ich „váha“ vo výslednej kombinácií bude závisieť od konkrétnej situácie a konkrétnych požiadaviek.

1.3.1 Spoľahlivosť prevádzky informačného systému

Informačný systém sa obvykle nevybuduje len tak, na uspokojenie kohosi rozmaru, ale s viac či menej presne definovaným úmyslom spracovávať informácie a poskytovať ich určenej skupine používateľov systému. Okrem toho, vybudovanie čo len trochu väčšieho informačného systému si vyžaduje nezanedbateľné investície, ktoré sú ekonomicky odôvodniteľné len v prípade, že systém bude v prevádzke, a že teda bude plniť účel, pre ktorý bol vybudovaný.

Od spoľahlivej prevádzky informačného systému často závisí schopnosť jeho používateľov vykonávať svoju predpokladanú činnosť, plniť svoje záväzky, ktoré majú k ďalším subjektom, či včas prijímať správne rozhodnutia. Hoci miera ich závislosti od funkčnosti informačného systému závisí od konkrétnych okolností, prerušenie jeho prevádzky či iné odchýlky od jeho projektovanej či očakávanej činnosti (napríklad nesprávne spracovanie údajov) nesporne negatívne ovplyvní výsledky ich práce. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité vziať do úvahy, že dôležitosť spoľahlivej prevádzky informačného systému obvykle prudko vzrastá práve v mimoriadnych situáciach, aké vyvoláva napríklad výpadok infraštruktúry či hoci aj odchýlky správania sa dôležitých komponentov systému od normálneho (očakávaného, predpokladaného) stavu. Príčinou takejto odchýlky pritom môže byť napríklad aj vnútorná, dlhšiu dobu neodhalená chyba v systéme, 

Drobná chybička v programovom vybavení Bank of New York – nekontrolované „pretečenie“ jedného z mála 16-bitových čítačov (väčšina čítačov v systéme bolo 32-bitových) – zapríčinila 32 miliardový debet, pretože software nebol schopný korektne spracovať prichádzajúce kredity. Bank of New York bola nútená si požičať 24 miliárd na 1 deň (kým programové vybavenie nebolo opravené). Úroky činili okolo 5 miliónov dolárov.

alebo odchýlka z bežnej činnosti systému je spôsobená úmyselnou činnosťou nejakého subjektu.

Pracovník malej polygrafickej firmy vo Veľkej Británií sa nepohodol so svojim zamestnávateľom, a aby presadil svoje, zablokoval činnosť počítačového systému firmy heslom, ktoré odmietal prezradiť. V dôsledku sporu, v ktorom žiadna strana neustúpila, firma nedokázala včas plniť dohodnuté zákazky, prišla o viacerých klientov a nakoniec zbankrotovala.

Pod zabezpečením spoľahlivej prevádzky informačného systému budeme teda rozumieť vykonanie takých opatrení, ktoré umožnia informačnému systému plniť účel, pre ktorý bol vybudovaný – poskytovať svoje služby používateľom včas a v požadovanej kvalite, a to i pri značných odchýlkách okolia informačného systému od normálneho stavu.

1.3.2 Ochrana údajov

V záujme presnosti najprv uvedieme, čo budeme ďalej chápať pod pojmom údaj, resp. ako chápeme vzájomný vzťah pojmov informácie a údaje. Obvykle budeme význam týchto pojmov dôsledne rozlišovať, pričom sa budeme riadiť OECD Guidelines for the Security of Information Systems, kde sa presne definuje ich vzájomné vzťahy:

>	„údajmi“ sa rozumie reprezentácia faktov, konceptov alebo inštrukcií vo formalizovanom tvare vhodnom pre komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie ľudskými bytosťami alebo automatickými prostriedkami,
>	„informácia“ je význam priradený údaju prostriedkami konvencií aplikovaných na tento údaj.

Zjednodušene povedané, pod údajmi tu budeme rozumieť záznamy nejakých informácií, dočasné alebo trvalé stavy nachádzajúce sa v niektorých komponentoch výpočtových a komunikačných systémov, postupnosti nejakých znakov (napríklad bitov alebo bajtov). Údaje majú isté vlastnosti – atribúty, ako napríklad presnosť, správnosť, úplnosť, neprotirečivosť, vierohodnosť zdroja, relevantnosť a podobne. Ak strata niektorého atribútu údajov predstavuje v danom kontexte vážnu hrozbu (spôsobí škodu) pre „majiteľa“ alebo používateľa týchto údajov či iný dôležitý subjekt, má zmysel uvažovať o realizácií takých opatrení, ktoré by zabránili strate tohoto atribútu, alebo by aspoň minimalizovali škody ktoré by vznikli v prípade, kedy by k strate atribútu naozaj došlo. Pod ochranou údajov budeme teda rozumieť opatrenia na zachovanie takých atribútov predmetných údajov, ktoré sú majiteľom alebo používateľom týchto údajov, prípadne iným subjektom so „zákonodarnou“ právomocou považované za dôležité.

Z uvedeného plynie, že v tejto práci sa nepokúsime autoritatívne určiť, ktoré atribúty údajov sú dôležité. Pre ilustráciu však uvedieme atribúty, ktoré sú najčastejšie uvažované v kontexte pojmu „ochrana údajov“ (tri z nich – dôvernosť, integrita a dosiahnuteľnosť sú známe aj pod skratkou CIA, vytvorenou z ich anglických názvov confidentiality, integrity, availability):

>	dôvernosť – stav, v ktorom je informácia (údaj) utajená, známa iba vymedzenému okruhu subjektov; strata tohto atribútu znamená, že informácia je prezradená (únik informácie), teda že sa stane známou mimo vymedzeného okruhu subjektov,
>	integrita – informácia (údaj) je celistvá, v pôvodnom, nezmenenom stave, je neporušená; strata tohto atribútu znamená, že informácia je neúplná, nie je v pôvodnom stave, bola (neoprávnene) zmenená,
>	autenticita – stav, v ktorom je informácia (údaj) pravdivá, skutočná, zodpovedajúca skutočnosti, nespochybniteľného pôvodu, teda je správnou reprezentáciou toho, čo je úmyslom, aby reprezentovala; strata tohto atribútu znamená, že údaj je nesprávny, nezodpovedá skutočnosti, ktorú by mal reprezentovať, je „falošný“ (sfalšovaný),
>	dosiahnuteľnosť – stav, v ktorom je informácia (údaj) k dispozícií, schopná bezprostredného použitia na nejaký účel; strata tohto atribútu znamená, že údaj nie je tam, kde je očakávaný, nie je schopný okamžitého použitia.

Pre lepšie porozumenie ešte poznamenajme, že integrita a autenticita sú dva rozdielne atribúty – údaj môže stratiť atribút autenticity a pritom si zachovať atribút integrity. Napríklad po uplynutí nejakého času bude síce údaj neporušený, nezmenený, ale nebude zodpovedať zmenenej skutočnosti, ktorú by mal reprezentovať, nebude aktuálny.

Ako príklad uveďme údaje reprezentujúce príkaz na prevod finančných prostriedkov z jedného účtu na druhý (zadaný v elektronickej forme, napríklad prostredníctvom systému „home banking“). Ak „protivník“ získa kópiu týchto údajov (napríklad „odpočúvaním“ prenosového kanálu, prostredníctvom ktorého boli tieto údaje zaslané banke) a neskôr ich v nezmenenej forme zopakuje – pošle tomu istému adresátovi, z hľadiska príjemcu údajov nedošlo v prípade opakovane prijatých údajov k porušeniu ich integrity. Je však jasné, že v tomto prípade nie sú opakovane poslané údaje už autentické – nezodpovedajú skutočnosti, nereprezentujú vôľu osoby oprávnenej disponovať príslušným kontom.

Ako sme už vyššie naznačili, pojem ochrany údajov je značne vágny, nakoľko pre rôzne údaje a v rôznych podmienkach sa bude líšiť aj dôležitosť zachovania jednotlivých atribútov. Napríklad, kým pre údaje reprezentujúce predmet štátneho tajomstva bude mimoriadne dôležité zachovanie atribútu dôvernosti, pre údaj reprezentujúci príkaz na vykonanie úhrady z účtu bude zrejme oveľa dôležitejšie zachovanie atribútov autenticity a integrity, ako dôvernosti. Na druhej strane, kým pre zamestnanca organizácie môže byť dôležité, aby údaj o skutočnej výške jeho platu bol známy iba vymedzenému, čo najmenšiemu, okruhu osôb, pre jeho zamestnávateľa bude oveľa dôležitejšie, aby ten istý údaj bol autentický a bola zachovaná jeho integrita, teda aby nedochádzalo k jeho ľubovoľnej, neoprávnenej zmene (pochopiteľne, smerom hore). Pri formulovaní požiadaviek na zabezpečenie ochrany údajov je teda mimoriadne dôležité správne určiť, ktoré údaje (a ktoré ich atribúty) konkrétneho systému je potrebné chrániť.

Najčastejšie sa zabúda na potrebu chrániť metaúdaje potrebné pre úspešnú prevádzku informačného systému, ako napríklad prístupové heslá oprávnených používateľov systému, alebo šifrovacie kľúče. Je pritom jasné, že neoprávnená manipulácia s takýmito údajmi môže mať za následok značné škody. Do tejto kategórie však môžu patriť aj napohľad nevinné údaje, hoci aj adresa ...

Obyvateľka Veľkej Británie prišla o 8600 libier vďaka podvodu, ktorého sa dopustil pracovník banky, v ktorej mala založený účet. Keďže informačný systém banky nekontroloval vykonanie zmeny adresy majiteľa konta, úradník banky bol schopný zmenou adresy klientky na svoju a neskôr späť na pôvodnú získať extra bankomatovú kartu ku klientkinmu účtu. Keď sa klientka po čase sťažovala, banka jej odmietla uveriť. Podvod bol odhalený len preto, že príslušný úradník podľahol výčitkám svedomia a sám sa k nemu priznal.

Z bankovej sféry pochádza aj ďalší príklad. Nech sú bezpečnostné opatrenia zamerané na zabránenie neoprávnenej zmeny údajov, reprezentujúcich stav na účte, ale nie už na zabránenie neoprávnenej zmeny údajov reprezentujúce kód meny, v ktorej je účet vedený. V takom prípade potom je možný podvod, pri ktorom sa napríklad zriadi účet v talianskych lírach a po vložení nejakej sumy sa zmení kód meny napríklad na US doláre.

Aj z uvedených príkladov vidieť, že správne určiť, ktoré údaje a ktoré ich atribúty je potrebné chrániť, je netriviálna úloha, ktorú by bolo chybou podceňovať. Splneniu tohto kroku v procese zaistenia bezpečnosti informačného systému je preto potrebné venovať primeranú pozornosť.

1.3.3 Ochrana legitímnych záujmov používateľov informačného systému

Informačný systém v širšom zmysle, ako ho chápeme v tejto práci, okrem obyčajného zberu, spracovania, ukladania a poskytovania údajov môže poskytovať svojim používateľom niektoré špeciálne služby pre manipuláciu s údajmi. V závislosti od informačného systému, či údajov, ktoré sú v ňom uložené, sa totiž môže stať, že legitímny používateľ systému by sa cítil značne nepríjemne, keby sa zverejnilo o aké údaje z informačného systému mal záujem. Napríklad, z náhleho záujmu o symptómy AIDS sa dá usudzovať, že dotyčný používateľ informačného systému môže touto chorobou trpieť. Ako iný príklad uveďme, že zo záujmu používateľa informačného systému knižnice o časopisy, knihy či videokazety s istou tématikou je možné usudzovať napríklad o jeho sexuálnej orientácii či iných vlastnostiach, ktoré zákon č. 52/1998 Z.z. definuje ako osobné údaje, ktoré je potrebné chrániť.

Ako typické príklady ochrany legitímnych záujmov používateľov informačných systémov sa teda v poslednom čase uvažujú služby poskytujúce istú mieru súkromia používateľa v súvislosti s jeho aktivitami v prostredí informačného systému – možnosť utajiť svoju identitu pri vykonávaní niektorých akcií v systéme alebo možnosť utajiť vzájomnú súvislosť medzi viacerými akciami vykonanými tým istým používateľom. Ide o nasledovné služby:

>	anonymita – bezpečnostná služba poskytujúca používateľovi možnosť využívať zdroj alebo inú službu informačného systému bez prezradenia používateľovej identity. Inými slovami, táto služba umožňuje používateľovi vykonávať niektoré akcie v systéme bez toho, aby jeho identita bola s týmito akciami spájaná.
>	pseudonymita – bezpečnostná služba poskytujúca používateľovi možnosť využívať zdroj alebo inú službu informačného systému bez prezradenia používateľovej identity, pričom používateľ môže byť stále (v prípade potreby) braný na zodpovednosť za svoju činnosť v systéme.
>	nespojiteľnosť (unlinkability) – bezpečnostná služba poskytujúca používateľovi možnosť viacnásobného využívania zdrojov alebo iných služieb informačného systému bez toho, aby iné subjekty boli schopné rozoznať, že všetky tieto aktivity sú spojené s jedným používateľom. 

Ako vidieť, v tomto prípade nejde o problém ochrany používateľových údajov, ale o ochranu údajov vypovedajúcich o aktivitách používateľa, ktoré tento považuje za nevhodné na zverejnenie. Hoci v uvedených prípadoch ide jednoznačne len o ochranu súkromia používateľov, celú problémovú oblasť sme nazvali trochu všeobecnejšie ako ochranu záujmov používateľov, pretože nemožno vylúčiť, že časom sa informačné systémy obohatia aj o iné služby slúžiace aj iným (pochopiteľne legitímnym) záujmom svojich používateľov.

Medzi používateľov informačného systému je možné zaradiť aj tzv. pasívnych používateľov, teda osoby, ktorým patria alebo ktorých sa týkajú, údaje uchovávané v informačnom systéme. Títo používatelia, aj keď nepracujú priamo s informačným systémom, využívajú jednu jeho implicitne poskytovanú službu, ktorou je práve ochrana údajov, ktoré sa ich týkajú. Opatrenia pre zabezpečenie ochrany záujmov používateľov by teda mali chrániť aj ich záujem, t.j. pri sprístupňovaní príslušných údajov rešpektovať ich želania. V tomto prípade teda dochádza k istému prekrývaniu sa dvoch cieľov snaženia o „zdravý“ informačný systém – ochrany údajov a ochrany záujmov používateľov informačného systému.

Krádež 3 osobných počítačov a väčšieho množstva diskiet z Jackson Memorial Hospital v Miami na Floride (USA) vo svojom dôsledku znamenala aj odcudzenie záznamov o vyše 6000 občanoch s diagnózou AIDS/HIV. Okrem priamej, relatívne drobnej škody na technickom vybavení nemocnice vzniklo vážne nebezpečenstvo vydierania osôb, ktorých záznamy boli takto odcudzené.

1.4 Hrozby

V predchádzajúcej časti (Čo rozumieť pod bezpečnosťou informačného systému) sme naznačili a kategorizovali ciele možných útokov proti informačnému systému. Uvedená abstraktná charakterizácia útokov proti informačnému systému však nedáva konkrétnejšiu predstavu o metódach, aké môže útočník použiť, aby dosiahol svoj cieľ. Na začiatku procesu návrhu ochranných opatrení alebo na začiatku procesu posudzovania ich účinnosti, je takáto stručná abstraktná charakteristika výhodná pre stanovenie a pochopenie cieľa celého snaženia. V ďalších fázach tohto procesu je však potrebné vychádzať z konkrétnejších predstáv o možných hrozbách pre údaje, prevádzku či záujmy používateľov informačného systému.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že hrozby pre informačný systém môžu byť výsledkom nielen úmyselnej činnosti „útočníka“, ale aj nedbalosti osoby, ktorá participovala na návrhu, vývoji, implementácií, testovaní, inštalácií, údržbe či prevádzke systému, je jeho oprávneným používateľom, prípadne môžu byť aj dôsledkom výskytu neovládateľných udalostí v okolí systému (napríklad požiar).

Skúsenosti ukazujú, že prevádzkovatelia či používatelia informačných systémov pri úvahách o zabezpečení ich systému málokedy uvažujú o tom, akými spôsobmi by mohol prípadný útočník zaútočiť na ich systém. Bezpečný informačný systém chápu ako systém, v ktorom je zabudovaná nejaká množina bezpečnostných prostriedkov bez toho, aby sa zamysleli nad tým, pred akými postupmi útočníka vlastne majú chrániť. Vytrvalé pokusy primäť ich k presnejšiemu vyjadreniu v tomto smere obvykle vedú v najlepšom prípade k sformulovaniu niekoľkých jednoduchých scenárov. Ľudia, ktorí majú na starosti zaistenie bezpečnosti informačného systému, by sa však mali pokúsiť pozrieť na „svoj“ systém očami potenciálneho protivníka, vcítiť sa do jeho pozície, skrátka skúsiť do značnej miery „uvažovať zločinecky“. Ak si čo len trochu vážia svoj informačný systém, nemali by sa uspokojiť s predstavou primitívne uvažujúceho protivníka, iba ak by chceli svoj systém chrániť len pred takouto kategóriou a rezignovali by pred predstavou útoku inteligentnejšie konajúceho útočníka.

Je dosť ťažké žiadať od ľudí, aby boli čestní a zároveň aby boli schopní „zločinecky uvažovať“. Malo by však byť jasné, že bez spomenutého vcítenia sa do role útočníka budú ochranné opatrenia informačného systému účinné len proti v podstate čestným osobám, prípadne len proti primitívne postupujúcim útočníkom. Pokiaľ má byť informačný systém zabezpečený aj pred inou kategóriou útočníkov, je naozaj potrebné vedieť viac o možných technikách, ktoré by títo potenciálne mohli použiť.

Z uvedeného by malo byť jasné, že človek, ktorý sa seriózne pokúša zaistiť bezpečnosť nejakého informačného systému, prípadne posudzuje účinnosť existujúcich ochranných opatrení, by mal mať k dispozícií poznatky o možných hrozbách, technikách útoku a nedostatkoch či obmedzeniach existujúcich ochranných prostriedkov. Je len logické, že kvalita výsledku jeho práce bude priamo úmerná rozsahu jeho znalostí v tejto špeciálnej oblasti, resp. jeho schopnosti predstaviť si ďalšie možné postupy pri útoku na systém.

Aby sme aspoň trochu ilustrovali rozmanitosť rôznych metód útoku na systém, uvedieme stručný prehľad možných činností, použiteľných na tento účel. Je potrebné si uvedomiť, že aj z priestorových dôvodov tu uvedieme len pomerne všeobecné popisy techník, ktorých použitie v konkrétnych podmienkach môže byť mierne odlišné. Nejde pritom o žiadne prevratné novinky. Všetky tu uvedené techniky boli už na oveľa väčšej úrovni detailov popísané vo verejne prístupných informačných zdrojoch, a preto možno očakávať, že sú známe/prístupné potenciálnym útočníkom. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že niektoré z tu uvádzaných techník nemusia priamo umožniť prístup k chráneným častiam informačného systému, môžu však napomôcť získať prístup k takým údajom, ktorých znalosť či cielená zmena umožní získať neoprávnené privilégia v systéme (napríklad znalosť prístupového hesla iného, privilegovaného, používateľa), a takýmto spôsobom dosiahnuť pôvodný cieľ.

Medzi techniky použiteľné pre úmyselne vedený útok proti informačnému systému možno zaradiť nasledovné postupy.

~	vizuálna špionáž, sledovanie (aj s pomocou vhodnej optiky) oprávnených používateľov pri zadávaní prístupových hesiel, alebo sledovanie zobrazovaných výstupov zo systému.
~	prehľadávanie odpadových košov, hľadanie odhodených výstupov zo systému (tlačových zostáv či iných dokumentov).
~	uvedenie oprávnených používateľov systému do omylu predstieraním identity prevádzkovateľa systému, alebo inej autority, s následným vyžadovaním údajov či iných činností súvisiacich s ich oprávneným prístupom k službám informačného systému.
~	sústreďovanie zapožičaných, darovaných, ukradnutých alebo vyradených pamäťových médií a ich preskúmavanie s cieľom získať na nich ponechané, resp. nedostatočne zlikvidované, údaje.
~	monitorovanie alebo úmyselné rušenie komunikácie medzi jednotlivými časťami systému.
~	„spoofing“, teda útok, v ktorom jeden komponent systému predstiera identitu iného komponentu. Napríklad vytvorenie a spustenie programu, ktorý smerom k používateľovi napodobňuje štandardne používaný program, pomocou ktorého sa používateľ prihlasuje do systému, a ktorému počas tejto procedúry aj zadáva svoje prístupové heslo. Nepravý program takéhoto druhu môže byť použitý na získanie prístupového hesla iného používateľa.
~	„playback“ alebo „replay“, teda útok spočívajúci v zachytení prenášaných údajov a ich neskoršom zopakovaní – napríklad viacnásobné zopakovanie pokynu na prevod určitej sumy na útočníkov účet posielaného prostredníctvom systému home-banking. Iným príkladom je odpočutie prístupového hesla oprávneného používateľa, posielaného počítačovou sieťou na vzdialený počítač a jeho zopakovanie vo vhodnom čase na prihlásenie sa do tohto počítača „v mene“ tohto používateľa.
~	tzv. Trójsky kôň – nezdokumentovaná, pred bežným používateľom skrytá funkcia napohľad užitočného programu; spustením programu môže takto oprávnený používateľ nevedomky iniciovať aj vykonanie škodlivej činnosti.
~	počítačový vírus – variant Trójskeho koňa, ktorého jedna zo skrytých funkcií je určená na vlastné „rozmnožovanie“ sa.
~	tzv. „slovníkový útok“ na získanie prístupového hesla – získanie prístupového hesla oprávneného používateľa systému systematickým skúšaním potenciálnych hesiel z dostatočne veľkého slovníka možných hesiel (s výhodou sa na tento účel používajú počítače).
~	úmyselné vnášanie nesprávnych, alebo neautentických vstupných údajov do systému, resp. do komunikačných kanálov – napríklad v účtovníctve využívanie tzv. mŕtvych duší.
~	„denial-of-service“ útok, teda zablokovanie práce systému vyčerpaním jeho zdrojov. Ako príklady takéhoto útoku možno uviesť vyčerpanie zásoby papiera v tlačiarni, vyčerpanie kapacity pamäte buď celého systému, alebo kapacity vyhradenej pre metaúdaje (adresár súborov, systémové tabuľky a podobne), zahltenie komunikačného systému množstvom žiadostí o spojenie či množstvom začatých, ale nedokončených spojení, zahltenie procesora počítača generovaním a spúšťaním stále nových procesov a podobne (pre skoro všetky typy denial-of-service útoku môže útočník s výhodou použiť počítač).
~	inferencia, teda odvodenie chránenej informácie z prístupných údajov (niekedy je možné vhodnou kombináciou verejne prístupných agregovaných údajov získať – odvodiť individuálne údaje, ktoré nesmú byť verejne dostupné).
~	únik informácií tzv. skrytými kanálmi, t.j. prostriedkami, ktoré bežne nie sú určené na prenos informácií (napríklad rozsahom malú informáciu možno prenášať/signalizovať vytvorením súboru dohodnutej veľkosti alebo dohodnutého názvu v priestore/adresári, do ktorého „vidí“ príjemca tejto informácie).
~	úmyselná pasivita oprávneného používateľa systému, ignorovanie varovných správ, príznakov chýb alebo inej nesprávnej činnosti v systéme.
~	využitie počítačov na prípravu k útoku na informačný systém. Ako príklady možno spomenúť kryptoanalýzu (lúštenie) zašifrovaných údajov, monitorovanie (odpočúvanie) komunikačných liniek, hľadanie liniek/telefónnych čísiel s pripojenými modemami ako kandidátov na následné pokusy o prienik do príslušných systémov a podobne.
~	„buffer overflow“ – ovplyvnenie činnosti inak užitočného privilegovaného programu zadaním starostlivo vybraného dostatočne veľkého parametra, ktorý má program spracovať. Využíva sa programátorská chyba, keď sa nedostatočne kontrolujú vnútorné obmedzenia na veľkosť spracovávaných segmentov údajov - v takom prípade pri kopírovaní takýchto údajov do vnútorných údajových štruktúr programu dôjde k prepísaniu väčšieho úseku operačnej pamäte, než aký je pre danú údajovú štruktúru vyhradený, a pri vhodných podmienkach aj k akémusi „preprogramovaniu“ programu počas jeho behu (obvykle prepísaním údajov na zásobníku návratových adries z volania podprogramov). Hoci táto technika pri pokuse o stručné vysvetlenie vyzerá zložito, už pred časom bola na slušnej úrovni vysvetlená v „hackerských“ časopisoch spolu s podrobnými pokynmi a popismi segmentov programov pre jej využitie na získanie neoprávnených privilégií v systéme.
~	tzv. „race condition“ – technika ovplyvnenia činnosti inak užitočného programu pracujúceho s vyššími privilégiami v systéme ako má útočník. Jej podstata spočíva vo využití časového úseku medzi okamihom, kedy privilegovaný program vykonáva bezpečnostnú kontrolu súvisiacu s nejakým súborom, a okamihom kedy tento program začne zmienený súbor skutočne používať. Veľkosť tohto časového úseku závisí od toho, či si autor privilegovaného programu uvedomil možnosť takéhoto útoku – často to tak nie je. Útočník vytvorí program, ktorý sa opakovane pokúša o cielenú zmenu v predmetnom súbore alebo metaúdajoch, ktoré naň ukazujú (adresár). Útočníkov program „vyhrá“ preteky („race“), ak sa mu podarí vykonať naprogramovanú zmenu kritického súboru práve v zmienenom časovom úseku, teda po bezpečnostnej kontrole, ale predtým, ako privilegovaný program začne súbor používať.
~	využitie „štandardných“ (inštalačných) prístupových hesiel. Je známym faktom, že dodávatelia systémov často používajú rovnaké prístupové heslá pre ich inštaláciu alebo údržbu. Tieto heslá sú obvykle známe medzi hackerskou komunitou.
~	využitie bezpečnostných nedostatkov programového vybavenia systému na získanie neoprávnených privilégií v systéme. Pre ilustráciu spomeňme, že v jednom široko publikovanom prípade bolo možné na získanie najvyšších privilégií v systéme využiť relatívne drobný nedostatok v špecializovanom programe pre tlač súborov na tlačiarni!
~	využitie nedostatočne chránených pomocných (dočasných) súborov štandardných programov, napríklad editora. V takom prípade je možné prístupom k týmto súborom počas ich dočasnej existencie získať kópiu v nich uchovávaných a inak neprístupných údajov.
~	obnovenie/znovupoužitie napohľad zničených údajov – v triviálnom prípade sa využíva skutočnosť, že vymazanie súboru údajov neznamená skutočnú likvidáciu údajov, ale len vymazanie položky v adresári, zatiaľ čo údaje ostávajú na médiu. Podobne, pri dočasnom používaní úseku operačnej pamäte alebo externej pamäte (napr. tzv. swapovací priestor) môžu po uvoľnení úseku v ňom ostať zaujímavé údaje, ktoré sa môže pokúsiť využiť program (používateľ), ktorému bude v budúcnosti tento úsek pridelený ako „voľný“.
~	zneužitie dôvery iných účastníkov (uzlov) počítačovej siete zriadením príťažlivého uzla a poskytovaním atraktívnych služieb alebo údajov jeho sprístupnením ostatným účastníkom siete a neohláseným zberom a následným využitím získaných údajov (napríklad, ak bude používateľ uzla vyzvaný, aby si zvolil prístupové heslo, dá sa predpokladať že toto bude podobné alebo zhodné s jeho heslom používaným na iných systémoch). Alternatívne je možné sa pokúsiť využiť nedostatočnú úroveň ochrany počítačového systému, ktorý sa pripája na zmienený atraktívny uzol siete a bez vedomia používateľa „spustiť“ na ňom vhodne zostavený počítačový program. Pre tento účel sa obvykle využívajú najrôznejšie bezpečnostné nedostatky najčastejšie používaných „prehliadačov“ webovských stránok.
~	využitím bezpečnostných nedostatkov použitého komunikačného protokolu získať možnosť úspešne predstierať identitu iného účastníka siete (napríklad v elektronických platobných systémoch zabezpečiť, aby platby boli účtované na ťarchu alebo v prospech iného subjektu).

Zvláštnu kategóriu tvoria spravidla prehliadané možnosti útoku ovplyvnením práce systému cielenou zmenou nastavenia niektorých jeho parametrov.

Na skutočnosť, že francúzska legislatíva zakazovala používanie šifrovacích zariadení bez zvláštneho povolenia (v súčasnosti je tento zákaz už zrušený) museli adekvátne reagovať aj výrobcovia programového vybavenia. Špeciálne, známy operačný systém Windows NT, ktorý je schopný „lokalizácie" pre krajinu, v ktorej je používaný, v prípade nastavenia príslušného parametra na „Francúzsko" automaticky (a bez výrazneho varovania) vyradil z činnosti funkciu šifrovania, použitú v tzv. CryptoAPI. Hoci autorom tohto programového vybavenia nemožno nič vytknúť (plnili lokálne legislatívne podmienky), otvoril sa tak priestor na cielený útok – nebadanou (prípadne len dočasnou) zmenou príslušného nastavenia krajiny („teraz ste vo Francúzsku") zaistiť, aby sa používateľ nazdával, že vybrané údaje zabezpečil šifrovaním, zatiaľ čo v skutočnosti nebudú vôbec šifrované.

Pravda, okrem úmyselne vedených útokov môžu informačné systémy ohroziť aj iné okolnosti, napríklad chyby a omyly pri vývoji systému, pri jeho prevádzke, alebo aj neočakávané udalosti a vplyvy okolia. Aj v takýchto prípadoch si ľudia nie vždy vedia predstaviť dostatočne bohatú škálu možných odchýliek od normálneho, teda želaného stavu systému. Pre ilustráciu uveďme aspoň niektoré:

~	analýza systému založená na nedostatočných údajoch alebo chybných predpokladoch o reálnom svete, prevádzkovom prostredí či správaní sa ľudí (bol použitý nevhodný model či simulácia),
~	chybné, neúplné alebo protirečivé špecifikácie pri návrhu systému,
~	chyby v technických prostriedkoch (chybné súčiastky, chyby v ich zapojení),
~	neúmyselné použitie nevhodného alebo priamo škodlivého programového vybavenia,
~	nevhodné alebo chybné prostriedky použité pri vývoji programových prostriedkov (závadné kompilátory, editory, chybne pracujúce vývojové prostriedky),
~	nedostatočné testovanie systému, chyby pri jeho odlaďovaní,
~	programátor pri vývoji programu mlčky predpokladal, že nejaká situácia „nemôže nikdy nastať“, a preto pri jej výskyte program reaguje nepredvídaným spôsobom (čo je horšie, takéto apriorne predpoklady obvykle nie sú nikde zdokumentované),
~	nedbalosť pri údržbe systému, zavedenie nových chýb pri pokuse odstrániť staré chyby,
~	predčasné odstránenie starého systému ešte predtým, ako je jeho náhrada plne funkčná; skrytá závislosť na starej verzii, ktorá nie je dostupná, ale ktorej existencia je nevyhnutná pre fungovanie systému,
~	prirodzené vplyvy okolia – blesky, záplavy, extrémne teploty a podobne,
~	vplyvy infraštruktúry – výpadok dodávky elektrickej energie, výpadok klimatizácie a podobne,
~	zlyhanie technických prostriedkov, resp. zníženie ich spoľahlivosti z dôvodov ich zastaralosti alebo zanedbania ich údržby,
~	zlyhanie komunikácie z dôvodov prerušenia liniek alebo rušenia v prenosových kanáloch,
~	nevhodne nainštalované programové prostriedky, nesprávne inicializované, neúplné alebo nekompatibilné verzie, zle nastavené parametre,
~	zadanie nevhodných vstupných údajov, oneskorená alebo nesprávna reakcia používateľov na varovné správy systému, nesprávna interpretácia výstupov zo systému, spustenie nesprávnej funkcie systému,
~	nedbalostné „nakazenie“ počítačového systému vírusom či iným nevhodným (škodlivým) neovereným programovým vybavením.

1.5 Štandardy a ich možnosti

Skúsenosti z histórie ochrany údajov (napríklad prípady úspešného „rozbitia“ údajne nerozlúštiteľných, a teda bezpečných, šifrovacích systémov) názorne ukazujú, na akých vratkých základoch často stojí riešenie ochrany údajov, zvlášť, ak hlavným argumentom jeho kvality je iba presvedčenie autora použitého produktu či systému o tom, že tento poskytuje dokonalú úroveň ochrany. Objektívnejšie ohodnotenie bezpečnostných charakteristík predmetného produktu či systému sa získa nezávislým odborným posúdením, riadiacim sa všeobecne akceptovanými kritériami hodnotenia bezpečnosti informačných technológií.

Historicky prvým pokusom o stanovenie takýchto kritérií boli Trusted Computer Security Evaluation Criteria (TCSEC) z roku 1983, známe tiež ako Oranžová kniha Ministerstva obrany USA. V roku 1989 nezávisle od seba tri významné európske krajiny (Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia) vypracovali a prijali vlastné, národné kritéria hodnotenia bezpečnosti. V nasledujúcom roku sa spolu s Holandskom pokúsili o harmonizáciu jednotlivých národných kritérií do medzinárodne platného celku. Výsledok tohto úsilia, tzv. Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) bol v roku 1991 prijatý ako základ pre hodnotenie bezpečnosti systémov na spracovanie informácií v členských štátoch Európskej únie (slovenský preklad ITSEC je odporúčaný pre Štátny informačný systém). Z význačných samostatných prác tohto charakteru je potrebné uviesť tiež kanadské Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria z roku 1993. Posledným výsledkom spoločného medzinárodného úsilia špecialistov z Európy, USA a Kanady sú tzv. Common Criteria (plným názvom Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) v prvej verzii zverejnené v januári 1996, v druhej verzii akceptované ako medzinárodný štandard ISO15408 (od r. 1999). Popisu jednotlivých kritérií sa podrobnejšie venujeme v časti 4.5.

Spomenuté kritéria sa vzájomne značne odlišujú, a to nielen formálne, ale aj svojou základnou „filozofiou“, v ktorej sa odráža stav poznania tejto problémovej oblasti v čase vzniku kritérií. Napriek týmto odlišnostiam majú všetky kritéria spoločné základné obmedzenie, ktorým je názor, že bezpečnosť produktu, resp. systému je merateľná počtom a rozsahom ochranných mechanizmov zavedených počas jeho návrhu a vývoja. Takýto názor odráža intuitívne očakávanie „väčšej bezpečnosti“ u produktov či systémov, u ktorých sa vo fáze návrhu a vývoja venoval väčší dôraz na počet a kvalitu bezpečnostných mechanizmov. Na druhej strane je známe, že „praktická bezpečnosť“ je v podstatnej miere určená aj inými, ťažko merateľnými faktormi, ako sú charakteristiky prostredia, v ktorom je produkt či systém prevádzkovaný, správne (t.j. v súlade s presne formulovanými požiadavkami na bezpečnosť) nakonfigurovanie a inštalovanie produktu, kvalita vzájomnej spolupráce jednotlivých produktov v systéme, organizačné a administratívne opatrenia súvisiace s ochranou a úroveň ich prepojenia s bezpečnostnými mechanizmami produktu či systému a tiež „ľudský faktor“.

Z uvedeného vyplýva, že by bolo chybou absolutizovať a preceňovať použitie akýchkoľvek formálnych kritérií hodnotenia bezpečnosti. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že autori produktu mohli len orientačne vymedziť prostredie, v ktorom bude produkt prevádzkovaný, a teda nemohli zohľadniť vplyvy konkrétneho prostredia na celkové bezpečnostné charakteristiky produktu v prevádzke. Produkt hodnotený podľa takýchto kritérií je teda hodnotený len vzhľadom k istému, pomerne všeobecne definovanému prostrediu pre jeho prevádzkovanie, a teda získané závery nemôžu mať absolútnu platnosť. Ďalej, akokoľvek dobre navrhnutý a implementovaný produkt bude bezcenný, ak nebude použitý v súlade a na podporu skutočných bezpečnostných potrieb – žiaden certifikát produktu nemôže nahradiť analýzy rizík a bezpečnostných požiadaviek priamo na mieste, kde budú údaje, ktoré treba chrániť, spracovávané. Naviac, rýchly rozvoj informačných technológií i poznatkov a metód neoprávneného získavania prístupu k chráneným údajom má za následok zmeny predpokladov a podmienok, za ktorých bol produkt navrhovaný, vyvíjaný a hodnotený. Platnosť pozitívneho hodnotenia produktu je teda potrebné po istom čase prehodnotiť.

Napriek týmto skutočnostiam majú kritéria hodnotenia bezpečnosti pri poznaní a rešpektovaní ich obmedzení svoje nezastupiteľné miesto v procese budovania bezpečného informačného systému. Umožňujú jednoduchšie sformulovať požiadavky na základné bezpečnostné charakteristiky produktov použitých na vybudovanie systému. Skutočnosť, že produkt bol certifikovaný podľa takýchto kritérií znamená, že tvrdenia výrobcu o úrovni jeho bezpečnosti boli podrobené nezávislému odbornému overeniu, čo môže napomôcť v procese výberu z ponuky produktov.

Obdobné konštatovanie sa vzťahuje aj na použitie rôznych štandardov (napríklad štandard pre komunikačný protokol, pre distribúciu šifrovacích kľúčov a podobne). Je vhodné si uvedomiť, že každý štandard je nutne formulovaný značne všeobecne, a dáva teda len základnú orientáciu pre riešenie konkrétneho problému. Azda najpodstatnejšie však je, že pre praktické použitie musí byť každý štandard implementovaný v konkrétnom prostredí – otázkou potom je, do akej miery takáto implementácia presne zodpovedá použitému štandardu, či sa v nej nevyskytujú chyby, či sa pri implementácií dodržali všetky predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre korektnú činnosť podľa štandardu a podobne.

1.6 Základné zásady ochrany informačného systému pred úmyselným útokom

Problém bezpečnosti informačného systému môžme v istom zmysle prirovnať k problému sebaobrany ľudského jedinca v prostredí potenciálnych hrozieb či priamych útokov. V každom prípade je ľuďom obvykle jasné, že uvažovať o vhodnom spôsobe sebaobrany v čase, keď im brní hlava od úderu či sa zvíjajú na zemi po kopanci, je dosť neskoro. Ľudia sa už naučili, že úspech sebaobranných akcií je podmienený včasnou a vhodne zvolenou reakciou na priamy útok, čo je zas podmienené schopnosťou do značnej miery predvídať možné akcie útočníka. Zvlášť pre nepripraveného, netrénovaného jednotlivca je však výsledok takéhoto stretu neistý, a preto ľudia pochopili, že vôbec najlepší prístup spočíva vo vytváraní situácií, za ktorých k útoku vlastne nemôže dôjsť, resp. pravdepodobnosť jeho uskutočnenia výrazne klesá. Cieľavedomé vyhýbanie sa nebezpečným miestam, chodenie v skupine, odstrašovanie potenciálneho útočníka či už výhľadmi na tvrdé tresty, prejavmi vlastnej bojaschopnosti alebo viditeľnými bezpečnostnými opatreniami, to všetko patrí medzi spôsoby výrazne redukujúce pravdepodobnosť útoku na jednotlivca. 

K uvedeným poznatkom dospeli ľudia na základe vlastných, zväčša bolestných skúseností alebo na základe skúseností iných jednotlivcov. Priemerný používateľ či prevádzkovateľ informačného systému má zväčša oveľa menej vlastných či prenesených skúseností s útokmi na informačné systémy, resp. vie si predstaviť iba pomerne malé množstvo scenárov ich ohrozenia. Ak však akceptuje potrebu chrániť informačný systém pred útokmi naň, môže pri úvahách o koncepcii opatrení na zaistenie jeho bezpečnosti využiť dobre známe princípy pre zaistenie vlastnej bezpečnosti. Znamená to, že aj pri zaistení bezpečnosti informačného systému je vhodné zamerať sa na opatrenia, ktoré znižujú pravdepodobnosť úspešného útoku, resp. na predikciu možných akcií protivníka a spôsoby včasnej a účinnej reakcie na takéto aktivity. Do tejto kategórie je naviac potrebné zaradiť aj opatrenia, na ktoré sa v prípade výcviku metód sebaobrany ľudského jednotlivca obvykle nemyslí, sú však rovnako dôležité – liečenie obete útoku, teda opatrenia na jej zotavenie sa po úspešnom, dokonanom útoku, na odstránenie následkov útoku na zdravotnom stave či výzore obete.

Z uvedeného vyplýva, že pre úspešné zaistenie bezpečnosti informačného systému proti úmyselným útokom je podľa princípu analógie so sebaobranou ľudského jednotlivca vhodné uvažovať súbor opatrení, a to

~	odstrašujúcich, zameraných na to, aby potenciálny protivník upustil od úmyslu útočiť na informačný systém,
~	preventívnych, zameraných na zabránenie vykonania útoku na informačný systém,
~	detekčných a reakčných, zameraných na včasné odhalenie príznakov útoku na informačný systém a na rýchle vykonanie vhodných obranných akcií,
~	korekčných, zameraných na rýchle a podľa možnosti úplné zotavenie sa informačného systému z následkov úspešného útoku.

Zvýšená úroveň bezpečnosti sa pochopiteľne dosiahne premyslenou kombináciou rôznych opatrení tak, aby sa vhodne dopĺňali a podporovali (synergický efekt).

1.6.1 Odstrašujúce opatrenia

Základným odstrašujúcim prvkom ochrany informačného systému je predovšetkým možnosť postihu za útok proti informačnému systému. Takýto postih je obvykle špecifikovaný legislatívou. Na Slovensku sú to predovšetkým ustanovenia Trestného zákona, ako napríklad trestný čin sabotáže (§97), neoprávneného užívania cudzej veci (§249), podvodu (§250), poškodenia cudzej veci (§257) alebo poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií (§257a) či trestný čin porušovania autorského práva (§152).

Trestný čin sabotáže definuje §97 Trestného zákona takto:

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby
a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, hospodárskej organizácie alebo inej inštitúcie, alebo
b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu.

Podľa §249 ods. 1 Trestného zákona sa trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci dopustí ten,

kto sa zmocní cudzej veci nie malej hodnoty alebo motorového vozidla v úmysle ich prechodne užívať, alebo kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie malú tým, že neoprávnene také veci, ktoré mu boli zverené, prechodne užíva.

Podľa §250 ods. 1 Trestného zákona trestný čin podvodu spácha ten,

kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú.

Z uvedeného znenia tiež vyplýva, že prostriedok (napríklad počítač) použitý na spáchanie trestného činu nie je dôležitý pre uplatnenie trestnej zodpovednosti podľa §250 Trestného zákona.

Trestného činu poškodenia cudzej veci sa podľa §257 ods. 1 Trestného zákona dopustí ten,

kto zničí, poškodí, alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú.

Podľa §257a ods. 1 sa trestného činu poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií dopustí ten, 

kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa prístup k nosiču informácií a
a) také informácie neoprávnene použije,
b) informácie zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnými, alebo
c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača.

Trestného činu porušovania autorského práva sa podľa §152 Trestného zákona dopustí ten,

kto s dielom, ktoré je predmetom autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý prislúcha autorovi alebo inému nositeľovi autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

Žiaľ, stále je možné sa stretnúť s naivnou predstavou že existencia takýchto či iných právnych úprav, postačí pre zaistenie bezpečnosti informačných systémov. Je pravdou, že tieto i prípadné ďalšie legislatívne normy vytvárajú základ odstrašujúcich prostriedkov systému ochrany informačného systému. Ich účinnosť však bude len fiktívna, ak potenciálny útočník bude mať dôvody veriť, že jeho útok proti informačnému systému nebude detekovaný, resp. že nebude možné presvedčivo dokázať jeho účasť na takomto útoku. V skutočnosti ho teda odstrašuje nie existencia legislatívnych noriem, stanovujúcich postihy za takúto činnosť, ale existencia a účinnosť iných opatrení a prostriedkov, ktorých správna činnosť vo svojom dôsledku umožní tieto normy aplikovať. Na druhej strane je pochopiteľné, že bez možnosti postihov by takéto prostriedky samé osebe neprinášali patričný efekt.

1.6.2 Opatrenia preventívneho charakteru

Zdá sa, že za celú svoju históriu ľudstvo nevymyslelo lepší princíp ochrany svojich „cenností“ ako ich dôkladnú izoláciu od potenciálne nepriateľského okolia. V naprostej väčšine prípadov však z praktických dôvodov je potrebné, aby k chráneným „cennostiam“ bol za istých okolností predsa len umožnený prístup, zväčša len pre presne vymedzenú skupinu subjektov. Ochrana potom pozostáva jednak zo spomenutej dôkladnej izolácie chránených „cenností“ od okolia ochrannými bariérami spolu s dôsledne regulovaným a kontrolovaným vstupom do izolovaného priestoru. Pochopiteľne, tento systém bude účinný iba za predpokladu, že ochranné bariéry odolajú predpokladanému útočníkovi. Je jasné, že nie každý informačný systém má šancu stať sa objektom záujmu útočníka disponujúceho schopnosťami Jamesa Bonda, známeho agenta 007, čo však nemusí znamenať, že sa o útok naň nepokúsi niekto síce menej, ale stále nadpriemerne kvalifikovaný. Pre postavenie dostatočne odolných („nepreniknuteľných“) ochranných bariér je preto potrebné ujasniť si, akému protivníkovi (ako schopnému, disponujúcemu akými prostriedkami) vlastne majú odolávať a to buď absolútne, alebo minimálne po dobu postačujúcu na aktiváciu ďalších protiopatrení. Inak povedané, je potrebné špecifikovať

a)	čo sa má chrániť (špecifikovať, ktoré „cennosti“ majú byť chránené ochrannými bariérami),
b)	pred kým sa to má chrániť (špecifikovať predpokladané schopnosti a motiváciu potenciálneho útočníka),
c)	pred čím sa to má chrániť (pred akými hrozbami, akou činnosťou útočníka majú byť „cennosti“ chránené ochrannými bariérami).

K uvedeným bodom je ešte vhodné pridať

d)	aké náklady je možné vynaložiť na vybudovanie ochranných bariér a
e)	aké náklady by mal útočník vynaložiť na dosiahnutie úspechu v predpokladanom útoku,

pretože obvykle nemá zmysel vynaložiť na vybudovanie ochranných bariér viac, ako je hodnota „cenností“, ktoré majú chrániť. Posledný bod kalkuluje s logikou motivácie prípadného útočníka – ak úspešný útok vyžaduje náklady prevyšujúce zisk očakávaný v prípade úspechu (cenu získaných „cenností“ pre útočníka), v prípade racionálne uvažujúceho útočníka sa dá očakávať pokles záujmu o útok. Inak povedané, aj keď pre prevádzkovateľa informačného systému môžu byť jeho údaje „všetkým“, budovať ochranné bariéry schopné odolať sústredenému útoku napríklad spravodajských služieb má zmysel iba vtedy, keď predmetné údaje sú pre takéto služby dostatočne zaujímavé (a nemajú možnosť získať ich iným spôsobom ako útokom na informačný systém).

V praxi sa pri realizácií uvedeného princípu často vyskytujú závažné chyby, ktoré značne oslabujú, niekedy aj celkom znehodnocujú, výsledný efekt. Pri voľbe typu či „sily“ ochrannej bariéry je mimoriadne dôležité dostatočne presne odhadnúť možnosti a prostriedky očakávaného protivníka, čo si vyžaduje rozsiahle vedomosti o možných hrozbách, technikách prieniku a dostupnosti pomocných prostriedkov. Je zrejmé, že v tomto smere bude kvalita ochranných bariér vcelku verne odrážať odborné kvality ich autora (autorov), ktoré zas – ako je známe – nie vždy korešpondujú s prejavovaným sebavedomím v tejto oblasti. Ďalšou vážnou, a žiaľ vôbec nie zriedkavou, chybou je implicitný predpoklad o nemennosti schopností protivníka. Uvažujme častý príklad, keď o protivníkovi sa predpokladá, že

~	jednoducho nepozná detaily riešenia ochranných bariér, teda ani „nemôže vedieť“, ako ich prekonať, alebo
~	síce vie, ako by sa ochranné bariéry dali prekonať, ale nemá k dispozícií špeciálne technické prostriedky, ktoré by mu to umožnili (napríklad odpočúvanie komunikačných liniek), alebo
~	síce vie, ako by sa ochranné bariéry dali prekonať, ale nemá k dispozícií špeciálne informácie, ktoré sú na toto potrebné (napríklad prístupové heslo, šifrovací kľúč a podobne).

Neuvážené spoliehanie sa na pravdivosť takýchto predpokladov môže mať za následok nedostatočné bezpečnostné opatrenia, resp. opatrenia síce dostatočné, ale orientované nesprávnym smerom.

V prvom prípade je to hrozba, že o zmene pravdivosti takéhoto predpokladu nemusí byť prevádzkovateľ chráneného systému vôbec informovaný a v síce príjemnej, ale o to tragickejšej nevedomosti bude naďalej podliehať ilúzií o bezpečnosti systému, namiesto toho, aby reagoval vhodnými protiopatreniami. Naviac, problém ochrany „cennosti“ sa modifikuje – rozširuje o problém zaistenia bezpečnosti toho subjektu, ktorý pozná spôsob ako prekonať ochranné bariéry, pretože tento sa ľahko môže stať cieľom úsilia útočníka o získanie takejto informácie.

V druhom prípade musí mať autor ochranných bariér dôkladné znalosti o dostupnosti prostriedkov na ich prekonanie, a naviac musí tieto poznatky neustále aktualizovať. Napríklad, ak pred nejakým časom sa dalo vcelku spoľahlivo očakávať, že odpočúvanie telefónnych liniek vyžaduje isté špeciálne vedomosti a neštandardné zariadenia, v súčasnosti sú vhodné prostriedky pre takúto činnosť bežne komerčne dostupné a ich používanie nevyžaduje žiadne zvláštne technické znalosti. Pri zotrvaní na starých predpokladoch teda dochádza k podceneniu možností protivníka, čoho dôsledkom je obvykle nedostatočná, resp. s pribúdajúcim časom klesajúca úroveň skutočnej účinnosti ochranných opatrení.

V treťom prípade je zas potrebné si uvedomiť, že aktivita protivníka sa prirodzeným spôsobom zameria najprv na získanie predmetnej špeciálnej informácie, a teda predmet ochrany sa opäť rozšíri, pričom predmetné špeciálne informácie bude potrebné chrániť všade, kde sa môžu vyskytovať. Ako príklad uveďme skutočnosť, že tzv. prístupové heslo sa pri vzdialenom prihlásení sa do počítačového systému prostredníctvom počítačovej siete prenáša v sieti v nezašifrovanom, zrozumiteľnom tvare, a je teda možnosť ho „odpočúvať“ napríklad aj bežným prostriedkom pre monitorovanie prevádzky siete pre diagnostické účely.

1.6.3 Opatrenia pre detekciu útoku

Problém sebaobrany ľudského jednotlivca, ku ktorému sme prirovnali problém bezpečnosti informačného systému, sa – ak sa nad ním zamyslíme hlbšie – nevyčerpáva len obranou pred priamym fyzickým napadnutím, hoci takýto scenár je najbežnejší v rôznych príručkách či kurzoch sebaobrany. Veď človeku okrem priameho fyzického útoku od iných ľudí hrozia tiež rôzne choroby, možnosť otravy a podobne. Obdobne aj „napadnutie“ informačného systému nemusí byť obmedzené len na priamy, okamžite viditeľný útok. Napríklad vytvorenie kópie chránených údajov možno charakterizovať ako útok s dôsledkom straty atribútu dôvernosti týchto údajov, pričom toto nemusí byť vôbec bezprostredne postrehnuteľné. Podobne nemusí byť bezprostredne zrejmé, že došlo k neoprávnenej zmene v niektorých údajoch alebo v programoch pre spracovanie údajov.

Logika sebaobrany napovedá, že úspešné odvrátenie útoku je podmienené schopnosťou včas reagovať na začínajúci sa útok, teda ešte predtým, ako úder dopadne plnou silou či choroba sa prejaví v rozvinutej fáze. Aj mnohé útoky na informačný systém majú istú prípravnú fázu, ktorej vykonanie je nevyhnutné pre cielené spôsobenie škody (napríklad pre útok zameraný na atribút dôvernosti alebo integrity chránených údajov je potrebné najprv získať prístup k týmto údajom). Má teda zmysel požadovať, aby opatrenia pre zaistenie bezpečnosti informačného systému obsahovali aj prostriedky pre detekciu takých aktivít, ktoré by sa mohli vysvetľovať ako sprievodné prejavy pripravovaného, alebo začínajúceho sa útoku proti informačnému systému.

Ak odhliadneme od triviálne očividných útokov na systém typu „ľudský jedinec s pomäteným výrazom v tvári a obrovským kladivom v ruke sa blíži k centrálnemu počítaču systému...“, tak vzhľadom na rozmanitosť informačných systémov i požiadaviek na ich bezpečnosť nie je prakticky možné vymenovať aktivity, ktoré by sa mohli vysvetľovať ako príznaky útoku proti systému. Vo všeobecnosti však možno povedať, že „významné“ odchýlky od „normálneho“ stavu informačného systému je potrebné vnímať ako podozrivé javy, ktoré môžu byť prejavmi možných útokov. Opäť môžme použiť analógiu so zdravotným stavom človeka, kedy odklon od normálneho stavu (zvýšená teplota, bolesti, zrýchlenie alebo spomalenie niektorých životných procesov a podobne) obvykle signalizuje počiatočnú fázu nejakej choroby. Čo je to „normálny“ stav informačného systému a kedy je odchýlka od neho „významná“ závisí od konkrétneho systému prevádzkovaného v konkrétnom prostredí a od požiadaviek na jeho bezpečnosť a mieru podozrievavosti a opatrnosti jeho prevádzkovateľa. POZOR! Nie všetky podozrivé javy signalizujú pripravovaný útok – môžu mať viac či menej nevinnú príčinu, obvykle je však lepšie byť opatrný a preveriť ich. Od miery podozrievavosti prevádzkovateľa informačného systému potom závisí, či sa z neho nestane „hypochonder“.

Odchýlky od normálneho stavu informačného systému možno v zásade rozdeliť na dve triedy. Do prvej zaraďujeme zmeny údajov alebo programového vybavenia informačného systému, ktoré nie sú bežné. Napríklad obvykle ťažko možno označiť za bežnú operáciu zmenu v programe, ktorý manipuluje s dôležitými údajmi (napríklad program pre účtovníctvo). Hovoríme, že prvá trieda zahŕňa zmeny statického charakteru – stratu integrity dôležitej časti informačného systému.

V druhom prípade budeme hovoriť o zmenách dynamického charakteru, teda zmenách obvyklého „správania sa“ oprávnených používateľov systému či iných procesov v systéme. Ilustratívnym príkladom môže byť dožadovanie sa služieb informačného systému (prihlásenie sa do príslušného počítačového systému) v neobvyklom čase či mnohonásobne opakované zlyhanie procesu autentizácie používateľa (napr. zadanie nesprávneho prístupového hesla), ale aj preťaženie systému, resp. približovanie sa k limitom systému ohraničujúcim jeho použiteľnosť.

1.6.4 Korekčné opatrenia

Vzhľadom na známu nespoľahlivosť človeka (či už ako tvorcu alebo prevádzkovateľa informačného systému a jeho bezpečnostných opatrení) nemožno vylúčiť, že napriek všetkej snahe útočník objaví slabé miesto ochrannej bariéry a preniknutím do chráneného priestoru spôsobí škodu. Podobne je potrebné rátať s prejavmi ľudskej hlúposti, neinformovanosti, nedbalosti či s chybami obsluhy, ktoré tiež môžu negatívne ovplyvniť správnu činnosť informačného systému. Taktiež je potrebné sa zmieriť s tým, že existujú sily, ktorým nie je v ľudských silách čeliť (požiare, záplavy, iné prírodné katastrofy), a ktoré môžu ohroziť či už priamo bežnú prevádzku informačného systému alebo hoci vyradiť z činnosti niektorý dôležitý komponent infraštruktúry nevyhnutnej pre chod informačného systému (dopravná kalamita, ktorá obmedzí prítomnosť obslužného personálu, prerušenie komunikačných liniek, výpadok dodávky elektrickej energie a podobne). Nevídané záplavy na Slovensku, na Morave a v Poľsku začiatkom júla 1997 názorne ukázali, že s takýmito hrozbami je potrebné rátať aj v našom regióne.

4. mája 1991 boli štyri z 20 hlavných riadiacich centier letovej prevádzky v USA vyradené z prevádzky na 5 hodín a 22 minút. Prvotnou príčinou bolo preseknutie príslušného optického kábla farmárom, ktorý pochovával zdochnutú kravu.

Priame škody, ktoré môžu byť spôsobené vážnou odchýlkou od bežnej činnosti informačného systému, môžu byť niekedy doslovne nenahraditeľné. Napríklad ak dôjde k zničeniu unikátnych historických údajov, platných, resp. získaných v danom (minulom) čase, a teda neobnoviteľných. V niektorých prípadoch môže byť obnova zničených údajov síce teoreticky možná, ale v plnej miere prakticky nerealizovateľná (napríklad kompletná obnova aktuálnych i historických údajov centrálneho registra obyvateľstva Slovenskej republiky).

Priame škody vyvolané či už úmyselným útokom proti systému alebo inou neočakávanou udalosťou môžu byť nasledované ďalšími, odvodenými, škodami v prípade nesprávnej či oneskorenej reakcie. Čím neočakávanejšia udalosť nastane, tým väčšia je pravdepodobnosť zmätených či panických reakcií používateľov alebo prevádzkovateľov informačného systému, a teda aj pravdepodobnosť výberu zlých, či oneskoreného výberu vhodných opatrení na nápravu.

Priame, ale aj odvodené škody je možné zmenšiť vhodnou prípravou pre takéto prípady – plánom opatrení pre nápravu vzniknutej situácie. Medzi základné opatrenia v tomto smere patrí jednak zálohovanie kľúčových komponentov informačného systému (údajov, ale aj komponentov nevyhnutných pre prevádzku systému), jednak plán opatrení pre riešenie vzniknutej situácie a obnovenie prevádzky systému (tzv. disaster recovery planning, alebo business continuity planning). Dobré plánovanie vhodnej reakcie pre prípad výskytu nepredvídanej udalosti zvyšuje pravdepodobnosť skorého obnovenia predchádzajúceho stavu a pokračovania v prevádzke systému, a teda zníženie vzniknutých škôd. Pravda, je potrebné sa zmieriť s tým, že ani ľudská fantázia pri zostavovaní takého plánu neodhadne všetky možnosti a súvislosti, a teda že ani plánovitý prístup k tomuto problému nie je univerzálnym všeliekom, ktorý vždy okamžite „postaví pacienta (v tomto prípade informačný systém) na nohy“.

Činnosť siete bankomatov v Kalifornii bola vážne narušená v dôsledku silného sneženia v štáte New Jersey, teda na opačnej strane USA. Pod ťarchou snehu sa totiž preborila strecha budovy, pod ktorou sa nachádzal počítač spracovávajúci údaje z bankomatov (jeho umiestnenie na tak vzdialenom mieste bolo motivované snahou zabezpečiť jeho spoľahlivú činnosť aj v prípade výskytu katastrof v Kalifornii). Dôsledne prepracovaný plán pre prípad výskytu nepredvídaných udalostí rátal aj s takouto možnosťou a celé spracovanie sa podľa neho malo preniesť do ďalšej lokality. Tá však v tom čase už bola plne využitá firmami, ktoré na ňu presne podľa svojich plánov pre prípad havárie preniesli spracovanie svojich údajov po bombovom útoku na newyorkský World Trade Center.

1.7 Čo ovplyvňuje bezpečnosť informačného systému

Už v časti 1.1 sme naznačili, že „zdravotný stav“ informačného systému je, podobne ako u človeka, ovplyvnený viacerými skutočnosťami. Žiaľ, v tejto oblasti nie je vôbec výnimkou stretnutie s názorom, že bezpečnosť informačného systému je daná len existenciou a množstvom najrôznejších „technických“ prostriedkov ochrany – trezory, antivírusové programy, prístupové heslá či šifrátory. V jednej inštitúcií štátnej správy, ktorú z pochopiteľných dôvodov nebudem menovať, som sa dokonca pred časom stretol s názorom pracovníkov zodpovedných za vybudovanie a prevádzku informačného systému, že nepotrebujú žiadne zvláštne opatrenia na ochranu svojich údajov, pretože

a)	pri vchode do budovy je vrátnik, ktorý zapisuje každú návštevu v budove a
b)	všetci ich pracovníci, ktorí pracujú s predmetnými údajmi, podpísali záväzok mlčanlivosti.

Takýto naivný prístup k ochrane údajov by v zásade nemusel byť tragický, keby nešlo o inštitúciu, ktorej povinnosť chrániť údaje, s ktorými pracuje, explicitne ukladá zákon. Pozornejší čitateľ tejto kapitoly zrejme okamžite postrehne, že v takomto „systéme ochrany“ minimálne chýbajú opatrenia na detekciu neoprávneného prístupu k údajom, resp. porušenia písomného záväzku. Môj skeptický postoj k účinnosti prevencie neoprávneného vstupu službukonajúcim vrátnikom môžem doložiť napríklad osobnou skúsenosťou s jednou, taktiež nemenovanou, inštitúciou. Kontrola vstupu do budovy tejto inštitúcie bola napohľad dôkladná – dvere/elektrickú zámku otváral vrátnik až potom, čo sa návštevník zapísal do návštevnej knihy. O skutočnej účinnosti tohto „bezpečnostného opatrenia“ však svedčí skutočnosť, že som sa asi dva mesiace týždeň čo týždeň do návštevnej knihy pokusne zapisoval pod menami ako Snehulienka, Rambo, Bill Clinton a podobne, a nemal som žiadne problémy sa do budovy dostať.

Tieto tragikomické skúsenosti názorne ilustrujú, že jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich skutočnú bezpečnosť informačného systému je schopnosť reálneho a kvalifikovaného pohľadu na tento problém zo strany zodpovedných pracovníkov a s tým súvisiaca schopnosť pochopiť jeho rozsah a zložitosť, ako i skutočnú účinnosť prijatých opatrení. 

V prípade zdravotného stavu človeka obvykle nestačí spoliehať sa len na to, že berie lieky, ale je dôležité tiež aké lieky berie, ako sa navzájom ovplyvňujú, ako aj to, v akom prostredí sa človek bežne pohybuje, akú má životosprávu, vrodené či získané dispozície k niektorým chorobám a či dodržiava rady odborníka – lekára. Podobne aj bezpečnosť informačného systému nie je určená tým, že si to niekto želá, alebo že tomu pevne verí, ale tým, aké bezpečnostné opatrenia boli vykonané a aká je ich skutočná účinnosť sama osebe i vo vzájomnej súčinnosti. Okrem „technických“ prostriedkov ochrany („liekov“) bezpečnosť informačného systému ovplyvňujú aj iné skutočnosti, medzi ktoré patria

~	existencia a kvalita vnútorných kontrolných mechanizmov systému, zameraných na prevenciu, resp. detekciu chýb a omylov, ale aj úmyselnej nekorektnej činnosti používateľov systému,
~	existencia a kvalita opatrení zameraných na zvýšenie spoľahlivosti technických prostriedkov systému a na včasné a spoľahlivé odstránenie dôsledkov ich prípadného zlyhania,
~	organizácia riadenia návrhu, vývoja, implementácie, testovania, inštalácie a údržby systému a dôraz na kvalitu jeho programového vybavenia,
~	organizácia rutinnej prevádzky systému a existencia a kvalita opatrení pre jej zabezpečenie v prípade prerušenia práce systému alebo jeho častí,
~	kontrolná činnosť a riadenie bezpečnosti informačného systému,
~	opatrenia pre zabezpečenie dôvernosti, neporušenosti a autenticity údajov, ktoré organizácia prijíma od komunikujúcich inštitúcií v elektronickej forme pre ďalšie spracovanie vo svojom informačnom systéme, alebo ktoré sa v tejto forme prenášajú medzi jednotlivými (vzdialenými) organizačnými jednotkami organizácie,
~	vnútorná organizačná a legislatívna činnosť organizácie, zameraná na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti jej informačného systému,
~	„ľudský faktor“, a to ako v procese vzniku a prevádzky informačného systému, tak aj pri jeho používaní.

Podrobnejšej diskusii k týmto faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť systému sú venované nasledovné kapitoly tejto práce.



2. Základné technické a programové prostriedky ochrany informačného systému


2.1 Fyzická bezpečnosť

Jeden zo spôsobov ako ochrániť informačný systém spočíva v zabezpečení priestorov, v ktorých je systém alebo jeho najdôležitejšie časti (údaje) umiestnený a prevádzkovaný, pred vstupom neoprávnených subjektov. Z tohto hľadiska je ideálnym riešením použitie špeciálnych odolných materiálov pre vybudovanie bariér oddeľujúcich chránený priestor od okolia. Takéto riešenie je však veľmi drahé a preto sa používa zväčša len pre zabezpečenie menších priestorov. Z uvedeného vidieť, že má zmysel rozlišovať fyzickú bezpečnosť „vo veľkom“ (ochrana budov a miestností, teda priestorov, v ktorých sa môžu pohybovať ľudia) a fyzickú bezpečnosť „v malom“ (ochrana malého objemu „cenností“ – listiny, média, šifrovacie kľúče a podobne).

Ako ďalej naznačíme (časti 2.1.3 a 2.1.4), prostriedky fyzickej ochrany samé osebe nemožno obvykle považovať za postačujúcu ochranu informačného systému. Ich použitie je však nevyhnutné, nakoľko účinnosť prakticky všetkých ostatných spôsobov ochrany je možné vážne ovplyvniť získaním fyzického prístupu ku kľúčovým komponentom systému ochrany resp. informačného systému.

2.1.1 Fyzická bezpečnosť „vo veľkom“

Menej nákladný, a preto bežnejší, spôsob ochrany väčších priestorov spočíva v zvýšení odolnosti tých častí bariér, ktoré sú z prevádzkových či iných dôvodov skonštruované tak, že tvoria menšiu prekážku pokusom o násilné vniknutie do chráneného priestoru. Ide teda o zodolnenie miest potenciálneho vstupu do miestnosti, do časti či do celej budovy – dvere, okná, iné otvory (klimatizácia a pod.), prípadne aj priečky z málo odolných materiálov. Pre tento účel sa používajú prostriedky ochrany ako mreže na oknách, bezpečnostné fólie na sklo v oknách alebo na presklené priečky, „pancierové“ dvere a špeciálne zámkové systémy na dverách. 

Pre zabezpečenie legitímneho vstupu do chránených priestorov a pre rozlíšenie oprávnených používateľov od neoprávnených osôb sa používa kombinácia organizačných opatrení a rôznych technických prostriedkov preukazujúcich oprávnenie pre vstup. Pre zvýšenie účinnosti je však potrebné použiť také prostriedky preukázania oprávnenia pre vstup, ktorých výroba či napodobnenie je netriviálnym problémom. Pre tento účel sa používajú identifikačné karty, kľúče, magnetické alebo čipové karty, prípadne biometrické metódy autentifikácie oprávnenej osoby (odtlačky prstov, geometria ruky, charakteristiky hlasu, snímky sietnice oka, a podobne).

Okrem uvedených prostriedkov, ktoré pôsobia preventívne, sa používajú aj prostriedky pre detekciu vniknutia do chráneného priestoru násilným prekonaním ochranných bariér, v dôsledku nedbalosti oprávnených osôb (napr. nezamknuté dvere) alebo využitia oprávnenia pre vstup v neočakávanom čase. Do tejto kategórie prostriedkov patria najmä kamery uzavretého televízneho okruhu, detektory rozbitia skla a elektronický zabezpečovací systém (EZS), ktorého snímače reagujú na pohyb, prípadne iné neočakávané javy v chránenom priestore.

Zvláštnu kategóriu môžu tvoriť opatrenia zamerané špeciálne proti prípadným pokusom o odcudzenie kľúčových komponentov (technických prostriedkov) informačného systému. Okrem už spomenutých prostriedkov regulujúcich prístup do priestorov, kde sa tieto komponenty nachádzajú, sa používajú aj ďalšie špeciálne prostriedky. Medzi takéto patria jednak prostriedky (špeciálne kryty komponentov a podobne), pomocou ktorých sa komponent pevne spojí s väčším celkom (stôl a podobne), jednak prostriedky zabraňujúce „rozobrať“ kryt komponentu (napríklad neštandardné skrutky vyžadujúce neštandardné nástroje na ich uvoľnenie, skrutky s „očkom“ cez ktoré sa prevlečie oceľové lanko, ktoré sa po pospájaní všetkých takýchto skrutiek uzamkne špeciálnou zámkou, a podobne).

2.1.2 Fyzická bezpečnosť „v malom“

V prípade fyzickej ochrany menšieho objemu „cenností“ je možné využiť techniky a materiály, ktoré by „vo veľkom“ boli drahé alebo aspoň veľmi nepraktické. Samotné riešenie ochrany je naviac determinované tým, či

~	ide o fyzické zabezpečenie dôležitých dokumentov, médií s dôležitými údajmi alebo iných komponentov informačného systému, ktorých charakter i miesto v informačnom systéme predpokladá, že oprávneným osobám má byť povolený prístup k chránenému prvku, alebo
~	zmyslom ochrany je zaistiť, aby po uzavretí ochranného krytu bol fyzický prístup k uloženému chránenému prvku zablokovaný pre všetky osoby, či už oprávnené alebo nie.

V obidvoch prípadoch sa používajú také riešenia, ktorých konštrukčné prevedenie a použitý materiál garantujú značnú mieru odolnosti voči násilnému prieniku k chránenému prvku. V prvom prípade (rôzne bezpečnostné schránky, sejfy, a podobne) je však celková úroveň ochrany v podstatnej miere ovplyvnená nutnosťou zabezpečenia legitímneho prístupu k chránenému prvku, t.j. okrem priamej ochrany je dôležité aj to, kde sú uložené a ako sú chránené kľúče od sejfu, kódová kombinácia alebo iné prvky používané pre overenie autenticity oprávnenej osoby.

Druhý prístup k riešeniu fyzickej ochrany „v malom“ sa používa v prípade, že chránený prvok je podstatný pre správnu činnosť nejakého zariadenia, pričom v rámci informačného systému sa využívajú funkcie takého zariadenia, ale nie priamo chránený prvok. Do tejto kategórie patria napríklad šifrátory, v ktorých chráneným prvkom sú šifrovacie a dešifrovacie kľúče. Je jasné, že oprávnený používateľ šifrátora v podstate nemusí mať prístup ku konkrétnemu šifrovaciemu či dešifrovaciemu kľúču, ale uspokojí sa s tým, že zariadenie bude pracovať tak, ako má, t.j. korektne šifrovať chránené údaje a odšifrovávať zašifrované údaje. Na druhej strane ochrana údajov šifrovaním bude mať zmysel iba vtedy, keď protivník nebude mať prístup k príslušnému dešifrovaciemu kľúču. Z uvedeného vyplýva, že v takýchto prípadoch nie je potrebné komplikovať riešenie fyzickej ochrany zvláštnymi „dvierkami“ pre legitímny prístup k chránenému prvku.

Praktické dôvody (cena, možnosť servisu zariadenia) vedú k tomu, že fyzická ochrana dôležitých prvkov sa obmedzuje len na nevyhnutne potrebný priestor, v ktorom sú tieto prvky uložené. Ochrana obvykle pozostáva z uceleného, nerozoberateľného a neodnímateľného krytu z odolného materiálu. Vzhľadom na to, že každý materiál je za istých podmienok prekonateľný, pri zvýšených nárokoch na úroveň fyzickej ochrany sa priestor chránený ochranným krytom vybavuje špeciálnymi senzormi. Úlohou takýchto senzorov je včas detekovať pokus o násilný prienik cez ochranný kryt a rýchlym a nevratným zničením chráneného prvku zaistiť, že ani po prekonaní ochranného krytu protivník nezíska cieľ svojho snaženia (chránený prvok).

V súčasnosti sa fyzická ochrana tohto typu (bez detektorov násilného prieniku) najčastejšie uplatňuje v prípade čipových kariet slúžiacich na úschovu a ochranu šifrovacích kľúčov či autentifikačných údajov (údajov potvrdzujúcich autenticitu čipovej karty a prenesene aj jej držiteľa). Vychádza sa z predpokladu, že bežnými prostriedkami nie je možné získať priamy (fyzický) prístup k pamäti čipu, v ktorej sú uložené chránené údaje. V prípade čipovej karty vybavenej procesorom je teda potenciálny protivník odkázaný komunikovať s kartou prostredníctvom definovaných vstupov a výstupov a je úlohou vhodného naprogramovania procesora karty, aby prístup k chráneným údajom takýmto spôsobom nebol možný.

2.1.3 Obmedzenia

Pri hodnotení prínosu prostriedkov fyzickej ochrany k celkovej bezpečnosti informačného systému je potrebné si uvedomiť proti akým protivníkom a za akých predpokladov sú tieto prostriedky účinné. Keďže o oprávnených používateľoch sa obvykle nepredpokladá, že by ignorovali viditeľný pokus o neoprávnený prístup do chránených priestorov, prostriedky fyzickej ochrany sú najčastejšie určené pre použitie v čase neprítomnosti oprávnených používateľov. Je riskantné predpokladať, že samotné prostriedky fyzickej ochrany poskytujú dostatočnú zábranu pred prípadmi zneužitia pridelených práv oprávnenými používateľmi informačného systému alebo inými osobami s povoleným vstupom do chránených priestorov (upratovanie, servis zariadení, strážna služba).

Podobne je potrebné rátať s neustálym vývojom nielen techník fyzickej ochrany, ale aj spôsobov ich prekonania. V tejto súvislosti považujem za potrebné upozorniť napríklad na posledné výsledky v oblasti fyzickej bezpečnosti „v malom“, zvlášť na objavenie rôznych možností ako získať prístup k údajom zapísaným v pamäti čipovej karty. Stručne povedané, ukázalo sa, že namiesto priamočiarych pokusov o prečítanie obsahu chránenej časti pamäte čipovej karty je možné použiť iný, nie nutne deštruktívny prístup, spočívajúci v úmyselnom vyvolaní chybového stavu procesora karty. Cieleným ovplyvnením práce procesora karty je napríklad možné dosiahnuť, že tento sám poskytne údaje z chránenej časti pamäte, alebo poskytne údaje, z ktorých je možné hľadané hodnoty odvodiť (vypočítať).

Bezpečnostná účinnosť obľúbených prostriedkov detekcie vniknutia do chráneného priestoru (kamery uzavretého televízneho okruhu, detektory rozbitia skla, EZS a podobne) je v podstatnej miere určená ich schopnosťou signalizovať prípadné narušenie účinným a neprehliadnuteľným spôsobom. Z uvedených dôvodov je preto potrebné rátať s tým, že práve komponent zabezpečujúci prenos signálov narušenia môže byť primárnym terčom útoku.

Snaha štvorčlenného gangu zlikvidovať poplašné zariadenia, ktoré pre signalizáciu narušenia používali telefónne linky, viedla vo vidieckej oblasti na juhu Írska k útoku na telefónnu ústredňu. Paradoxom je, že samotná ústredňa nebola dostatočne chránená a k jej zneškodneniu stačilo vylomiť dvere a kladivami poškodiť samotné zariadenie.

2.1.4 Časté chyby

Inštalované prostriedky fyzickej ochrany sú obvykle dobre viditeľné. Pohľad na ne zvlášť u laikov vzbudzujú pocit, že pre zabezpečenie informačného systému (priestorov, v ktorých sa nachádza) boli vykonané postačujúce opatrenia. Nie každý si uvedomuje, že tieto prostriedky chránia len pred jednou kategóriou útokov a útočníkov. Naviac, pri ich inštalácií sa často vyskytujú chyby, ktoré zoslabujú či dokonca úplne eliminujú ich účinnosť. Pri posudzovaní stavu zabezpečenia informačného systému je preto vhodné všímať si nielen existenciu takýchto prostriedkov, ale aj to, či pokrývajú všetky možnosti prieniku do chráneného priestoru a tiež, za akých podmienok ich možno prekonať alebo cieleným útokom vyradiť z prevádzky na potrebnú dobu. Pre ilustráciu uvedieme aspoň niekoľko príkladov chýb, ktoré možno objaviť pri posudzovaní skutočnej účinnosti prostriedkov fyzickej ochrany.

Hoci používanie mreží na oknách možno označiť za „klasický“ prostriedok fyzickej ochrany, ich inštalácia sa často realizuje spôsobom, ktorý umožňuje ich vyradenie z prevádzky. Pri vykonávaní bezpečnostných auditov som sa napríklad stretol s prípadmi, keď mreže na oknách prízemných priestorov boli priskrutkované zvonku, niekde dokonca so špeciálnou ochranou skrutiek, aby tieto neprihrdzaveli k mrežiam a dali sa ľahšie odskrutkovať. V inom prípade zas boli mreže na oknách otváracie na spôsob okeníc, pričom ako „ochrana“ boli uzamknuté tým najlacnejším typom visacieho zámku, na ktorého prekonanie postačí skrutkovač a minimálna sila.

Existencia ochranných fólií na sklách okien takisto zvykne dodávať pocit bezpečia. V pobočke jednej banky, ktorej veľké okná na prízemí boli chránené iba takouto fóliou, som si všimol veľký kus betónu, postavený na skrinke. Bola to pamiatka na neznámeho páchateľa, ktorý vhodil v noci tento predmet do okna pobočky takou silou, že došlo k prerazeniu skla i s bezpečnostnou fóliou. Pohyb predmetu (zaletel až do stredu miestnosti) aktivoval snímače elektronického zabezpečovacieho zariadenia pripojeného na pult centrálnej ochrany polície, takže k vniknutiu osoby do priestorov pobočky nedošlo. Iba šťastnou náhodou však spomenutý predmet nezdemoloval výpočtovú a komunikačnú techniku pobočky, umiestnenú v týchto priestoroch.

Závažné chyby sa vyskytujú aj pri tak bežnom prostriedku ochrany, ako sú zámky na dverách a ochrana kľúčov od nich. Stáva sa napríklad, že kľúče od priestorov zvlášť dôležitých pre bezpečnosť informačného systému (ktoré by logicky mali byť prístupné iba presne vymedzenému okruhu osôb), nie sú svojim prevedením, uložením či iným spôsobom odlíšené od ostatných kľúčov. Ako sme si už v praxi veľakrát overili, v dôsledku toho osoba, ktorá kľúče vydáva pracovníkom organizácie, bez problémov vydá kľúče obyčajnému pracovníkovi organizácie, čím mu sprístupní aj priestory, do ktorých nemá prístup povolený. Osobitným a zreteľahodným problémom sú prípady, keď do chráneného priestoru vedú aj dvere, ktoré sa už roky nepoužívajú (s touto situáciou som sa pri vykonávaní bezpečnostného auditu informačných systémov už stretol, a to nie raz). V takom prípade obvykle nikto nevie, kde sú kľúče od takých dvier uložené, a nikoho to ani netrápi, pretože „dvere sa predsa nepoužívajú“. Tento prípad je zvlášť nebezpečný, pretože čo len trochu rozmýšľajúci protivník môže nahradiť zámok v takýchto dverách vlastným, a tak si bez problémov kedykoľvek zabezpečiť vstup do chráneného priestoru z neočakávaného, a preto aj menej chráneného smeru. Keďže dvere sú nepoužívané, nehrozí ani to, že by niekto výmenu zámku vôbec postrehol.

Existencia zámku vo dverách je síce na jednej strane pozitívna, na druhej strane však môže eliminovať efekt dodatočne nainštalovaného elektronického prístupového systému. Ak sa totiž na otvorenie dvier dá použiť kľúč, nie je potrebné vlastniť správne naprogramovanú magnetickú či čipovú kartu. V prípade elektronického prístupového systému sa však vyskytujú aj horšie, systémové nedostatky.

Pri jednom bezpečnostnom audite čerstvo zrenovovanej budovy sme mali možnosť obdivovať dômyselné rozdelenie budovy na jednotlivé zóny, do ktorých bol vstup viazaný na vlastníctvo magnetickej karty. Nakoniec nám sprevádzajúci pracovník ukázal malú miestnosť na prízemí, ktorá bola „srdcom“ celého bezpečnostného systému a bol v nej o.i. aj počítač, na ktorom sa (používateľsky prítulným spôsobom, teda aj bez špeciálnej kvalifikácie) dali programovať prístupové práva jednotlivých kariet. Upozornil nás, že magnetické karty oprávňujúce k vstupu do tejto, pre bezpečnosť nepochybne dôležitej, miestnosti boli pridelené len trom osobám (generálnemu riaditeľovi organizácie, dotyčnému pracovníkovi, zodpovednému za bezpečnosť, a jeho zástupcovi). Dobrý dojem z vykonaných bezpečnostných opatrení však pominul, keď som si všimol, že dvere do tejto miestnosti sú vybavené nie „guľou“ ale obyčajnou kľučkou a obyčajným zámkom s kľúčom zaveseným na háčiku na vrátnici budovy!

Medzi ďalšie chyby možno zaradiť predstavy, že prípadný útočník zvolí na vstup do chráneného priestoru obvyklý prevádzkový vchod – zabúda sa na zadné okná (zvlášť ak vedú do napohľad bezvýznamných miestností), možnosť prieniku z priľahlej budovy napríklad cez strechu, pivničné priestory či slabé priečky oddeľujúce chránený priestor od nechránených, prípadne dokonca opustených, priestorov. Taktiež pri inštalácií kamier či iných snímačov sa často zabúda na možnosť cieleného útoku na tieto prvky ochrany (napríklad prerušiť spojovací kábel, zvlášť staršie typy snímačov pohybu bolo možné zablokovať zastriekaním farbou, ale aj elektrickým výbojom hoci aj z paralyzéra v ich tesnej blízkosti). Takáto zábudlivosť je zvlášť nebezpečná ak tieto prvky sú inštalované v priestoroch, do ktorých má potenciálny protivník prístup v čase kedy systém nie je v prevádzke. Súvisiacim problémom je aj častý laxný prístup strážnej služby k plneniu svojich povinností, čo však rozoberáme na inom mieste tejto práce.

2.2 Identifikácia a autentifikácia oprávnených používateľov

Kombinácia požiadavky na bezpečnosť informačného systému spolu s očakávaním jeho praktickej použiteľnosti si vyžaduje spoľahlivý spôsob rozlíšenia medzi osobami oprávnenými a osobami neoprávnenými pracovať so systémom. Riešením je požiadavka, aby sa osoba – potenciálny používateľ informačného systému – „predstavila“ – identifikovala sa. Tak ako obyčajné predstavenie sa menom síce postačí v nezáväznom spoločenskom styku, ale nie už na vážnejšie rokovania, aj pri vážnejších požiadavkach na bezpečnosť informačného systému identifikácia používateľa sama osebe nestačí. Je preto prirodzené požadovať, aby potenciálny používateľ informačného systému vierohodným spôsobom preukázal, že skutočne je tým, za koho sa vydáva – preukázal svoju autenticitu, autentifikoval sa. Pri tomto komunikuje s nejakou časťou systému ochrany informačného systému, ktorá overuje – verifikuje – tieto údaje. V ďalšom nebudeme uvažovať prípady, kedy overovateľom je človek (vrátnik, strážna služba a podobne), ale sústredíme sa hlavne na prípady, keď túto úlohu zohráva nejaká automatizovaná časť systému (vstup do chráneného priestoru riadený elektronickým prístupovým systémom, prihlásenie sa do počítačového systému a podobne).

Logický postup pre potenciálneho používateľa informačného systému alebo niektorej jeho časti spočíva v úvodnej identifikácií a následnej autentifikácií. Takáto postupnosť je obvyklá napríklad v prípade prihlásenia sa do počítačového systému – používateľ najprv zadá meno, pod ktorým by mal byť systému známy (meno „konta“, ktoré má v systéme zriadené), a potom preukáže že je naozaj tým, za koho sa vydáva. Toto má význam hlavne v prípadoch, keď systém rozlišuje aj medzi jednotlivými oprávnenými používateľmi, ktorí môžu mať pridelené rôzne prístupové práva k zdrojom systému. V iných prípadoch, kedy sa rozlišuje len medzi (ľubovoľným) oprávneným a neoprávneným používateľom, sa proces identifikácie vynecháva. Ako príklady autentifikačných prvkov pre tieto prípady môžme uviesť tzv. bootovacie heslo personálneho počítača, osobné identifikačné číslo (PIN) k čipovej karte, alebo magnetickú kartu elektronického prístupového systému. Z hľadiska bezpečnosti je kľúčové práve spoľahlivé rozlíšenie oprávnených používateľov od iných, neoprávnených osôb, preto sa v ďalšom sústredíme na spôsoby autentifikácie oprávneného používateľa informačného systému alebo jeho časti.

Ak má byť preukázanie autenticity používateľa dostatočne spoľahlivé a nespochybniteľné, je potrebné, aby ako „dôkaz“ autenticity bol použitý taký prvok, ktorý 

~	možno jednoznačne a spoľahlivo priradiť k oprávnenému používateľovi a zároveň
~	neoprávnený používateľ nemá možnosť ho napodobniť (vyrobiť, získať).

Je známych niekoľko typov takýchto prvkov. Ako dôkaz autenticity oprávneného používateľa je možné použiť

1.	niečo, čo oprávnený používateľ (a podľa predpokladu iba on) pozná – autentifikácia heslom,
2.	niečo, čo oprávnený používateľ (a podľa predpokladu iba on) má, vlastní – autentifikácia tzv. tokenom,
3.	niečo, čo oprávnený používateľ (a podľa predpokladu iba on) je, čo mu je vlastné – tzv. biometrická autentifikácia, teda autentifikácia jedinečnými charakteristikami používateľa ako osoby.

Po zadaní dôkazu autenticity musí nasledovať overenie jeho správnosti. Overovací systém akceptuje používateľa ako oprávneného, ak sa ním poskytnutý dôkaz autenticity nachádza na zozname konkrétnych prípustných dôkazov, ktorý má overovací systém k dispozícií. Z uvedeného plynie, že systém ochrany informačného systému musí zabezpečiť aj ochranu tohto zoznamu pred prezradením, a tiež musí zabezpečiť, že zmeny v zozname sa môžu vykonať iba stanoveným spôsobom a môže ich realizovať iba presne určený používateľ. Nesplnenie týchto predpokladov má za následok zvýšené riziko útoku na overovací systém s cieľom získať informácie potrebné pre úspešné predstieranie a potvrdenie identity oprávneného používateľa, resp. úpravami v zozname prípustných dôkazov autenticity zabrániť oprávnenému používateľovi, resp. povoliť protivníkovi, využívať služby a zdroje informačného systému.

Poznámka: časť overovania autenticity môže tvoriť „single point of failure“ pre útok na informačný systém typu „denial of service“. Ak totiž návrh systému ochrany neráta s takýmto typom útoku, môže už jednoduché poškodenie prvkov kontroly vstupu do systému zabrániť všetkým, teda aj oprávneným používateľom, pracovať so systémom. Napríklad, v prípade autentifikácie odtlačkom prstu poškodenie alebo znefunkčnenie príslušného snímača (stačí na snímač nastriekať nepriehľadnú farbu) v závislosti od jeho umiestnenia znemožní pracovať so systémom či vôbec vstúpiť do príslušných priestorov.

2.2.1 Autentifikácia heslom

Prístupové heslo je najznámejší a najpoužívanejší spôsob autentifikácie oprávnenej osoby (známe aj v rozprávkach, napr. „sezam otvor sa“ v rozprávke o Ali Babovi a 40-tich zbojníkoch). Vo svojej klasickej podobe je však v súčasnosti zároveň aj najmenej bezpečným spôsobom. Na vine sú ako samotní používatelia, ktorí s heslom často narábajú nezodpovedne a bezstarostne, tak aj rôzne nepremyslene drastické opatrenia snažiace sa vynútiť si od používateľov väčšiu disciplínu pri používaní a ochrane hesiel, ale aj rôzne metódy cieleného útoku na získanie hesla zo strany protivníkov.

Používatelia informačného systému často nemajú zodpovedný prístup k jeho bezpečnosti a k svojim povinnostiam v tomto smere. Často si ani neuvedomujú, že získanie ich hesla umožňuje útočníkovi bez ich vedomia či súhlasu vystupovať voči systému „v ich mene“, a teda, že dôsledky jeho činnosti budú znášať oni. Bezstarostný a nezodpovedný prístup sa prejavuje ako vo voľbe prístupového hesla, tak i v jeho ochrane. Používatelia majú prirodzenú tendenciu voliť si heslá, ktoré si ľahko zapamätajú, čo často riešia používaním obľúbených a im blízkych reálií ako hesiel – meno alebo telefónne číslo či už svoje alebo blízkej osoby, názov obľúbenej hudobnej skupiny či niektorej skladby, dátum alebo miesto svojho narodenia, štátnu poznávaciu značku svojho auta a podobne. Podobne, ak niekto pracuje s viacerými systémami, ktoré si vyžadujú prístupové heslo, často pre zjednodušenie používa buď rovnaké heslo pre všetky prípady, alebo používa rôzne heslá a do každého zakomponuje názov systému, na ktorom ho používa. Tieto tendencie sú všeobecne známe a ich znalosť patrí do repertoáru základných techník útočníka. Útočník sa jednoducho s pomocou znalosti čo najviac údajov o oprávnenom používateľovi pokúsi uhádnuť jeho heslo.

Súčasná situácia je však taká, že bežný používateľ je nútený používať stále väčší počet rôznych autentifikačných údajov – prístupové heslá na všetky počítačové systémy, na ktorých má oprávnenie pracovať, personálne identifikačné čísla na čipové či magnetické prístupové karty, ale aj na obyčajné bankomatové karty, a tak podobne. Niet sa preto čo diviť, že hľadá spôsoby ako si uľahčiť zapamätanie takého počtu dôležitých údajov. Ak je za takých okolností necitlivo nútený používať heslá, ktoré potenciálny protivník nemôže tak ľahko uhádnuť, pomáha si najrozličnejšími spôsobmi, ktoré však často majú ďaleko od bezpečnosti. Napríklad, vnucovať používateľom príliš nezrozumiteľné slová ako heslá (prípadne ich pre tento účel generovať špeciálnymi počítačovými programami) skoro určite povedie k tomu, že si heslá zapíšu tak, aby boli „poruke“, keď to bude potrebné. Obľúbené ukrývanie zapísaných hesiel pod klávesnicu počítača či ich zapísanie do stolového kalendára je síce mimoriadne praktické z hľadiska používania, z hľadiska bezpečnosti však predstavujú skôr privolávanie problémov.

Pomerne rozšírený mýtus v oblasti bezpečnosti sa týka zmeny hesla - čím častejšie sa heslo mení, tým je považované za „bezpečnejšie“. Čo je však v skutočnosti najviac škodlivé, sú extrémy, a to v obidvoch smeroch. Mnohoročné používanie stále rovnakého hesla predsa len zvyšuje pravdepodobnosť jeho objavenia a zneužitia inou osobou, na druhej strane drastické vynucovanie si príliš častých zmien hesiel prináša so sebou značné problémy pre používateľov, nútených pamätať si stále nové heslá. V takých prípadoch používatelia často volia prístup „aby sa vlk nažral a ovca ostala celá“, a okrem už spomenutého zapisovania si hesiel požadovanú zmenu zabezpečujú striedaním len dvoch hesiel.

V odborných kruhoch sa traduje prípad, keď systém v snahe zabrániť používateľom v takomto obchádzaní bezpečnostných prikázaní si pamätal 10 predchádzajúcich hesiel, a pri zmene hesla vyžadoval „nové“. Reakcia používateľov bola typická – v januári použili heslo January, ďalší mesiac February a tak ďalej.

Vyvážený prístup, rešpektujúci ako požiadavky na bezpečnosť, tak aj potrebu istého komfortu používateľov systému, má z tohto hľadiska najlepšie šance na úspech. Požívateľom je potrebné nielen vysvetliť potrebu a dôležitosť používania hesiel a ich zmien, ale aj poskytnúť im postup pre vytváranie obojstranne prijateľných hesiel. 

Napríklad, ľudia sú obvykle schopní zapamätať si celé vety (verše básne, úryvky textu piesne a podobne), a to je možné využiť na jednoduchú tvorbu „nezrozumiteľných“ hesiel. Vhodným spôsobom môže byť postup, kedy si používateľ zapamätá vetu, napríklad „Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina“, a z nej vytvorí heslo ako spojenie prvých písmen jednotlivých slov – v uvedenom príklade teda Kbtbbrjk.

Ani všetky snahy o vhodný výber prístupového hesla však neeliminujú jeho zásadné nedostatky. Spomeňme aspoň niektoré, na ktoré sa často zabúda.

1.	V prípade používania bootovacieho hesla toto chráni systém (personálny počítač) len do okamihu jeho zapnutia – ak je počítač zapnutý a jeho používateľ ho zanechá bez dozoru, počítač nie je chránený (naviac, vždy je možné z počítača vybrať disk s údajmi a pripojiť ho k inému počítaču, čím sa úplne obchádza ochrana bootovacím heslom).
2.	Potenciálny útočník môže sledovať oprávneného používateľa v okamihu, keď zadáva svoje heslo, zistiť ho a následne ho použiť. Pri použití dostupných pomocných prostriedkov (ďalekohľad, videokamera s teleobjektívom) je možné tento útok realizovať na značnú vzdialenosť.
3.	Spoofing útok (pozri 1. kapitolu, časť 1.4 Hrozby) je pri porovnaní všetkých troch typov autentifikačných metód najjednoduchšie realizovateľný práve pre prístupové heslá.

Z hľadiska bezpečnosti nepríjemná situácia môže nastať pri rozviazaní pracovného pomeru pracovníka (obzvlášť v prípade, keď iniciatíva vychádza zo strany zamestnávateľa), ak sa zabudne, že tento je aj oprávneným používateľom informačného systému a jeho prístupové heslo sa v systéme ponechá v platnosti.

Pracovníčka kalifornskej firmy, ktorá dostala výpoveď pre nedostatočnú pracovnú morálku, v rámci svojráznej kompenzácie využila svoje prístupové heslo (platné ešte 2 mesiace po jej prepustení) a z firemného systému si ilegálne skopírovala zdrojové texty programov tvoriace firemné tajomstvo.

2.2.2 Autentifikácia tokenom

Prirodzená bezpečnostná požiadavka, aby pre protivníka bolo nemožné, alebo prinajmenšom značne obtiažne, napodobniť alebo vytvoriť autentifikačný prvok – dôkaz autenticity oprávneného používateľa, viedla vývoj autentifikácie tokenom smerom, ktorý možno označiť za logické rozšírenie (pokračovanie) autentifikácie heslom. Tvarová unikátnosť autentifikačného prvku (napríklad kľúč od zámku) totiž často nespĺňa v dostatočnej miere túto prirodzenú požiadavku. Preto – ak odhliadneme od identifikačných preukazov s fotografiou ich nositeľa – sa v súčasnosti ako tokeny používajú prakticky len záznamové médiá, pričom požadovanú unikátnosť tokenu zabezpečujú unikátne údaje, ktoré sú na médiu uložené. Tieto údaje možno chápať ako prístupové heslo, ktoré je náročné na zapamätanie, a preto je uložené na pomocnom zariadení; vlastníctvo tohto zariadenia je potom dôkazom autenticity.

Ako nosiče autentifikačných údajov sa v súčasnosti používajú karty s magnetickým prúžkom, čipové karty alebo tzv. touch memory (pamäťový prvok, ktorého obsah je nevratne naprogramovaný výrobcom, ktorý zároveň garantuje jedinečnosť údajov v prvku). Autentifikácia prebieha podobne ako v prípade prístupových hesiel, s tým rozdielom, že „heslo“ si overovacie zariadenie prečíta z autentifikačného tokenu. Z uvedeného vyplýva potreba špeciálneho snímača pre prečítanie obsahu tokenu.

Keďže pri tomto spôsobe autentifikácie sa v skutočnosti overí autenticita tokenu, nie priamo oprávneného používateľa, bezpečnosť autentifikácie tokenom je v podstatnej miere určená (fyzickou) ochranou, akú by mal tokenu poskytnúť jeho predpokladaný držiteľ – oprávnený používateľ. Vhodným výberom typu tokenu je v niektorých prípadoch možné oprávnenému používateľovi poskytnúť pomoc pri jeho ochrane – napríklad, niektoré typy touch memory sa dodávajú vo forme prsteňa, čo môže znížiť riziko nepozorovanej straty tokenu.

Vzhľadom na to, že obvyklé riešenie tokenu umožňuje prečítanie jeho obsahu, dá sa očakávať snaha protivníka dočasne získať prístup ku tokenu (pochopiteľne bez vedomia jeho oprávneného držiteľa) a skopírovať jeho obsah, čo je nevyhnutnou podmienkou pre následnú výrobu ľubovoľného počtu kópií. Úvahy o úrovni bezpečnosti autentifikácie tokenom by teda mali zahŕňať aj porovnanie očakávaných schopností a možností predpokladaného útočníka s dostupnosťou (špeciálnych) znalostí a/alebo (špeciálneho) zariadenia, ktoré si výroba tokenu so správnymi údajmi vyžaduje. Z tohto hľadiska asi najnižšiu úroveň ochrany poskytujú tokeny s magnetickým zápisom autentifikačných údajov (karty s magnetickým pásikom) či pasívne čipové karty (t.j. čipové karty bez procesora, slúžiace len ako pamäťový prvok). Podobné tvrdenie by v princípe malo platiť aj pre touch memory, keďže sa však jedná o relatívne nový typ tokenu, zariadenia na jeho výrobu ešte nie sú tak rozšírené (dostupné) ako je to v prípade záznamových zariadení pre magnetické pásiky či programátory čipových kariet.

Pre ilustráciu spôsobov, ako sa dá získať kópia identifikačných a autentifikačných údajov spomenieme nasledovný prípad.

Dvaja podnikavci v štáte Connecticut inštalovali v obchodnom dome falošný bankomat, ktorý zaznamenával údaje z kariet s magnetickým pásikom a PIN kódy nič netušiacich zákazníkov. Zistené údaje využívali na výrobu falošných kariet. Do magnetických pásikov týchto kariet nahrali údaje z pravých kariet. Do ich zatknutia koncom júna 1993 stačili falošnými kartami z pravých bankomatov vybrať viac ako 100  000 dolárov.

V prípade aktívnych čipových kariet (vybavených okrem pamäte aj procesorom) sa používa iný spôsob ochrany autentifikačných údajov uložených v pamäti karty. Unikátne údaje sa uložia do špeciálne chránenej oblasti pamäte tak, aby sa nedali „zvonku“ prečítať. Dôkaz autenticity sa potom nerealizuje poskytnutím týchto údajov overovaciemu zariadeniu, ale špeciálnym protokolom komunikácie medzi overovacím zariadením a procesorom čipovej karty. Procesor na karte, ktorý má prístup k autentifikačným údajom v chránenej oblasti pamäte karty, prostredníctvom naprogramovanej postupnosti krokov preukáže overovaciemu zariadeniu že „pozná“ správne autentifikačné údaje bez toho, aby mu ich „ukázal“.

Uvedieme malý príklad pre ilustráciu a pochopenie myšlienky, že je možné preukázať vlastníctvo nejakých údajov bez toho, aby ich bolo potrebné priamo ukázať. Majme nejaký druh problému – akúsi „hádanku“, ktorú je možné efektívne vyriešiť s pomocou nejakej špeciálnej informácie (vďačným zdrojom takýchto problémov býva teória čísiel, kde riešenia mnohých problémov, v ktorých vystupuje „zložené“ číslo, vieme efektívne vypočítať iba v prípade, keď je známy rozklad tohto čísla na súčin prvočísiel). Ak unikátne údaje na karte reprezentujú práve takúto informáciu, tak vhodne naprogramovaný procesor karty nebude mať problémy vyriešiť „hádanky“, ktoré mu bude dávať overovacie zariadenie. Čím viac takýchto „hádaniek“ správne vyrieši, tým viac sa dá veriť tomu, že naozaj má k dispozícií tie správne údaje; keby ich nemal (falošná karta) a výsledky by len hádal, pravdepodobnosť úspešného uhádnutia klesá s každou novou hádankou, ktorú mu overovacie zariadenie kladie. Ak overovacie zariadenie vyberá (konštruuje) „hádanky“ náhodne a ak stanovíme dostatočne veľký počet „hádaniek“, ktoré musí token úspešne po sebe vyriešiť a ani raz sa nepomýliť, aby bol akceptovaný ako autentický, pravdepodobnosť úspešného podvádzania (hádania riešení) je zanedbateľne malá.

Pre niektoré triedy protokolov takéhoto typu sa dokonca dá matematicky presne dokázať, že ani keby protivník monitoroval, zaznamenával a neskôr analyzoval všetky údaje, ktoré si vzájomne vymení overovacie zariadenie a token (procesor čipovej karty), nedokáže vypočítať hodnotu chránených unikátnych údajov tokenu. Takéto protokoly sa nazývajú „zero-knowledge“, pretože monitorovaním všetkých údajov vymenených v protokole nezíska protivník žiadne znalosti o chránených údajoch.

Zero-knowledge protokoly sú veľmi účinné proti možnému spoofing útoku s následným „playback“ útokom (pozri 1. kapitolu, časť 1.4 Hrozby). Vysoko motivovaný a dostatočne schopný protivník sa totiž môže pokúsiť prekonať autentifikačný systém napríklad tak, že snímač overovacieho zariadenia nahradí vlastným, upraveným, ktorý navonok funguje ako pôvodný, ale navyše monitoruje a zaznamenáva všetky údaje vymenené medzi overovacím zariadením a autentifikačným tokenom. Po zachytení jednej kompletnej sady údajov úspešného overenia by sa mohol namiesto pokusov o výpočet chránených údajov pokúsiť o zopakovanie celej postupnosti údajov, ktorú overovaciemu zariadeniu posielal pravý token („playback“ útok). Overovacia strana zero-knowledge protokolov však svoje výzvy („hádanky“) konštruuje s využitím generátora náhodných čísiel, t.j. sú však neopakovateľné – aj ten istý pravý token si bude pri nasledujúcej autentifikácií vymieňať s overovacím zariadením iné údaje. Z toho vyplýva, že pre zero-knowledge protokoly je pravdepodobnosť úspešného „playback“ útoku zanedbateľne malá (nevyhnutnou podmienkou je však použitie generátora skutočne náhodných čísiel v overovacom zariadení).

2.2.3 Biometrická autentifikácia

Predchádzajúce spôsoby autentifikácie sa okrem už spomenutých bezpečnostných problémov vyznačujú z hľadiska používateľského komfortu pomerne nepríjemnými vlastnosťami. Používateľ môže svoje prístupové heslo zabudnúť či dôverčivo prezradiť inej osobe, svoj autentifikačný token môže stratiť alebo ho taktiež dôverčivo požičať inej osobe, z čoho plynú ďalšie bezpečnostné problémy. Biometrické metódy autentifikácie tieto vlastnosti nemajú, pretože na autentifikáciu používateľa využívajú také jeho charakteristiky, ktoré nemôže od seba oddeliť a prepožičať inej osobe, ani ich nemôže jednoducho „zabudnúť“ či skopírovať.

Základná myšlienka využitia jedinečných charakteristík človeka na jeho autentifikáciu využíva na tento účel buď fyziologické, alebo behaviorálne charakteristiky konkrétneho ľudského jednotlivca. V prvom prípade ide o také charakteristické vlastnosti, ako sú odtlačky prstov, geometria ruky, odtlačok pery, snímka sietnice oka, hlasový prejav a podobne (v známej rozprávke o Popoluške napríklad aj veľkosť a tvar nohy). V druhom prípade ide napríklad o dynamiku písania perom na podložku (rýchlosť a tlak pera v rôznych fázach podpisu) alebo dynamiku písania textu na klávesnici. Azda s výnimkou dynamických charakteristík písania na klávesnici vyžadujú biometrické metódy autentifikácie špeciálny snímač požadovaných autentifikačných charakteristík používateľa informačného systému.

Pri rozhodovaní o prípadnom použití biometrických metód autentifikácie je vhodné poznať ich nedostatky a obmedzenia. Napríklad, niektoré charakteristiky človeka sa môžu vplyvom vonkajších okolností dočasne zmeniť do takej miery, že biometrický systém autentifikácie odmietne oprávneného, inokedy bez problémov akceptovaného jednotlivca. Ako príklady spomeňme vplyv alkoholu na obraz sietnice oka, vplyv únavy na dynamiku písania perom či na klávesnici alebo vplyv poranenia na samotnú možnosť snímať odtlačky prstov či geometriu ruky.

Ďalej je potrebné brať do úvahy pravdepodobnostný charakter rozlíšenia oprávnenej, resp. neoprávnenej osoby, ktorý vyplýva

~	z obmedzenej presnosti (rozlišovacej schopnosti) použitých snímačov (napríklad kamery),
~	z obmedzení samotnej metódy rozlíšenia snímaných charakteristických vlastností človeka (napríklad dynamika písania na obyčajnej klávesnici),
~	zo skutočnosti, že hodnoty niektorých charakteristík aj za normálnych okolností jemne oscilujú okolo nejakej strednej hodnoty (napríklad rýchlosť a tlak pera na podložku pri písaní podpisu).

V praxi to znamená, že pre konkrétne zariadenie biometrickej autentifikácie je potrebné nastaviť vhodné prahové hodnoty, určujúce rozsah prípustných odchýliek aktuálne zosnímaných hodnôt, pre ktoré je ich nositeľ ešte akceptovaný ako autentický. Vhodným nastavením prahových hodnôt sa minimalizuje pravdepodobnosť nesprávnej činnosti zariadenia biometrickej autentifikácie, a to

>	pravdepodobnosť odmietnutia oprávnenej osoby (chybné zamietnutie) a
>	pravdepodobnosť akceptácie neoprávnenej osoby ako oprávnenej (chybné akceptovanie).

Je potrebné zdôrazniť, že vhodné nastavenie – prispôsobenie prahových hodnôt zariadenia biometrickej autentifikácie „na mieru“ danej skupine oprávnených osôb je netriviálnou úlohou, vyžadujúcou okrem skúseností aj dostatočne dlhú dobu na „ladenie“ parametrov systému. Z podstaty tohto procesu tiež vyplýva značná pravdepodobnosť toho, že pri zmene v skupine oprávnených osôb bude potrebné proces „ladenia“ parametrov znovu opakovať.

Uvedené nedostatky zariadení biometrickej autentifikácie nie sú jediné. Zvlášť v prípade snímania fyziologických charakteristík totiž môže protivník pri pokuse o prienik okrem triviálneho, značne drastického spôsobu (amputácia príslušnej časti tela oprávneného používateľa a jej predloženie snímaču zariadenia) skúsiť využiť obmedzenia, ktoré sú vlastné skoro každému zariadeniu automatického rozpoznávania. Túto myšlienku ilustrujeme na príklade autentifikácie odtlačkami prstov.

Proces autentifikácie odtlačkami prstov z hľadiska používateľa prebieha tak, že vloží prsty do snímača autentifikačného zariadenia, kde je kamera, ktorá sníma obraz prstov a posiela ho na ďalšie spracovanie a následnú analýzu. Pri rozpoznávaní odtlačkov prstov sa vlastne uvažujú len niektoré špecifické miesta odtlačku, ich počet, druh a vzájomné vzťahy. Ostatné charakteristiky snímanej časti tela sú z tohto hľadiska nevýznamné. Automatizované zariadenie rozpoznávania odtlačkov prstov sa teda sústredí na extrahovanie týchto údajov a ich analýzu. Rozdiel medzi snímačom automatizovaného zariadenia a človekom, ktorý analyzuje predloženú vzorku je v reakcií na situáciu, ktorá sa odlišuje od normálneho priebehu. Dá sa predpokladať, že človek by si určite všimol takú odchýlku od „normálu“, ako napríklad predloženie napodobeniny prsta z plastickej hmoty, i keby táto mala vymodelované papilárne línie presne podľa niektorého oprávneného používateľa. Je otázne, do akej miery by bolo automatizované zariadenie schopné „všimnúť si“ takýto evidentný pokus o podvod. Niektoré zariadenia biometrickej autentifikácie na princípe odtlačkov prstov sú preto doplnené ďalšími snímačmi, ktorými kontrolujú hrúbku predmetu vloženého do snímača (či tam bol vložený reálny predmet a nie len jeho obrázok), jeho teplotu (teda či ide o živý organizmus) alebo dokonca či v predložených prstoch je badateľný pulz krvi.

Uvedené snímanie ďalších parametrov je síce účinné proti niektorým pokusom o oklamanie biometrickej autentifikácie, nie však proti všetkým. Na odborné znalosti z daktyloskopie trochu náročnejší, nie však nemožný, spôsob, ako oklamať automatizované snímacie zariadenie, môže vychádzať napríklad z toho, že útočník si na svoje prsty dá nakresliť obrazce – charakteristické body z odtlačkov prstov oprávneného používateľa. Obmedzenia rozlišovacej schopnosti technického zariadenia potom spôsobia, že pri spracovaní obrazu prsta sa potlačia menej výrazné skutočné papilárne línie, a na spracovanie sa použijú výraznejšie charakteristické body z nakresleného obrazca. Ešte rafinovanejší útok môže spočívať v tom, že takéto obrazce sa nakreslia na fóliu, ktorá sa prilepí na snímaciu plochu snímača (tá je obvykle umiestnená vo vnútri snímača, teda nalepená fólia nemusí byť pri prevádzke bežne okom postrehnuteľná) na miesta, kde sa kladú prsty. Vtip je v tom, že ľubovoľná osoba vložením svojich prstov dotvorí scénu a „uspokojí“ aj prípadné ďalšie snímače tepla, pulzu, hrúbky ruky a podobne. Ak obrazce na fólií budú reprezentovať charakteristické body odtlačkov oprávneného používateľa, zariadenie akceptuje každú osobu, ktorá do snímača vloží svoje prsty. Oprávnení používatelia budú teda akceptovaní a zariadenie bude vzbudzovať dojem správnej činnosti, pretože ľudia obvykle nevenujú veľkú pozornosť testovaniu správnej funkcie zariadenia pri očakávanom zamietnutí.

2.3 Prístupové práva

Prístupové práva predstavujú spolu s prístupovými heslami najznámejšie a najpoužívanejšie bezpečnostné mechanizmy v počítačových systémoch. Podstata ich použitia spočíva v možnosti pre každý chránený objekt v systéme (súbor údajov, stĺpec tabuľky, program, adresár, prídavné zariadenie a podobne) stanoviť množinu subjektov (používateľov, resp. programov bežiacich „v mene“ používateľa systému), ktoré majú povolený prístup daného typu (napríklad povolenie modifikácie) k tomuto objektu. Systém potom zabezpečí, že vykonanie požiadavky používateľa na prístup k chránenému objektu (informačného systému) je možné iba v prípade, keď predmetný používateľ má povolený požadovaný typ prístupu k danému chránenému subjektu; v opačnom prípade je jeho požiadavka odmietnutá.

Hoci samotný princíp prístupových práv je veľmi jednoduchý, pre ich účinné využitie na zaistenie bezpečnosti informačného systému je potrebné splniť niektoré podmienky. V prvom rade je potrebné zaistiť dostatočnú ochranu „metaúdajov“ prístupových práv, t.j. údajov, z ktorých systém vychádza pri rozhodovaní o povolení alebo zamietnutí požiadavky na prístup k chránenému subjektu. Táto požiadavka sa v praxi obvykle plní tak, že systém zabezpečí, aby tieto údaje mohli nastavovať iba jeho zvlášť privilegovaní používatelia. Pravda, systém už nemôže zabrániť prevádzkovateľovi systému prideliť spomenuté zvláštne privilégia všetkým používateľom, a tak úplne znehodnotiť účinnosť tohto bezpečnostného prvku. Je teda na prevádzkovateľovi systému, aby tieto zvláštne privilégia pridelil len vybranej skupinke dôveryhodných používateľov systému, a zároveň stanovil jasné zásady a kritéria, podľa ktorých sa títo majú riadiť pri prideľovaní prístupových práv ostatným používateľom systému.

Účinnosť systému prístupových práv môže negatívne ovplyvniť ich nesystémové prideľovanie a spravovanie. Nedostatočnou alebo neexistujúcou evidenciou pridelených prístupových práv sa môže stať, že aktuálny stav v pridelených prístupových právach pracovníkom sa značne líši od predpokladaného (zamýšľaného) stavu. Špeciálne je potrebné venovať pozornosť dočasne prideleným prístupovým právam (napríklad pre potreby zastupovania chorého kolegu), a to zvlášť bezodkladnému odňatiu takýchto práv po uplynutí dôvodov, ktoré viedli k ich prideleniu. Vhodnými administratívnymi a organizačnými opatreniami je tiež potrebné zaistiť napríklad to, že zmeny v pracovnom zaradení pracovníka – oprávneného používateľa informačného systému sa bez zbytočného odkladu premietnu aj do príslušných zmien v prístupových právach pridelených tomuto pracovníkovi. Toto je obzvlášť dôležité v prípadoch, keď niekdajší privilegovaný pracovník môže byť nespokojný so zmenou svojho postavenia v organizácií, a na oplátku sa môže pokúsiť zneužiť prístupové práva, ktoré mu boli pridelené pred príslušnou zmenou. Pri vysokých nárokoch na bezpečnosť informačného systému a nezanedbateľnej pravdepodobnosti takýchto odvetných akcií sa preto odporúča dôkladná príprava a vykonanie istých preventívnych akcií ešte predtým, ako sa pracovník dozvie o zmene svojho postavenia. Napríklad, pri rozviazaní pracovného pomeru z vôle zamestnávateľa by to v prípade privilegovaného používateľa informačného systému (napríklad správcu systému) mohlo ísť až tak ďaleko, že sa dotknutému pracovníkovi najprv účinne zablokuje akýkoľvek prístup k systému, a až potom sa mu oznámi ukončenie jeho pracovného pomeru v organizácii.

Ďalšou podmienkou účinnosti systému prístupových práv je, akokoľvek triviálne to znie, správne určenie chránených objektov a správne nastavenie prístupových práv k nim. Táto podmienka sa zdá byť tak jednoduchá, že práve v jej plnení sa robia chyby, ktoré umožňujú obchádzať ochranu zabezpečenú prístupovými právami. V ďalšom budeme na príklade prístupových práv v operačnom systéme typu UNIX ilustrovať niektoré zo spomenutých chýb. Najprv však stručne uvedieme relevantné charakteristiky operačných systémov typu UNIX.

Operačný systém typu UNIX umožňuje pre každý súbor a každý adresár svojho súborového systému nastaviť tri typy prístupu - r (read, t.j. umožní prečítať obsah objektu), w (write, t.j. umožní modifikovať obsah objektu), x (execute, t.j. v prípade objektu – súboru umožní jeho spustenie ako vykonateľného programu, v prípade objektu – adresára umožní prístup do tohto adresára). Pre každý objekt je možné povoliť alebo zakázať ľubovoľnú kombináciu týchto prístupových práv, a to zvlášť pre každú z troch kategorií používateľov – „vlastník“ (owner) súboru, „člen skupiny“ (group), do ktorej je zaradený vlastník súboru, a „všetci používatelia“ (world), t.j. skupiny do ktorej patria všetci oprávnení používatelia operačného systému. Každý objekt má svojho vlastníka a každý používateľ systému má pridelený adresár, do ktorého má povolený prístup a do ktorého sa „prepne“ bezprostredne po úspešnom prihlásení sa do systému (tzv. domovský adresár používateľa). Každý program, až na niektoré výnimky, ktoré ďalej uvedieme, „beží“ s privilégiami používateľa, ktorý ho spustil. Výnimkou z tejto konvencie sú programy, ktoré majú nastavený špeciálnu verziu prístupového práva x, tzv. SET-UID alebo SET-GID programy (príslušné „prístupové právo vlastníka, resp. skupiny“ sa označuje S pre SET-UID, resp. s pre SET-GID), ktoré vždy „bežia“ s privilégiami svojho „vlastníka“ (SET-UID), resp. „skupiny“ (SET-GID) nezávisle od toho, kto ich spustil.

Uvažujme teraz operačný systém, ktorý má oprávnených používateľov s menami Adam, Bozena, Cyril a David, a požiadavka znie, aby k súboru tajne.txt mali r prístup Adam a Bozena, w prístup len Cyril, zatiaľ čo pre používateľa David má byť akýkoľvek prístup k tomuto súboru zablokovaný. Očividným riešením je používateľ Cyril ako „vlastník“ chráneného súboru, vytvorenie „skupiny“ používateľov Adam, Bozena a Cyril, ktorá bude pomenovaná napríklad klan, a nastavenie prístupových práv pre subor tajne.txt nasledovne:

vlastník			r prístup, w prístup
člen skupiny (klan)		r prístup
všetci používatelia		žiaden prístup

Aj keď na prvý pohľad David nemá žiadnu možnosť prístupu k chránenému súboru, situácia v skutočnosti nie je taká jednoznačná a to, či David má alebo nemá prístup k súboru tajne.txt, závisí od nastavenia prístupových práv aj iných objektov v systéme, teda nie len od nastavenia prístupových práv k tomuto súboru. Skutočnosťou napríklad je, že chránený súbor je umiestnený v nejakom adresári, ktorý má tiež nastavené prístupové práva umožňujúce alebo zakazujúce jednotlivým používateľom prístup do neho. Ak má David napríklad w prístup do adresára, ktorý obsahuje súbor tajne.txt, aj keď nemôže tento súbor prečítať, w prístup do adresára mu umožňuje nahradiť ho iným súborom s tým istým názvom (t.j. David môže zmeniť obsah súboru tajne.txt). Kopírovanie súboru do adresára totiž vyžaduje povolenie meniť obsah adresára, a toto povolenie podľa predpokladu David má. Bežné kopírovanie súboru do adresára, ktorý už obsahuje súbor s rovnakým menom, sa v predmetnom operačnom systéme realizuje tak, že pôvodný súbor sa jednoducho nahradí novým.

Uvedený príklad naznačil, že pre kontrolu prístupu k chránenému súboru nemusí postačovať nastavenie prístupových práv samotného súboru. Potrebu správne nastaviť prístupové práva aj iných objektov, ktoré na pohľad prakticky vôbec nesúvisia s chráneným súborom, ilustruje aj nasledovný postup, ktorý by David mohol zvoliť.

Každému používateľovi operačného systému typu UNIX sa po úspešnom prihlásení aktivuje základný program, ktorým je obvykle interpreter príkazov (v prostredí OS typu UNIX zvaný „shell“). Prakticky každý takýto „shell“, ale tiež mnohé iné programy v tomto prostredí, umožňujú využívať tzv. inicializačné súbory pre vykonanie nejakej štandardnej postupnosti príkazov. Napríklad, po úspešnom prihlásení sa do systému je vhodné pomocou „shell“-u nastaviť niektoré parametre prostredia, v ktorom bude používateľ pracovať (istá „personalizácia“ prostredia). Aby toto nastavenie nemusel používateľ opakovane zadávať po každom prihlásení sa, je obvykle príslušná postupnosť príkazov pre „shell“ uložená v štandardnom inicializačnom súbore. „Shell“ po svojom spustení najprv vyhľadá v domovskom adresári príslušný inicializačný súbor a ak tento existuje, bez ďalšieho pýtania sa vykoná jednotlivé príkazy, ktoré sú v ňom uložené. Bežný používateľ si ani neuvedomuje, že ešte predtým, než sa mu na obrazovke objaví znak spusteného „shell“-u, boli „v jeho mene“ a s jeho privilégiami vykonané nejaké príkazy.

Ak teda v uvedenom scenári má napríklad používateľ Adam vo svojom domovskom adresári uložený inicializačný súbor svojho „shell“-u a pritom prístupové práva nastavené pre tento inicializačný súbor (resp. Adam-ov domovský adresár) umožňujú používateľovi David zmeniť obsah tohto súboru, prípadne ho prepísať iným súborom, má David otvorenú cestu aj k spomenutému súboru tajne.txt. Keď sa mu totiž podarí umiestniť do takéhoto inicializačného súboru napríklad príkaz pre kopírovanie súboru tajne.txt na miesto, odkiaľ si jeho kópiu bude David vedieť bez problémov prečítať, má vyhrané. Pri najbližšom úspešnom prihlásení sa používateľa s menom Adam do systému jeho „shell“  bez problémov takýto príkaz vykoná, lebo „beží“ s privilégiami používateľa Adam, ktorý má podľa predpokladaného nastavenia prístupových práv r prístup k súboru tajne.txt.

Podobný, trochu náročnejší na know-how, ale nie nemožný postup David-a by sa mohol zamerať nie na spomenutý inicializačný súbor, ale priamo na úpravu niektorého programu, o ktorom sa dá predpokladať, že ho niekedy spustí aspoň jeden používateľ, ktorý má aspoň r prístup k chránenému údaju.

Z uvedeného plynie, že pre účinnú kontrolu prístupu k chránenému súboru nestačí nastaviť prístupové práva len k samotnému súboru, ale je potrebné chrániť aj všetky programy a súbory tvoriace prostredie tých používateľov, ktorí majú oprávnenie k nemu pristupovať.

2.4 Integrita údajov a programového vybavenia

Technické a programové prostriedky ochrany, uvedené v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly, sú „univerzálne“ v tom zmysle, že kontrolujú celkový prístup k údajom, a teda obmedzujú akúkoľvek manipuláciu s nimi. V niektorých prípadoch sú však zbytočne silné – napríklad ak je potrebné chrániť integritu údajov, ktoré nie sú dôverné (sú teda „verejne prístupné pre čítanie“). Žiaľ, zdá sa, že jediný preventívny spôsob zaistenia integrity údajov spočíva v dôkladnej kontrole prístupu k týmto údajom. Situácia sa však zmení, ak sa požiadavky zoslabia a namiesto preventívnych opatrení postačí včasná detekcia porušenia integrity chránených údajov.

Špeciálny význam má v tomto kontexte integrita tých údajov, ktoré sú zároveň vykonateľnými programami informačného systému. Ako sme už naznačili v časti venovanej prístupovým právam, nepozorovaná zmena programov, ktoré sú v systéme spúšťané s dostatočne vysokými privilégiami, umožňuje obísť ochranné bariéry systému prístupových práv. Včasné upozornenie na zmeny v takýchto programoch má nesporne značný význam pre bezpečnosť celého informačného systému.

Princíp najpoužívanejšej metódy detekcie porušenia integrity chránených údajov, resp. programov, je veľmi jednoduchý. V podstate ide o to, že v čase, kedy sú chránené údaje v pôvodnom, originálnom („čistom“) tvare, sa vypočíta jedinečná „snímka“ týchto údajov a uloží sa (archivuje) na bezpečnom mieste. Prípadné porušenie integrity sa potom detekuje tak, že sa v ľubovoľnom zvolenom okamihu rovnakým spôsobom vypočíta „snímka“ aktuálneho stavu chránených údajov, porovná sa s archivovanou „snímkou“ a prípadné rozdiely indikujú porušenie integrity.

Spoľahlivosť detekcie zmien v kontrolovaných údajoch je v podstatnej miere určená výberom funkcie, ktorou sa počíta „snímka“ údajov. Prirodzenou požiadavkou na použitú funkciu je, že jej výstupná hodnota musí závisieť od všetkých bitov vstupu (od všetkých bitov chránených údajov), a že zmena čo i len jedného bitu na vstupe by sa mala odraziť v zmene výstupnej hodnoty. Funkcie s takýmito vlastnosťami, tzv. kontrolné súčty, sa používajú napríklad na detekciu chýb pri prenose údajov (najznámejšie sú tzv. CRC - cyclic redundancy check), a preto je častá snaha využiť ich aj na kontrolu porušenia integrity údajov a programov informačného systému. Zabúda sa pritom, že bežné kontrolné súčty nie sú dostatočne odolné proti úmyselným útokom na integritu údajov.

Ilustratívny príklad: ako kontrolný súčet možno použiť napríklad paritný súčet všetkých bitov chránených údajov (teda údaj o tom, či celkový počet jednotkových bitov je párny, alebo nepárny). Je zrejmé, že paritný súčet odhalí zmenu jedného bitu (presnejšie, zmenu nepárneho počtu bitov) v chránených údajoch. Malo by však byť rovnako zrejmé, že nie je problém údaje cielene upraviť tak, že ich paritný súčet ostane zachovaný.

Aby kontrolný súčet mohol byť použitý pre detekciu porušenia integrity chránených údajov aj pre prípad úmyselného, cieleného pokusu o zmenu chránených údajov, musí spĺňať aj ďalšiu požiadavku. Tzv. kryptograficky silným kontrolným súčtom sa nazýva taká funkcia, ktorá je kontrolným súčtom, a naviac platí

a)	nedá sa (prinajmenšom v nejakom rozumnom čase, napríklad desiatky rokov) skonštruovať postupnosť bajtov s vopred danou hodnotou kontrolného súčtu,
b)	nedá sa (prinajmenšom v nejakom rozumnom čase) nájsť dve rôzne postupnosti bajtov, ktorých výstupné hodnoty kontrolného súčtu by sa zhodovali.

Prvá podmienka pre kryptograficky kontrolný súčet je zameraná proti pokusom o nepozorovanú, cielenú zmenu chránených údajov. Druhá podmienka je zameraná proti vopred pripraveným pokusom o podvod pozostávajúci z toho, že sa pripraví jedna postupnosť bajtov, pre ktorú sa vypočíta vzorový kontrolný súčet, a neskôr sa táto postupnosť zamení za druhú, s rovnakou hodnotou kontrolného súčtu.

Pre detekciu porušenia integrity vybraných údajov a programov informačného systému je teda vhodné použiť nie obyčajné, ale kryptograficky silné kontrolné súčty. Tieto sú v odbornej literatúre nazývané tiež „message digest“ či „secure hash (function)“.

Špeciálnym problémom ostáva výber údajov a programov, ktorých integrita bude sledovaná. V praxi obvykle nebude možné sledovať integritu všetkých údajov a programov informačného systému – jednak preto, že niektoré údaje sa počas prevádzky systému prirodzeným spôsobom menia, jednak pre časovú náročnosť výpočtu kontrolných súčtov pre veľké množstvo údajov a programov. Bude teda potrebné v závislosti od konkrétnej situácie vybrať skupinu najdôležitejších prvkov systému, ktorých porušenie integrity môže mať dôsledky na bezpečnosť celého systému či jeho časti, a sledovať len prvky z tejto skupiny.

Poznámka: aby uvedený spôsob detekcie zmien bol dostatočne spoľahlivý, je potrebné zabezpečiť ochranu „archívnych snímok“ sledovaných častí systému. V opačnom prípade by útočník mohol zakryť stopy po svojej činnosti (úpravách systému) jednoducho tak, že by nahradil archívne „snímky“ hodnotami, vypočítanými po vykonaní svojich úprav.



3. Špecifiká bezpečnosti v sieťach


Distribuovaný systém je taký systém, v ktorom zlyhanie počítača, o ktorom ste ani nevedeli, že existuje, môže spôsobiť stratu použiteľnosti vášho počítača.
(Leslie Lamport)

Občas je ešte možné stretnúť sa s nostalgickým spomínaním na doby sálových počítačov, kedy na dosiahnutie príjemného pocitu bezpečia stačili mohutné dvere, ktoré oddeľovali výpočtové stredisko od ostatných útvarov organizácie. Naviac, počet pracovníkov organizácie schopných ovládať počítač bol tak malý, že bolo jasné kde hľadať páchateľa prípadných neoprávnených aktivít. Zapojením počítačov do sietí, rozsiahlym využívaním nových komunikačných prostriedkov, ako aj rastom počtu osôb schopných pracovať s novými technológiami sa však vytvorila nová situácia, na ktorú staré dobré dvere evidentne nestačia. Rýchlosť vývoja v oblasti moderných informačných a komunikačných technológií pritom značne predbehla schopnosť väčšiny používateľov postihnúť zložitosť nových systémov a bezpečnostné dôsledky zmien „filozofie“ spracovania údajov.

Nepochybne, väčšina hrozieb z minulosti, zameraných voči izolovaným počítačovým systémom, pretrvala a je potrebné tieto hrozby brať do úvahy aj v súčasnej dobe. Spájanie počítačov do väčších, voľne viazaných distribuovaných celkov prostredníctvom komunikačných sietí, však prináša nové problémy, nové hrozby, ktorých pôsobenie sa vymyká z rámca pôsobnosti klasických metód a prostriedkov ochrany.

V rámci ukážky tzv. „information warfare“ počas vojenského cvičenia Joint Warrior Interoperability Demonstration koncom septembra 1995 demonštroval kapitán U.S. Air Force „vyzbrojený“ personálnym počítačom s modemom možnosť prostredníctvom počítačovej siete preniknúť do ovládacieho systému bojových lodí U.S. Navy.

Využívanie moderných komunikačných technológií okrem nesporne pozitívnych efektov (úspory, rýchlosť prenosu údajov a podobne) znamená zásadnú zmenu v predpokladoch o možnostiach protivníka, naviac radikálne zväčšuje množinu možných útočníkov a spôsobov útoku na informačný systém.Taktiež nemožno zabúdať na to, že počítačové siete (Internet) sú dnes už bežným nástrojom, ktorý používa množstvo používateľov – nešpecialistov. Práve oni tvoria – nie vždy vedome – ďalšie potenciálne hrozby pre bezpečnosť počítačových systémov zapojených do siete.

Ilustratívnym príkladom je prakticky všade rozšírená služba elektronickej pošty (e-mail). Nie každý používateľ takejto služby si uvedomuje, že v súčasnosti používané komunikačné protokoly (t.j. predpisy popisujúce postup pri výmene údajov medzi dvomi počítačmi zapojenými do počítačovej siete) bez dodatočných opatrení nie sú schopné zabrániť falšovaniu, t.j. napríklad poslaniu elektronickej pošty s inou ako skutočnou adresou odosielateľa (t.j. vymyslenou, neexistujúcou e-adresou, alebo s reálnou e-adresou avšak tak, že dotyčný používateľ ani netuší, že „v jeho mene“ bola odoslaná nejaká správa). Následné vnímanie každej došlej pošty/správy ako pravej významne zvyšuje riziko prieniku do systému napríklad práve pomocou nič netušiaceho používateľa. Známe sú napríklad prípady, kedy bežní používatelia systému dostali elektronickú poštu pochádzajúcu údajne od správcu systému či poskytovateľa pripojenia do Internetu, ktorá ich vyzývala aby „z bezpečnostných dôvodov“ okamžite zmenili svoje prístupové heslo na nové, uvedené v správe. Uposlúchnutie takejto výzvy potom znamenalo, že skutočný odosielateľ takejto správy mal zabezpečený prístup do systému „v mene“ takého dôverčivého používateľa.

V súvislosti s využívaním počítačových sietí je preto potrebné pochopiť isté špecifiká bezpečnosti v tomto prostredí, hrozby nového charakteru a zvlášť podstatu metód a prostriedkov ochrany proti týmto hrozbám.

3.1 Hrozby

Najznámejším príkladom počítačovej siete je nepochybne celosvetová „sieť sietí“ – Internet. Niekedy je však potrebné zaoberať sa bezpečnosťou samostatných sietí, pokrývajúcich len istú oblasť a vybrané účastnícke jednotky. Na tejto úrovni výkladu však nie je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými typmi sietí. Začneme všeobecnými charakteristikami voľne prepojených (distribuovaných) systémov z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti ich prevádzky:

~	distribuované systémy sú zvlášť citlivé na nespoľahlivosť komunikačných prostriedkov (hrozba prerušenia alebo skresľovania/chybovosti prenosu údajov) a na nedostatočné zabezpečenie komunikačných kanálov (hrozba monitorovania prenosu údajov).

~	distribuované systémy sú zvlášť zraniteľné používateľmi, o ktorých sa mylne predpokladá, že sú všetci dôveryhodní alebo neomylní (neexistencia centrálneho riadenia). V rozsiahlych (geograficky distribuovaných) systémoch (napríklad Internet) naviac prakticky neexistuje centrálna „autorita" a oprávnenia k prístupu do systému sa prideľujú distribuovane a na základe lokálnych kritérií (problém nekoordinovanosti a nejednotnosti prístupov k bezpečnosti). V prípade geograficky distribuovaných systémov je tiež „správnosť konania" jednotlivých oprávnených používateľov posudzovaná podľa miestnych legislatívnych, morálnych či zvykových kritérií, ktoré sa môžu líšiť od kritérií používaných v inej časti toho istého distribuovaného systému (problém neexistencie jednotnej legislatívy).

~	v distribuovaných systémoch je často problémom spoľahlivo overiť identitu (autentifikovať) vzdialeného používateľa (problém autentifikácie používateľa „na diaľku“). Naviac, vzhľadom na oprávnené pochybnosti o spoľahlivosti takého overenia sa nečestnému používateľovi otvára možnosť dodatočne poprieť svoje aktivity v systéme a pripísať ich neznámemu páchateľovi, ktorý sfalšoval jeho identitu (problém spoľahlivého určenia zodpovednosti).

~	analogicky, v distribuovaných systémoch je potrebné zabezpečiť spoľahlivé overenie autenticity vzdialených komponentov systému, a to vzájomne medzi jednotlivými kooperujúcimi komponentami. V opačnom prípade sa zvyšuje riziko útoku, ktorého podstatnou súčasťou je skrytá inštalácia komponentu, ktorý napodobňuje iný – dôveryhodný – komponent a „v jeho mene“ požaduje rôzne služby alebo údaje. Taktiež nemožno vylúčiť, že protivník získal kontrolu nad vzdialeným, v minulosti dôveryhodným komponentom; v dôsledku toho „ubezpečenie“ o autenticite vzdialeného komponentu bude mať nutne časovo obmedzenú platnosť.

~	v distribuovaných systémoch je mimoriadne obtiažne zabezpečiť konzistenciu a integritu distribuovaných údajov, zvlášť v prípade existencie menej dôveryhodných komponentov systému (problém aktualizácie distribuovaných údajov).

~	riadenie distribuovaného systému je mimoriadne zložité (napríklad u rozsiahlych distribuovaných systémov je prakticky nemožné zabezpečiť riadenie z jedného miesta), zvlášť v prípadoch neočakávaných udalostí (problémov). Podobne je zložité zotavovanie sa systému z následkov takýchto udalostí (napríklad obnovenie konzistencie distribuovaných údajov).

~	zložitosť distribuovaných systémov neumožňuje dostatočne otestovať systém a zvlášť pripravenosť na správne riešenie závažných odchýliek od jeho normálnej činnosti (normálnej činnosti jeho komponentov).

Ako sme uviedli v 1. kapitole (časť 1.4), hrozby voči informačnému systému môžme zhruba kategorizovať na úmyselné útoky, prejavy „vyššej moci“ a dôsledky chýb, omylov či nedbalosti osôb podieľajúcich sa na návrhu, vývoji, implementácii, testovaní, prevádzke, údržbe a aktualizácii systému. Hrozby úmyselných útokov v prostredí počítačových sietí možno charakterizovať nasledovne

>	nízke náklady na zahájenie útoku (aj na zahájenie tzv. informačnej vojny proti štátu postačí zopár počítačov a prístup do siete – lacná a prístupná alternatíva ku konvenčným zbraňovým systémom)

>	nízke riziko odhalenia páchateľa, ktorý má možnosť ľahko zakryť stopy po svojej činnosti a/alebo poprieť svoje aktivity

>	aj malá investícia môže viesť k vysokej návratnosti v poškodení cieľového systému (násobenie účinku)

>	útoky môžu byť zahájené odkiaľkoľvek a v akomkoľvek čase, naviac môžu byť vedené z viacerých miest naraz, automatizované a vzájomne zosúladené

>	techniky a prostriedky pre zahájenie útoku sú dostupné pre každého, kto má prístup do Internetu (a vie čítať). V Internete je napríklad možné nájsť detailné popisy bezpečnostných nedostatkov bežne používaného programového vybavenia (základného i aplikačného), ktoré je možné využiť na zahájenie vzdialeného útoku proti systému, ktorý má nainštalované práve takéto vybavenie. Detailné popisy bezpečnostných nedostatkov a postupov, ako ich využiť na získanie neoprávneného prístupu do systému, sú pritom často doplnené o programové súbory realizujúce uvedené postupy. Dostupnosť takýchto informácií výrazne rozširuje množinu potenciálnych páchateľov.

Uvedené charakteristiky sa prejavujú v konkrétnych hrozbách. Veľmi časté sú napríklad hrozby získania neoprávneného prístupu na vzdialený počítač siete. Pod týmto pritom netreba rozumieť iba možnosť „prihlásenia sa“ na vzdialený počítač, ale hoci aj zaistiť, aby sa na počítači nič netušiaceho používateľa bez jeho vedomia a súhlasu „spustil“ vybraný program – napríklad počas prezerania špeciálne upravenej webovej stránky. Z hľadiska bezpečnosti je významné aj jedno neautorizované spustenie vybraného programu, nakoľko aj toto môže zabezpečiť následnú dostupnosť systému neoprávnenému používateľovi.

Skupina hackerov, označujúcich sa ako „Cult of the Dead Cow“ zverejnila v polovici r. 1998 špeciálny program pre operačný systém Windows 95/98, tzv. „Back Orifice“. Tento program po svojom nainštalovaní na cieľový počítač umožňuje neautorizované vzdialené skryté ovládanie počítača každému, kto pozná nastavené parametre (heslo a komunikačný tzv. port, na ktorom program „počúva“). O rok neskôr bola zverejnená nová vylepšená verzia „Back orifice“ (o.i. zmien pracujúca aj v prostredí operačného systému Windows NT) a jeho vývoj bude zrejme pokračovať.

Samotné vzdialené ovládanie počítača v sieti je pritom niekedy výslovne požadované, napríklad pre vzdialenú diagnostiku a riešenie problémov (znížené nároky na kvalifikáciu používateľov, možnosť rýchleho riešenia problémov „z centra“ aj v geograficky rozľahlých systémoch). V takých prípadoch je však nevyhnutné použiť vhodné programové vybavenie a správnym nastavením jeho parametrov ako aj ďalšími opatreniami zmenšiť riziko jeho zneužitia.

Počas výkonu auditu informačného systému sme zistili, že klient dodatočne „obohatil“ systém o programové vybavenie, umožňujúce vzdialené ovládanie počítačov siete. Ako klient dôvodil, správcovia systémov na jednotlivých pobočkách neboli ešte dostatočne kvalifikovaní na to, aby im bez obáv zveril riešenie problémov, ktoré sa v systéme vyskytovali (IS bol pomerne krátko po zavedení a naďalej sa vyvíjal). Z uvedeného dôvodu bol na každom lokálnom (pobočkovom) serveri nainštalovaný trvale bežiaci program, ktorý umožňoval kvalifikovaným pracovníkom ústredia klienta vzdialene pracovať na systéme s privilégiami správcu systému a tak pružne riešiť vzniknuté problémy (bez nutnosti vycestovania na vzdialenú pobočku). Pri ďalšom skúmaní sme však zistili, že použitý programový prostriedok bol nainštalovaný značne bezstarostne a prakticky vôbec nevyužíval existujúce bezpečnostné mechanizmy. V dôsledku toho mohol prakticky každý účastník siete (aj lokálnej siete pobočky) vybavený takýmto prostriedkom ovládať servery pobočiek, naviac bez zanechania stôp umožňujúcich aspoň dodatočné určenie páchateľa. Hrozbu zvyšovala skutočnosť, že 30-dňová funkčná demoverzia príslušného programového prostriedku bola dostupná na Internete, čo umožňovalo jej bezproblémové inštalovanie na ľubovoľnú pracovnú stanicu použitú v systéme.

Nezanedbateľnou hrozbou v sieti je aj „denial of service attack“, t.j. útok zameraný na zablokovanie činnosti vybraného systému. Škála možností je široká a nezahŕňa len triviálne naprogramovanie počítača tak, aby rýchlo opakovanými pokusmi o nadviazanie spojenia s vybraným uzlom siete sa pričinil o jeho zneprístupnenie pre ostatnú komunikáciu.

Známe sú napríklad útoky na systémy používajúce isté verzie operačných systémov Windows 95/NT a pracujúcich v sieti s protokolom TCP/IP – stačí poslať pár „vhodne“ (t.j. cielene nesprávne) vytvorených IP fragmentov, ktoré sa na prijímacej strane automaticky „poskladajú“ do nekorektného tzv. UDP datagramu, ktorý potom privedie systém do nestabilného stavu (podľa okolností sa systém zastaví alebo „zrúti“). Pred časom zas boli demonštrované útoky na vzdialené systémy (prakticky bez rozdielu použitého operačného systému), keď stačilo cieľovému systému zaslať dostatočne veľký paket (veľkosti viac ako 216 bajtov). Iná správa zas popisuje, ako je možné na diaľku zablokovať uzol siete používajúci operačný systém Windows NT – stačí sa pokúsiť o pripojenie programom telnet na niektorý nepoužitý port (ako príklad bol uvedený port 135), napísať pár znakov a odpojiť sa...

Zvláštna skupina hrozieb súvisí s už zmieneným problémom spoľahlivosti overenia autenticity odosielateľa správy.

Na základe sfalšovanej správy elektronickej pošty bol z losangeleského okresného väzenia v roku 1987 prepustený díler drog. K inkriminovanému systému malo prístup asi 70 osôb, ale nepodarilo sa zistiť ani to, či pôvodcom falošnej správy bol vnútorný zamestnanec, alebo „externista“. Podobne bol v roku 1991  z väzenia v Arizone na základe sfalšovaného faxu prepustený väzeň – falšovateľ, ktorý si tam odpykával trest 33 rokov väzenia.

Pravda, možnosť falšovania elektronickej pošty má aj iné, často nečakané aplikácie –

Zamestnankyňa známej softwarovej firmy v USA obvinila svojho nadriadeného z toho, že keď nevyhovela jeho sexuálne ladeným návrhom, pričinil sa o jej prepustenie zo zamestnania pod falošnou zámienkou. Kľúčovým dôkazovým materiálom bola elektronická pošta, údajne odoslaná jej nadriadeným. Tomu sa však podarilo pomocou záznamov z činnosti jeho mobilného telefónu dokázať, že v inkriminovanom čase nemohol poslať elektronickú poštu, nakoľko šoféroval auto. Keďže sa tiež podarilo dokázať, že žalobkyňa poznala prístupové heslo svojho nadriadeného, situácia sa obrátila a žalobkyňa musela čeliť obvineniu z falšovania elektronickej pošty.

V polovici roku 1999 bol v Kolumbii uväznený 24-ročný mladík za to, že množstvu používateľov Internetu poslal sfalšovanú elektronickú poštu, v ktorej ich vyzýval vybrať si svoje peniaze z Davivienda Bank vzhľadom na očakávaný vládny zásah. Spôsobil tak paniku, v dôsledku ktorej si klienti banky v priebehu jedného dňa vybrali vyše 11 miliónov dolárov.

Okrem vyššie spomenutých hrozieb, ktoré predpokladali istú „technickú“ znalosť, nemožno vylúčiť ani hrozby vyplývajúce skôr z opaku, t.j. z neznalosti charakteristík elektronickej komunikácie.

Zástupca okresného prokurátora v Austrálii mal stráviť niekoľko dní mimo svojho úradu a tak naprogramoval svoj počítač, aby automaticky odpovedal na došlú elektronickú poštu. Nanešťastie, neúmyselne nastavil parameter, podľa ktorého každá takáto automatická odpoveď mala byť zaslaná všetkým 2000 účastníkom siete a ešte horšie, spätne vyžadovala potvrdenie o jej doručení (pochopiteľne, opäť e-mailom). Už štyri hodiny po tom, ako opustil svoju kanceláriu, 150 000 takto vzniknutých správ úplne zablokovalo systém. Aj po zásahu technikov našiel nešťastník po svojom návrate vo svojej e-mailovej schránke 48 000 správ s prírastkom 15 000 správ denne.

Keďže elektronická pošta „je všade“ a „každý ju používa“, niet divu že jej prostredníctvom sa šíria nie len obyčajné správy, ale – ako demonštroval nedávny vývoj – aj počítačové vírusy.

Rok 1999 znamenal prelom v dovtedajšom chápaní počítačových vírusov a obrany pred ich šírením. Vírusy Melissa a ExploreWorm.zip názorne demonštrovali, že vírus sa môže veľmi efektívne rozširovať elektronickou poštou. Napríklad ExploreWorm.zip sa šíril vo forme elektronickej pošty, pochádzajúcej od známeho partnera a obsahujúcej okrem textu aj prílohu, kryjúcu sa ako archív súborov vytvorený známym komprimačným programom (prípona .zip). Text správy nabádal nič netušiaceho príjemcu, aby preskúmal priložené súbory. Štandardná reakcia – kliknutie na ikonku prílohy – namiesto očakávanej automatickej aktivácie dekomprimačného programu spustila samotný vírus. Po aktivácii vírus zabezpečil svoje ďalšie rozširovanie vytvorením ďalších e-mailových správ (aj s príslušnou prílohou) a ich zaslaním na adresy, nájdené v „Address book“ programu Microsoft Outlook, ktorého charakteristiky automatického spracovania čítaných správ a ich príloh boli použité na aktiváciu vírusu.

Veľkú triedu hrozieb predstavuje aj čoraz populárnejší World Wide Web (WWW). Technicky orientované hrozby tejto triedy súvisia spravidla s bezpečnostnými nedostatkami použitých prehliadačov. So znalosťou takýchto nedostatkov je potom možné skonštruovať WWW stránku takým spôsobom, že na počítači, z ktorého sa na stránku pristupuje, bude možné vykonať niektoré špecifikované operácie (odoslanie špecifikovaného súboru – napríklad obsahujúceho prístupové heslá – na určené miesto siete, spustenie programu, vymazanie súboru a podobne) bez vedomia a súhlasu používateľa, ktorý na stránku pristupuje. Inú kategóriu predstavujú hrozby netechnického charakteru, využívajúce neznalosť či bezstarostnosť Internetovských „surferov“ alebo dokonca automatické prostriedky hľadania na Internete. Obľúbeným trikom je napríklad zriadenie WWW stránky, ktorej adresa je syntakticky podobná na adresu cieľovej stránky – je istá šanca, že pri hľadaní cieľovej stránky bude surfer omylom považovať takto vytvorenú stránku za pravú. Tento trik bol údajne použitý aj v kampani k prezidentským voľbám v USA. Pravda, sú známe aj oveľa vážnejšie hrozby podobného charakteru

Vytvorenie falošnej WWW stránky môže priniesť aj slušný finančný zisk. Prinajmenšom v jednom prípade bolo hlásené vytvorenie WWW stránky, ktorá úspešne imitovala komerčnú finančne orientovanú stránku. Na základe informácii na nej uvedených cena akcii vybranej spoločnosti v priebehu jedného dňa vyletela o 20%. Po odhalení sa cena vrátila na predchádzajúcu hodnotu, ale zrejme nie každý kto kúpil za vyššiu cenu, stihol „vycúvať“.

Výber možných hrozieb zakončíme malou perličkou – spoľahlivosť komunikácie v sieťach môže ovplyvniť aj počasie. Špeciálne, z fyziky je známe, že pokles teploty vedie ku kontrakcii pevných materiálov. Toto môže byť zvlášť osudné v prípade použitia optických káblov na mieste prenosového média. Keďže optické káble možno bez poškodenia ohýbať iba do určitého uhla, pokles teploty s následným ťahom môže zaviniť poškodenie kábla v mieste ohýbania „okolo rohu“.

3.2 Zabezpečenie komunikačných kanálov (kryptografia)

Kryptografia, teda náuka o šifrovaní, tvorí jednu z teoreticky i prakticky najlepšie prepracovaných metód ochrany údajov. Historicky sa vyvinula ako metóda ochrany údajov počas ich prenosu, nič však nebráni jej použitiu aj na ochranu údajov stabilne uchovávaných na jednom mieste. Moderná kryptografia okrem tohto základného použitia zahŕňa aj rôzne aplikácie základných kryptografických algoritmov, ako napríklad digitálne podpisy, autentifikácia používateľa či špeciálne protokoly pre zabezpečenie elektronických platobných systémov, ktoré sú nevyhnutné napríklad pre komerčné využitie siete Internet.

Použitie šifrovania sa v informačnej bezpečnosti nemusí obmedziť len na ochranu údajov počas ich prenosu. Existujú tiež bezpečnostné prostriedky, ktoré „chránia“ údaje v počítači (presnejšie, na externom pamäťovom médiu) tak, že (vybrané) súbory sa transparentným spôsobom automaticky šifrujú pri ich zápise na médium a rovnako automaticky sa dešifrujú pri čítaní z média. Takáto ochrana je účinná hlavne proti útokom zameraným na získanie údajov odcudzením média, na ktorom sú uložené. Istou nevýhodou je, že prípadná porucha v šifrovaní alebo použitom šifrovacom kľúči môže viesť k nenávratnej strate údajov (nebudú korektne dešifrovateľné – obnoviteľné do pôvodného tvaru). Ďalším problémom, ktorý silne súvisí s výslednou úrovňou bezpečnosti takéhoto mechanizmu, je spôsob výberu a bezpečnej úschovy vhodných šifrovacích kľúčov. V ďalšom sa však zameriame predovšetkým na použitie kryptografie pre ochranu údajov počas ich prenosu – zabezpečenie komunikačných kanálov.

Problém ochrany údajov počas ich prenosu je komplikovaný, či prakticky neriešiteľný pri použití „klasických“ spôsobov ochrany údajov založených na myšlienke zabrániť útočníkovi nebadane získať prístup k prenášaným údajom a skopírovať si ich. Metódy a prostriedky takéhoto typu, použiteľné v „stacionárnom“ prípade (napríklad trezory, mreže, elektronické zabezpečovacie systémy a podobne) sú drahé, pomalé a neefektívne zvlášť v prípadoch, keď sa opakovane požaduje rýchly prenos veľkého množstva údajov, čo patrí medzi bežné požiadavky moderných informačných systémov. Bežné komunikačné kanály, ktorých jednoduchosť, cena a prenosová kapacita sa viac blížia požiadavkam moderných systémov, sa však obvykle vyznačujú z hľadiska ochrany prenášaných údajov nepríjemnou vlastnosťou – tretia strana (protivník) môže monitorovaním („odpočúvaním“) prenosového kanálu získať kópiu prenášaných údajov bez toho, aby takáto činnosť bola vôbec detekovaná. Inak povedané, pri použití bežných komunikačných kanálov je z hľadiska bezpečnosti potrebné vždy predpokladať, že protivník môže získať kópiu akýchkoľvek údajov v nich prenášaných. Použitím vhodného šifrovacieho systému je možné aj za takéhoto predpokladu zaistiť ochranu prenášaných údajov .

Šifrovanie môžme pomerne voľne chápať ako istú transformáciu originálnych údajov, ktoré je potrebné chrániť (tzv. otvorený text) do iného tvaru. Transformovaný text sa nazýva šifrovým textom alebo kryptogramom. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, a v kryptografii ide práve o to, aby iba určený subjekt dokázal spätne pretransformovať (dešifrovať) šifrový text do pôvodného textu. V prípade, že použitá transformácia údajov má túto vlastnosť, je možné šifrový text bez obáv poslať určenému príjemcovi bežným komunikačným kanálom, a to aj za predpokladu, že protivník ho môže „odpočúvať“.

Pre zabezpečenie ochrany údajov takýmto spôsobom je podstatné, aby skutočne iba určený príjemca kryptogramu bol schopný ho spätne transformovať do pôvodného textu. Naviac, transformácia pôvodného textu na kryptogram i spätná transformácia z kryptogramu na pôvodný text musia byť prakticky použiteľné, to znamená, že ich použitie nešpecialistom – zaškolenou obsluhou musí byť dostatočne jednoduché na to, aby nedochádzalo k chybám, ktoré by znemožnili či sťažili obnovenie pôvodného textu aj oprávnenému subjektu. Požiadavka na praktickú použiteľnosť potom vedie prirodzeným spôsobom k používaniu všeobecných algoritmov šifrovania a dešifrovania, pričom tieto sú parametrizované zvláštnymi údajmi, tzv. šifrovacím, resp. dešifrovacím, kľúčom. Šifrovací systém sa považuje za bezpečný, ak spomenutá spätná transformácia nie je prakticky možná bez znalosti dešifrovacieho kľúča, ktorý podľa predpokladu je známy len určenému (oprávnenému) príjemcovi kryptogramu.

Základná schéma použitia šifrovania pre ochranu prenášaných údajov je na obrázku.
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Obrázok interpretujeme nasledovným spôsobom. Odosielateľ A chce poslať adresátovi B údaje – správu M prostredníctvom komunikačného kanála PUB. Tretia strana – protivník O monitoruje kanál PUB a teda môže získať kópiu všetkých údajov, ktoré sa jeho prostredníctvom prenášajú. Aby odosielateľ A zabránil protivníkovi O získať správu M (kópiu M), na M aplikuje šifrovací algoritmus E a prostredníctvom kanála PUB pošle výsledný kryptogram C adresátovi B. B prijme kryptogram C a prostredníctvom dešifrovacieho algoritmu D z neho získa pôvodnú správu M. Algoritmy E a D sú parametrizované šifrovacím, resp. dešifrovacím kľúčom Ke, resp. Kd, ktoré sú vygenerované z náhodného parametra X generátorom kľúčov G. Šifrovací systém je tvorený algoritmami E a D a generátorom G, o ktorých predpokladáme, že sú verejne známe (nie sú utajované). Ak algoritmy E a D chápeme ako matematické funkcie, tak pre správnu činnosť šifrovacieho systému musí platiť E(M, Ke) = C (šifrovanie) a súčasne D(C, Kd) = M (dešifrovanie).

Z obrázku i jeho popisu vyplýva, že je nevyhnutné, aby odosielateľ A poznal šifrovací kľúč Ke a aby adresát B poznal dešifrovací kľúč Kd. Náhodný parameter X je potrebný len pre vygenerovanie Ke a Kd, a potom musí byť nenávratne zlikvidovaný (ak by ho napríklad získal protivník O, mohol by si pomocou generátora G vygenerovať dešifrovací kľúč Kd a dešifrovať kryptogram C presne tak ako adresát B). Kľúče Ke a Kd sú na miesta svojho použitia (A a B) doručené prostredníctvom komunikačného kanála PRIV. Podľa vzájomných vzťahov, resp. predpokladov o kľúčoch Ke a Kd, sa šifrovacie systémy delia na dve triedy – tzv. klasické (symetrické) a šifrovacie systémy s verejným kľúčom (asymetrické).

3.2.1 Klasické šifrovacie systémy

Klasické (symetrické) šifrovacie systémy sú také, v ktorých buď Ke = Kd, alebo sa kľúč Kd dá z kľúča Ke jednoducho vypočítať (a naopak). V takom prípade budú údaje prenášané prostredníctvom komunikačného kanála PUB chránené pred protivníkom O iba vtedy, keď tento nebude poznať ani šifrovací kľúč Ke ani dešifrovací kľúč Kd. Ešte pred poslaním prvej správy sa teda odosielateľ A a adresát B musia „dohodnúť“ na hodnotách kľúčov Ke a Kd tak, aby tieto uchránili pred protivníkom O.

Z uvedeného plynie, že bezpečnosť šifrovania klasickým šifrovacím systémom si vyžaduje spoľahlivé a bezpečné vyriešenie problému vytvorenia a distribúcie šifrovacích, resp. dešifrovacích kľúčov. To znamená, že komunikačný kanál PRIV, po ktorom sú kľúče Ke a Kd prenášané, musí byť odlišného charakteru ako kanál PUB, t.j. realizácia kanála PRIV musí byť taká, že protivník O nemôže získať kópiu ani šifrovacieho kľúča Ke ani dešifrovacieho kľúča Kd (tzv. zabezpečený komunikačný kanál). 

3.2.2 Šifrovacie systémy s verejným kľúčom

Pre šifrovacie systémy s verejným kľúčom platí, že šifrovací kľúč Ke je rôzny od dešifrovacieho kľúča Kd, a naviac sa dešifrovací kľúč Kd ani nesmie dať vypočítať zo šifrovacieho kľúča Ke. Splnenie tejto podmienky umožňuje použiť šifrovací systém spôsobom, ktorý dal pomenovanie tejto triede šifrovacích systémov. V takomto prípade je totiž možné jednoducho vyriešiť problém distribúcie kľúčov tak, že adresát B pomocou generátora G vygeneruje obidva kľúče Ke a Kd, dešifrovací kľúč Kd si ponechá – neprenáša ho inému účastníkovi komunikácie a šifrovací kľúč Ke „zverejní“. Pod „zverejnením“ môžme rozumieť poslanie šifrovacieho kľúča Ke používateľovi A obyčajným komunikačným kanálom alebo ozajstné zverejnenie „svojho“ kľúča Ke napríklad na vizitke alebo v telefónnom či inom verejne dostupnom zozname.

Šifrovacie systémy s verejným kľúčom majú v porovnaní s klasickými šifrovacími systémami očividnú výhodu práve v elegantnom vyriešení problému distribúcie kľúčov. Zverejnenie šifrovacieho kľúča používateľa B dáva prakticky každému možnosť poslať správu používateľovi B bezpečným spôsobom, teda zašifrovanú. Keďže dešifrovací kľúč nie je potrebné prenášať, je na jeho ochranu možné použiť prepracované („klasické“) prostriedky ochrany, ktorých použitie v komunikácii je buď nemožné alebo značne nákladné.

Na druhej strane je potrebné si uvedomiť aj niektoré vážne nedostatky, ktorými sa šifrovacie systémy s verejným kľúčom vyznačujú, a to predovšetkým menšia rýchlosť šifrovania a potreba autentifikácie odosielateľa správy. Uvedené nedostatky priamo vyplývajú z podstaty tohto spôsobu distribúcie kľúčov.

Jadrom problému menšej rýchlosti je kombinácia skutočnosti, že šifrovací kľúč Ke je v princípe známy aj protivníkovi, a podmienky, že z tohto kľúča sa nesmie dať jednoducho vypočítať dešifrovací kľúč Kd, pričom medzi týmito dvomi kľúčmi musí zároveň existovať predpísaný vzťah (t.j. pre všetky správy M ktoré prichádzajú do úvahy musí platiť E(M, Ke) = C a zároveň D(C, Kd) = M). Práve požiadavka na definovaný vzťah medzi hodnotami kľúčov Ke a Kd znamená, že v princípe sa musí dať jeden vypočítať z druhého; prijateľným riešením je však taký vzťah, pri ktorom je výpočet dešifrovacieho kľúča Kd zo šifrovacieho kľúča Ke neobvykle (časovo) náročný. V takom prípade je možné pre menšie hodnoty argumentov dosiahnuť prijateľnú dobu výpočtu, s rastom veľkosti parametrov výpočtu však celková doba výpočtu rýchlo rastie, až od určitej hranice prestáva byť výpočet reálne dostupný (napríklad aj pri použití výkonných počítačov doba výpočtu dosiahne desiatky rokov). Táto skutočnosť núti návrhára konkrétneho šifrovacieho systému zvoliť „dostatočne veľké“ parametre (kľúče) systému. Ich použitie v procese šifrovania a dešifrovania potom vyžaduje výpočty s „veľkými číslami“, ktoré sú pomalšie ako operácie klasických šifrovacích systémov.

Potreba autentifikácie odosielateľa správy vyplýva z verejného charakteru šifrovacieho kľúča Ke. V klasických šifrovacích systémoch sa predpokladá, že kľúč Ke poznajú len tí účastníci komunikácie, ktorí sa na ňom vopred dohodli. Adresát správy, ktorá sa zmysluplne dešifruje kľúčom príslušným k šifrovaciemu kľúču, ktorý bol dohodnutý s konkrétnym partnerom P, má teda dôvod veriť že správu naozaj poslal tento partner P a nikto iný. Autenticita odosielateľa správy je v takom prípade ťažko spochybniteľná. V prípade verejne známeho šifrovacieho kľúča Ke toto neplatí a príjemca správy, v ktorej texte sa tvrdí že ju posiela partner P, nemôže vylúčiť možnosť, že správu v skutočnosti poslal protivník O či hoci aj známy „vtipkár“ J, lebo aj títo môžu poznať kľúč Ke (bol predsa zverejnený). Pre odstránenie tohto nedostatku je preto potrebné použiť vhodnú metódu overenia autenticity odosielateľa správy, napríklad tzv. digitálnym podpisom.

3.2.3 Výber šifrovacieho systému podľa jeho bezpečnostných charakteristík

Niekomu stačí samotný fakt, že „údaje sú zašifrované“, na to, aby bol skalopevne presvedčený o tom, že tieto údaje sú spoľahlivo ochránené. Čo do účinnosti možno takýto argument prirovnať k zamrmlaniu magického zaklínadla počas pôsobivého rituálneho tančeka okolo údajov, ktoré je potrebné ochrániť. Veď tak ako aj iné diela vytvorené ľuďmi, aj šifrovacie systémy majú rôznu kvalitu. Na druhej strane nie je problém stretnúť sa s odvážnymi tvrdeniami, podľa ktorých práve ponúkaný šifrovací systém „je bezpečný“, „zabezpečí vaše údaje“, „poskytuje najvyššiu úroveň bezpečnosti“ a tak podobne. Ako teda posúdiť či je daný šifrovací systém bezpečný?

Existuje veľké množstvo spôsobov, ako transformovať otvorený text na nejaký iný, nie všetky sú však rovnako bezpečné. Pri tvrdení o „bezpečnosti“ tohto-ktorého šifrovacieho systému zohráva významnú úlohu predpoklad o schopnostiach a možnostiach tretej strany – protivníka, ktorému má práve šifrovanie zabrániť spoznať pôvodné údaje. Pre isté kategórie protivníkov môže stačiť aj taká transformácia otvoreného textu, ktorá ho jednoducho zapíše v obrátenom poradí (teda ak otvorený text je „bezpečnosť informačných systémov“, po takejto transformácií bude šifrovým textom „vométsys hcýnčamrofni ťsončepzeb“). Pre obyčajného človeka môže na prvý pohľad vyzerať kryptogram „céžqédňóšť íňgóŕmádňzči šýšťfnów“ alebo „äďýôďcmňŕt hméňqĺžcmybg ŕxŕšeĺňú“ naozaj nezrozumiteľne, bude to však platiť aj keď sa nad ním zamyslí a vyskúša si zopár hypotéz o použitej transformácií? Pre čo len trochu skúsenejšieho protivníka bude  hračkou zistiť, že sa jedná o jednoduchý príklad šifrovania tzv. Cézarovou šifrou.

Princíp Cézarovej šifry je nasledovný. Vedľa seba sa napíšu všetky znaky abecedy, v ktorej bude písaný otvorený text. V prípade slovenčiny to teda bude aáäbcčdďeéfghiíjklľĺmnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž. Šifrovacím kľúčom bude číslo, označme ho d, nie väčšie ako počet znakov v abecede. Otvorený text sa šifruje Cézarovou šifrou tak, že namiesto každého znaku sa do šifrového textu zapíše znak, ktorý sa v použitej abecede nachádza o d miest od príslušného znaku otvoreného textu vpravo (pre kladné d) alebo vľavo (pre záporné d). Prvý z vyššie uvedených kryptogramov bol zašifrovaný kľúčom d = 1, druhý kľúčom d = -1 (znak abecedy sa nahradí najbližším znakom vpravo, resp. vľavo, na „okrajoch“ abecedy sa postupuje cyklicky, t.j. vľavo od a je ž a naopak vpravo od ž je a). 

Cézarovu šifru sme uviedli hlavne pre ilustráciu, ako môže byť nebezpečné spoliehať sa na údajnú nezrozumiteľnosť šifrového textu ako na akúsi záruku dostatočnej ochrany údajov. Vždy je nutné predpokladať, že ak kryptogram bude skrývať netriviálne údaje, protivník sa neuspokojí len so zbežným pohľadom na „nezrozumiteľný“ text, ale že vynaloží aj adekvátne úsilie na jeho rozlúštenie. V skutočnosti je v záujme bezpečnosti nevyhnutné predpokladať, že protivník pozná viac ako len kryptogram, ktorý má rozlúštiť. Odbornou kryptografickou komunitou všeobecne akceptovaný, tzv. Kerckhoffsov predpoklad stanovuje, že bezpečnosť šifrovacieho systému musí byť založená len na tom, že protivník nepozná šifrovací a dešifrovací kľúč (a samozrejme aj otvorený text), teda nie na predpoklade, že nepozná šifrovací resp. dešifrovací algoritmus, ktorý bol použitý pre vytvorenie kryptogramu.

Už len vymenovanie typických reprezentantov rôznych tried šifrovacích systémov a stručné zhodnotenie ich bezpečnostných charakteristík by zabralo priveľa priestoru a reprezentovalo by základné know-how ústredného šifrového orgánu, aký má každá krajina. Takéto know-how je obvykle utajované; vzhľadom na zameranie tejto práce však ani nemalo význam ho uvádzať aj preto, že sa stále objavujú nové algoritmy a ich modifikácie. Ak však ponúkaný či používaný šifrovací systém „je postavený na americkom štandarde DES“, znie to predsa len serióznejšie. Ako to teda je s bezpečnosťou šifrovacích systémov, či už postavených na báze DES alebo na iných algoritmoch?

Nebudeme tajiť, že zatiaľ je známy iba jeden šifrovací algoritmus, o ktorom sa dá matematicky presne dokázať, že je – za presne vymedzených podmienok – bezpečný. Tento algoritmus, známy ako Vernamova šifra alebo ako „one-time pad“, je však v praxi skoro nepoužiteľný, obzvlášť v prípadoch, keď je potrebné časté šifrovanie alebo šifrovanie veľkých objemov údajov. Stáva sa, že niektoré produkty sa snažia zvýšiť svoju hodnotu tvrdením že realizujú práve tento algoritmus. V skutočnosti však obvykle ide o také úpravy algoritmu, ktoré síce zlepšia jeho praktickú použiteľnosť, ale zároveň aj porušia podmienky, ktorých platnosť je potrebná pre spomenutý matematický dôkaz bezpečnosti.

Napriek tomu, že pre ostatné šifrovacie algoritmy nie sú známe rovnako presné (matematické) dôkazy ich bezpečnosti, vývoj v oblasti šifrovania za stáročia pokročil tak ďaleko, že špecialisti sa zhodujú na základných vlastnostiach, ktorými by sa mal vyznačovať každý skutočne dobrý šifrovací algoritmus. Podľa toho, či a do akej miery ponúkaný šifrovací algoritmus spĺňa tieto vlastnosti, si špecialista urobí prvý odborný odhad úrovne bezpečnosti, ktorú algoritmus asi poskytuje. Pre presnejší odhad je potrebná dôkladná analýza skúmajúca možné slabiny algoritmu a spôsobov, ako by sa tieto dali využiť pre úspešné rozlúštenie zašifrovaného textu aj bez znalosti dešifrovacieho kľúča. Pozitívny výsledok analýzy poteší, v žiadnom prípade však nenahradí formálny matematický dôkaz bezpečnosti. Naviac, aj v tomto prípade zohráva rolu odborná kvalita subjektu, ktorý vykonáva analýzu, a pozornosť, akú problému analýzy venuje – seriózne urobená analýza si vyžaduje značné úsilie a čas vysokokvalifikovaných špecialistov. S uvedenou náročnosťou súvisí aj otázka motivácie takýchto špecialistov venovať svoj čas na analýzu toho-ktorého šifrovacieho systému. Tvrdenie typu „poslali sme náš šifrovací systém špecialistovi XY či ústrednému orgánu šifrovej služby a doteraz ho nerozlúštili“ môže ako „dôkaz“ bezpečnostných kvalít šifrátora zapôsobiť len na laika. V skutočnosti s najväčšou pravdepodobnosťou dotyčný špecialista či inštitúcia usúdili, že nemajú dôvod sa zmieneným systémom hlbšie zaoberať a samotná zásielka v zastrčenom kúte zapadá prachom.

Ako ilustratívny príklad seriózneho prístupu k výberu šifrovacieho algoritmu môže poslúžiť postup, zvolený v prípade výberu šifrovacieho štandardu – náhrady už zmieneného algoritmu DES. Celý proces bol rozdelený na 3 etapy. Po zverejnení základných požiadaviek na nový šifrovací štandard bol stanovený termín podávania návrhov. Nasledovalo zverejnenie všetkých prijatých návrhov (vrátane sprístupnenia vzorových implementácií) a výzva kryptologickej komunite na hľadanie odborných argumentov pre a proti jednotlivým kandidátom. Po cca 1 roku (v polovici r. 1999) bola prvá etapa ukončená medzinárodnou odbornou konferenciou, na ktorej boli prezentované dovtedajšie výsledky analýz predložených návrhov. Následne bolo vybraných 5 kandidátov, ktorí postúpili do druhej, podobne zameranej etapy. Po jej ukončení bude vybraný jeden kandidát, ktorý bude opäť predložený na verejnú odbornú diskusiu/oponentúru a až po jej úspešnom absolvovaní bude vyhlásený za šifrovací štandard.

Je pravdou, že bežný záujemca o zakúpenie šifrovacieho algoritmu, ani obchodník, čo mu ho ponúka, ani audítor, ktorý hodnotí bezpečnosť informačného systému, nie sú obvykle dostatočne zbehlí v jemnôstkach náuky o šifrovaní. V takýchto prípadoch pomáha odkaz na odbornú autoritu – osobu či inštitúciu známu svojim know-how v oblasti šifrovania, ktorá je alebo autorom algoritmu, alebo ho dôkladne analyzovala a vyslovila sa o ňom priaznivo. Podobne pôsobí aj skutočnosť, že ponúkaný šifrátor obsahuje šifrovací algoritmus, ktorý je štandardom, v takom prípade je však namieste zaujímať sa o kategóriu údajov, pre ktorú je predmetný štandard odporúčaný (napríklad už zmienený a stále populárny štandard DES bol vytvorený pre kategóriu údajov „citlivé ale nie utajované“).

Skutočnosť, že šifrátor je založený na šifrovacom algoritme s priaznivou referenciou, zvádza k záveru, že jeho použitie automaticky zabezpečí požadovanú bezpečnosť. Realita je však trochu iná. Aj dobrý šifrovací algoritmus môže byť implementovaný spôsobom, ktorý výrazne zníži výslednú úroveň bezpečnosti. Ak napríklad šifrovací systém nedostatočne chráni šifrovací resp. dešifrovací kľúč pred možnosťou získať jeho kópiu protivníkom, nepomôže ani ten najbezpečnejší šifrovací algoritmus.

Okrem bezpečnostných nedostatkov spôsobených chybami či nepremyslenými úpravami pri implementácií, sa na výslednej úrovni bezpečnosti môžu v zásadnej miere podieľať koncepčné rozhodnutia. Takýmto môže byť napríklad rozhodnutie o veľkosti šifrovacieho kľúča.

V tejto súvislosti spomeňme známu skutočnosť, že vláda USA prísne reguluje export šifrovacích zariadení, čo sa v praxi napríklad prejavovalo aj existenciou tzv. internacionálnych a domácich verzií programov, ktoré používajú šifrovanie na ochranu prenášaných údajov. Internacionálne verzie majú veľkosť šifrovacieho kľúča obmedzenú, donedávna na maximálnych 40 bitov, čo je podmienkou pre paušálne povolenie ich exportu z USA; pre domáce verzie, určené pre predaj v USA, toto obmedzenie neplatí. Rozdiel v účinnosti ochrany názorne ilustroval koncom roku 1995 francúzsky študent, ktorý za týždeň rozlúštil šifrový text vytvorený internacionálnou verziou jedného z najpopulárnejších programov používaných na Internete. Použil pritom len najprimitívnejšiu metódu postupného preskúšavania všetkých možných šifrovacích kľúčov a voľný čas na niekoľkých počítačoch na univerzite, ku ktorým mal prístup. Na začiatku roku 1997 na podobnú metódu lúštenia iného algoritmu (tzv. RC4) so 40 bitovým kľúčom potreboval doktorand kalifornskej univerzity v Berkeley len 3,5 hodiny!

Je pravdou, že na nátlak výrobcov, ktorých spomenuté obmedzenia exportu znevýhodňovali na svetových trhoch, v roku 1996 vláda USA zmiernila prísne obmedzenia, a paušálne povolila export šifrovacích zariadení s veľkosťou kľúčov do 56 bitov. Toto povolenie však bolo podmienené povinnosťou výrobcov týchto zariadení do dvoch rokov vyvinúť spôsob, ako by „v prípade potreby“ mohli americké vládne organizácie rozlúštiť kryptogramy vytvorené týmito zariadeniami. Uvedený príklad názorne poukazuje na potrebu aspoň základnej orientácie v tejto problematike, v tomto prípade teda poznanie, čo vlastne pojem „internacionálna verzia“ šifrovacieho systému, pochádzajúceho z USA, znamená pre ochranu údajov.

Už spomenutý americký štandard DES používa 56-bitový šifrovací kľúč, teda mal by poskytovať predsa len vyššiu úroveň ochrany pred už spomenutými metódami jeho lúštenia „hrubou silou“. Pravda, záleží od toho, aké údaje sa ním majú chrániť – ak ich hodnota bude vyššia ako náklady na rozlúštenie DES (a tie sa jednak dajú vcelku spoľahlivo odhadnúť aj dnes, jednak stále klesajú), bolo by chybou spoľahnúť sa na takúto ochranu. Pripomeňme tiež, že DES nikdy nebol odporúčaný na ochranu čo i len údajov kategórie „tajné“ – už pred vyše 20 rokmi, kedy tento štandard vznikol, bol v USA určený/odporúčaný len na ochranu „citlivých, ale nie utajovaných údajov“. Naviac, šifrovací systém sa obvykle kupuje na viac rokov, preto je skutočne lepšie rozhodnúť sa pre systém s dostatočnou bezpečnostnou rezervou, demonštrovanou o.i. aj dostatočne veľkým šifrovacím kľúčom. 

V tejto súvislosti stojí za to oboznámiť sa so závermi štúdie skupiny významných amerických odborníkov na bezpečnosť a šifrovanie z konca roku 1995, zameranej na odhad úsilia potrebného na rozlúštenie zašifrovaného textu pomocou postupného preskúšavania všetkých možných šifrovacích kľúčov. Podľa tejto štúdie náklady na rozlúštenie šifrovacieho systému so 40 bitovým kľúčom za týždeň sú prakticky zanedbateľné (za predpokladu, že je k dispozícií bežný počítač). S rozpočtom 10 000 dolárov je možné vytvoriť špecializované zariadenie, ktoré taký istý systém rozlúšti za 12 minút, a v prípade 56 bitového kľúča za 556 dní. S nákladmi okolo 300 000 dolárov na takéto zariadenie čas rozlúštenia v prípade 56 bitového kľúča klesne na 19 dní, resp. 13 hodín pri použití špeciálnych integrovaných obvodov, a tak ďalej. Na základe týchto kalkulácií štúdia, vytvorená v novembri roku 1995, konštatuje, že šifrovacie systémy používané koncom roku 1995 by mali používať aspoň 75 bitové kľúče a pre adekvátnu ochranu pre najbližších 20 rokov šifrovacie kľúče veľkosti aspoň 90 bitov. Pravda, je pritom potrebné mať na pamäti, že dostatočne veľký šifrovací kľúč zaručuje ochranu len pred spomenutou, v podstate najprimitívnejšou, metódou lúštenia, čo však neznamená automatickú odolnosť voči rafinovanejším postupom.

Prívržencov jednoduchých riešení v oblasti bezpečnosti musíme žiaľ sklamať – zatiaľ si nikto a nikde netrúfol s plnou zodpovednosťou zaviesť kategorizáciu šifrátorov, ktorá by laikom uľahčila výber. Dokonca aj autori známych kritérií hodnotenia bezpečnosti, či už Oranžovej knihy Pentagonu, európskych ITSEC alebo najnovších medzinárodných Common Criteria, sa programovo vyhýbajú stanoveniu kritérií pre hodnotenie bezpečnosti šifrovacích algoritmov (pozri časť 4.5.5). Hoci by zaiste mnohí uvítali jednoduché alibi typu „je to na úrovni XY podľa kritérií Z, teda je to bezpečné“, v hodnotení bezpečnosti šifrátorov sa musia spoľahnúť na odporúčanie odbornej autority. K zložitosti otázky o bezpečnosti či vhodnosti toho-ktorého šifrátora však týmto pribudne ďalší problém, a to rozlíšenie odborníka od šarlatána či táraja. To je ale všeobecnejší problém, ktorého spoľahlivé riešenie ľudská spoločnosť – ako nás o tom presviedča prax – zatiaľ neobjavila.

3.2.4 Bezpečnosť šifrovacích systémov a protokoly

Šifrovací algoritmus môže byť hoci aj dokázateľne bezpečný, a predsa môže byť použitý spôsobom, ktorý protivníkovi umožní získať chránené údaje bez toho, aby márnil čas pokusmi o jeho rozlúštenie. Okrem nedostatočnej tzv. „prevádzkovej bezpečnosti“ (pozri 3.2.5) môže protivníkovi významnou mierou pomôcť nevhodne navrhnutý komunikačný protokol, v rámci ktorého je použitý šifrovací algoritmus ako prostriedok pre ochranu prenášaných údajov. Nasledovný „holmesovsky ladený“ príbeh je síce vymyslený, ale vhodne ilustruje našu tézu, že ani dokonalý šifrovací algoritmus nepomôže pri ochrane prenášaných údajov, ak sa použije ako súčasť nedokonale navrhnutého protokolu.

„Sme pod veľkým tlakom, Holmes“, povedal nervózne detektív Lestrade. „S istotou vieme, že kópie niektorých mimoriadne citlivých vládnych dokumentov sa nachádzajú v počítačoch istého veľvyslanectva tu v Londýne. Normálne tieto dokumenty existujú v elektronickej forme len na niekoľkých vybraných vládnych počítačoch, ktoré vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným požiadavkam. Pravda, z času na čas musia byť poslané počítačovou sieťou spájajúcou vládne počítače. Ale všetky správy v tejto sieti sú zašifrované pomocou prísne tajného šifrovacieho algoritmu, overeného našimi najlepšími expertmi na kryptológiu. S istotou vieme, že dokonca ani NSA a KGB nie sú schopní rozlúštiť tento algoritmus. A teraz sa tieto dokumenty objavili v rukách diplomatov malej, inak bezvýznamnej, krajiny a nemáme žiadnu predstavu ako sa to mohlo stať.“

„Ale máte podozrenie kto by to mohol urobiť, však?“ spýtal sa Holmes.

„Áno. Rutinné vyšetrovanie objavilo osobu, ktorá má legálny prístup k jednému z uzlov siete spájajúcej vládne počítače a má časté kontakty s diplomatmi z toho veľvyslanectva. Ale počítač, ku ktorému má prístup, nepatrí medzi preverené systémy, na ktorých sú tie dokumenty normálne uložené. Máme teda podozrivého, ale nevieme ako by vlastne mohol získať kópie tých dokumentov. Veď keby aj získal kópie zašifrovaných dokumentov, nemohol by ich rozlúštiť.“

„Hmmm, mohli by ste mi, prosím, popísať komunikačný protokol, ktorý sa používa v tej sieti vládnych počítačov,“ Holmes otvoril oči, čím dal najavo, že sledoval Lestradov výklad s pozornosťou, ktorá kontrastovala s jeho ospalým výzorom.

„Protokol, ktorý sa používa, je nasledovný. Každý uzol N vládnej počítačovej siete má priradený jedinečný šifrovací kľúč KN. Tento kľúč je použitý na zabezpečenie komunikácie medzi týmto uzlom a špeciálnym prevereným serverom, teda kľúče všetkých uzlov sú uložené aj na tomto serveri. Nech E(X,Y) označuje výsledok šifrovania, kde X je kľúč a Y správa, ktorá sa má zašifrovať. Odosielateľ A, ktorý chce poslať tajnú správu M adresátovi B, použije nasledovný protokol:

1.	Odosielateľ A vygeneruje náhodné číslo R a pošle serveru svoje meno, meno adresáta B a správu obsahujúcu E(KA,R).
2.	Server odpovie odosielateľovi A správou, ktorá obsahuje E(KB,R).
3.	Odosielateľ A pošle adresátovi B zašifrovanú správu E(R,M) a spolu s ňou aj E(KB,R) (ktoré získal od servera v kroku 2).
4.	Adresát B pozná kľúč KB, teda dešifrovaním E(KB,R) získa R a následne použije takto získanú hodnotu R na dešifrovanie E(R,M), čím získa M.

Už som povedal, že použitý šifrovací algoritmus E je prakticky nerozlúštiteľný. Naviac, pre každú správu, ktorá sa bude posielať, sa vždy vygeneruje nový náhodný šifrovací kľúč. Vy pravdaže viete, že používanie takýchto jednorazových náhodne vygenerovaných kľúčov prispieva k sile použitého šifrovania. Pripúšťam, že tá osoba mohla odpočúvať správy posielané počítačovou sieťou medzi vybranými vládnymi počítačmi, ale neviem si predstaviť, ako by ich mohla dešifrovať.“

„V poriadku, myslím že máte páchateľa, Lestrade. Ten protokol nie je bezpečný, lebo server neautentifikuje používateľov, ktorí mu posielajú svoje požiadavky. Autori protokolu zrejme verili, že zaslanie E(KX,R) implicitne autentifikuje používateľa X ako odosielateľa, pretože len X a server poznajú KX. Vy však viete, že E(KX,R) môže byť odpočuté z nejakej komunikácie a neskôr opakovane poslané v nezmenenej podobe. Akonáhle pochopíte, kde je „diera“ v bezpečnostných opatreniach, budete schopný získať dostatok dôkazov monitorovaním činnosti podozrivej osoby na vládnom počítači, ku ktorému má prístup. Nejpravdepodobnejšie bude používať nasledovný postup. Po odpočutí E(KA,R) a E(R,M) z krokov 1 a 3 protokolu medzi A a B táto osoba, označme ju ako Z, bude pokračovať predstieraním, že je A. V tejto roli pošle serveru podľa 1. kroku protokolu svoje predstierané meno, t.j. A, svoje skutočné meno Z ako meno adresáta, s ktorým chce A komunikovať, a hodnotu E(KA,R), ktorú odpočul z predchádzajúcej komunikácie medzi A a B. Server v 2. kroku protokolu odpovie poslaním hodnoty E(KZ,R) na adresu A, túto správu však Z odpočuje tak, ako predchádzajúce. Keďže Z pozná KZ, dokáže z takto zachytenej hodnoty E(KZ,R) dešifrovať R, a keď už pozná R, nie je problém dešifrovať E(R,M), ktoré odpočul z predchádzajúcej komunikácie medzi A a B.“

Žiaľ, súčasný stav výskumu bezpečnosti kryptografických protokolov zatiaľ nepriniesol jednoduché prostriedky, ktoré by pomohli spoľahlivo rozhodnúť, či daný protokol je bezpečný, alebo nie. Súčasné techniky skúmania bezpečnosti kryptografických protokolov si – podobne ako je to v prípade skúmania bezpečnosti šifrovacích algoritmov – vyžadujú kvalifikovaných špecialistov s istými skúsenosťami v tejto oblasti.

3.2.5 Prevádzková bezpečnosť šifrovacích systémov

Zatiaľ čo predchádzajúce časti pojednávali o v istom zmysle „konštrukčnej“ bezpečnosti šifrovacích systémov, z praktického hľadiska je prinajmenšom rovnako dôležitá aj ich „prevádzková“ bezpečnosť. Analýza bezpečnosti toho-ktorého šifrovacieho systému nevyhnutne vychádza z niekoľkých základných predpokladov o systéme a o protivníkovi. Pod prevádzkovou bezpečnosťou budeme rozumieť bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťujú platnosť týchto predpokladov, a teda aj platnosť záverov analýzy bezpečnosti šifrovacieho systému.

Základným predpokladom analýzy šifrovacieho algoritmu je, že protivník nemá k dispozícií šifrovací, resp. dešifrovací kľúč použitý na transformáciu otvoreného textu (ktorý nepozná) do šifrového textu (ktorý pozná). Systémové riešenie šifrovacieho systému i jeho prevádzka musia preto zabezpečiť nepretržitú platnosť tohto predpokladu. Pri posudzovaní bezpečnostných charakteristík šifrovacieho systému je preto potrebné sa sústrediť na metódy a prostriedky použité pre ochranu kľúčov, a to v ich celom životnom cykle, t.j.

~	v procese vzniku (výberu) kľúčov,
~	počas distribúcie kľúčov oprávneným stranám,
~	počas skladovania kľúčov,
~	počas použitia kľúčov,
~	pri archivácií kľúčov,
~	v procese likvidácie kľúčov.

Okrem prostriedkov priamej ochrany údajov – kľúčov je pritom potrebné zvážiť aj iné možné postupy protivníka. Ak sa napríklad výber možných kľúčov realizuje síce náhodne, ale len z malej množiny možných hodnôt, protivník môže namiesto pokusov získať kópiu použitého kľúča jednoducho využiť prístupnú techniku (počítače) na preskúšanie všetkých možných kľúčov zo spomenutej malej množiny. V inom prípade sa môže protivník pokúsiť ovplyvniť výber náhodného parametra X, na základe ktorého generátor G vytvára kľúče, prípadne sa pokúsi tento parameter získať.

Ďalším faktorom, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú bezpečnosť šifrovacieho systému, je opakované používanie nezmeneného kľúča. V mnohých prípadoch totiž analýza šifrovacieho algoritmu je platná len za predpokladu, že protivník nemá k dispozícií dostatok materiálu pre analýzu, t.j. nemá k dispozícií jeden dostatočne rozsiahly, alebo viac menších šifrových textov zašifrovaných tým istým kľúčom. Opatrenia pre zaistenie prevádzkovej bezpečnosti šifrovacieho systému by teda mali zabezpečiť dostatočne častú obmenu šifrovacích/dešifrovacích kľúčov a obmedziť ich znovupoužívanie.

Moderný šifrovací systém, teda taký, ktorý nevyžaduje priamu účasť svojho používateľa na výpočtoch realizujúcich transformáciu otvoreného textu na šifrový, je pre používateľa akousi „čiernou skrinkou“, do ktorej je potrebné vložiť otvorený text a na výstupe odobrať šifrový text. Hoci sa takouto náhradou ručného šifrovania používateľom odstránila jednak chybovosť, jednak nutnosť zaškolenia používateľov na jednotlivé šifrovacie postupy, zároveň sa vytvorila nová kategória bezpečnostných problémov súvisiacich so šifrovacími systémami. V technickom prostriedku, realizujúcom zložité šifrovacie transformácie namiesto používateľa sa totiž môže vyskytnúť porucha s následkami na bezpečnosť – asi najhorší prípad predstavuje porucha, v dôsledku ktorej sa otvorený text bez zašifrovania prenesie na výstup ako šifrový text. Preto už pri voľbe šifrovacieho systému je potrebné posudzovať okrem iných faktorov (kvalita šifrovacieho algoritmu, prostriedky ochrany kľúčov) aj jeho systém diagnostiky porúch, teda

>	ktoré poruchy sú signalizované,
>	aká výrazná je signalizácia vážnej poruchy,
>	aká je reakcia systému v prípade poruchy s následkami na bezpečnosť.

Okrem toho je potrebné zabezpečiť poučenie používateľov šifrovacieho systému o význame jeho diagnostiky a o správnej reakcii na signalizované poruchy.

Chybné riešenie styku s používateľom u aplikácie pre elektronickú poštu Microsoft Outlook 98 viedlo k značnému bezpečnostnému riziku. Aplikácia umožňuje transparentne šifrovať odosielané, resp. dešifrovať prijaté správy, zároveň však uvedie používateľa do omylu keď za istých okolností odošle správu nezašifrovanú, pričom používateľ je presvedčený že bola zašifrovaná. Naviac, ak príjemca takejto správy na ňu odpovie, je taktiež uvedený do omylu o šifrovanej odpovedi, hoci aj táto je zaslaná v nezašifrovanom tvare. Celá komunikácia teda prebieha v nezašifrovanom tvare, pričom o tejto skutočnosti nie sú používatelia vôbec informovaní, naopak sú uvedení do omylu o šifrovej ochrane vymieňaných správ. 

3.2.6 Praktické limity kryptografie

Je potrebné si uvedomiť, že použitie šifrovacích techník nemôže úplne eliminovať všetky riziká, môže ich však dostať pod istú mieru kontroly. Realistický prístup k možnostiam kryptografie pekne vystihujú nasledovné výroky známeho špecialistu na kryptológiu Bruce Schneiera:

1.	problém so zlou kryptografiou spočíva v tom, že vyzerá presne tak ako dobrá kryptografia
2.	je vhodné pripraviť sa na najhoršie
3.	sociálne problémy (súvisiace s bezpečnosťou kryptografie) sú oveľa ťažšie ako kryptologická matematika
4.	riešenia sa rôznia pre každého zákazníka, závisia od jeho špecifických potrieb
5.	ak si myslíte, že (sama) kryptografia môže vyriešiť váš problém, potom vôbec nerozumiete vášmu problému a nerozumiete ani kryptografii

3.3 Autentifikácia používateľov v sieťach

Špeciálnu zmienku si zaslúži použitie prístupových hesiel, prípadne iných „klasických“ metód autentifikácie, na vzdialený prístup k informačnému systému prostredníctvom komunikačných kanálov (počítačové siete). V takomto prípade sú bežné autentifikačné metódy zásadne nevhodné, pretože protivník môže monitorovať prenos autentifikačnej informácie (heslo, prípadne iný reťazec bitov, reprezentujúci napríklad zosnímané biometrické charakteristiky používateľa), vytvoriť si jej kópiu a neskôr použiť („playback“ útok). Nepomáha ani bežné zašifrovanie prenášaných údajov, pretože v princípe ide o to, že protivník zachytí (skopíruje) a v príhodnom čase zopakuje autentifikačné údaje v tvare zrozumiteľnom pre príjemcu aj bez toho, aby im rozumel – jednoducho zopakuje zašifrované údaje.

Bolo by chybou považovať spomenutú možnosť monitorovania prenosu autentifikačných údajov v počítačovej sieti za mimoriadne náročnú na špeciálne know-how alebo zvláštne technické prostriedky. V prípade lokálnej siete je možné pre tento účel použiť napríklad bežne dostupné a používané prostriedky pre monitorovanie a údržbu siete. Na rozdiel od nich je monitorovanie komunikačných liniek (napríklad pre modemové spojenie počítačov) aspoň protizákonné, čo však nemusí potenciálneho protivníka odstrašiť. Koniec koncov, príslušné zariadenia sú bežne komerčne dostupné a obvykle mimoriadne jednoduché z hľadiska inštalácie a ovládania (zákon nebráni takéto zariadenie vlastniť, inak sa však stavia k ich používaniu ...). Isteže, nie sú zadarmo. Sú však známe prípady, keď banka používa systém home-bankingu, pri ktorom sa klient banky modemovým spojením prihlási na počítač banky a autentifikuje sa prístupovým heslom. Pre „väčšiu bezpečnosť“ banka klientovi predpíše na každý deň v roku iné heslo. V takomto prípade sa už protivníkovi oplatí investovať do kvalitného zariadenia pre monitorovanie telefónnej linky solventnejšieho klienta banky – po získaní hesla má pre zvyšok dňa, kedy je heslo platné, rozsiahle možnosti vystupovať „v mene“ klienta banky, pochopiteľne bez toho, aby o tom klient vedel.

V prípade väčších sietí (Internet), v ktorých údaje „putujú“ od uzla (počítača) k uzlu, až kým nedorazia do cieľového uzla, nie je kontrola nad všetkými časťami prenosovej cesty a teda nemožno vylúčiť monitorovanie prenášaných údajov, hoci aj bez vedomia a súhlasu majiteľov/správcov predmetných uzlov siete.

Pred niekoľkými rokmi vzbudilo v USA mimoriadnu pozornosť (prípadu sa venovali aj všetky najsledovanejšie TV stanice v USA) odhalenie, že na veľkom počte uzlov Internetu boli neznámymi hackermi nainštalované špeciálne programy, tzv. „sniffers“. Úlohou týchto programov bolo monitorovať údaje reprezentujúce „spojenie“ medzi inými dvomi uzlami siete a prechádzajúce cez uzol, na ktorom bol takýto program inštalovaný. Presnejšie, programy zaujímala len fáza identifikácie a autentifikácie vzdialeného používateľa. Kópie zachytených autentifikačných údajov (spolu s informáciami o cieľových uzloch, pre ktoré boli určené) programy ukladali do súborov, odkiaľ si ich hackeri z času na čas vzdialeným prihlásením sa do systému „vyzdvihli“. Hoci táto možnosť bola teoreticky známa už mnoho rokov predtým, objavenie konkrétneho výskytu, a zvlášť jeho rozsahu, bolo dôvodom pre značnú publicitu – až takú, že spomenuté TV stanice vo svojom hlavnom vysielacom čase vyzvali každého, kto používal Internet, aby si pre istotu zmenil svoje prístupové heslá, lebo tie dovtedajšie boli pravdepodobne hackermi zachytené.

Vzhľadom na stále rastúcu dôležitosť počítačových sietí a ich využívanie na najrozmanitejšie účely je potrebné si uvedomiť, že v takomto prípade nie je bezpečné používať klasické autentifikačné techniky. Tie boli stavané na izolované systémy, v ktorých je prenos autentifikačných údajov k cieľovému systému pod kontrolou tohto systému a dostatočne chránený pred prístupom protivníka. Pre bezpečnú autentifikáciu používateľa „na diaľku“ je potrebné použiť také techniky, ktoré poskytnú požadovaný „dôkaz autenticity“ spôsobom, ktorý je bezpečný pred „replay“ útokom. Možným riešením je použiť skôr spomenuté špeciálne „zero-knowledge“ komunikačné protokoly (pozri časť 2.2.2). Inou alternatívou sú tzv. jednorazové heslá.

Pod jednorazovými heslami rozumieme také prístupové heslá, ktoré okamžite po svojom použití strácajú platnosť. Pri ďalšej, hoci aj bezprostredne nasledujúcej, autentifikácií toho istého používateľa už bude autentifikačné zariadenie považovať za platné úplne iné heslo. Je jasné, že jednorazové heslá pekne riešia problém „replay“ útoku, pretože monitorovaním linky protivník získa v najlepšom prípade kópiu hesla, ktoré však už stratilo platnosť. Otázkou však je, ako zabezpečiť zosynchronizovanie používateľa so vzdialeným overovacím zariadením, inými slovami ako zabezpečiť aby oprávnený používateľ, a iba on, vždy vedel, aké heslo v danom okamihu overovacie zariadenie akceptuje ako platné.

Uvedený problém je možné riešiť viacerými spôsobmi – najtriviálnejšie tak, že používateľ bude vybavený zoznamom hesiel, v ktorom si bude postupne odškrtávať použité heslá. Tento spôsob je však dosť ťažkopádny a môže viesť k chybám, nehovoriac už o snahe protivníka získať kópiu takéhoto zoznamu. Lepší spôsob spočíva vo využití kryptografických techník. Pre ilustráciu a lepšie pochopenie tejto progresívnej technológie v zjednodušenej forme vysvetlíme podstatu dvoch rôznych prístupov k riešeniu tohto problému.

V prvom prípade ide o tzv. challenge – response systém. Princíp je jednoduchý – používateľ i overovacie zariadenie sa vopred „dohodnú“ na šifrovacom algoritme a šifrovacom kľúči. Pri autentifikácií overovacie zariadenie náhodne vygeneruje nejaký reťazec znakov – výzvu („challenge“) – a pošle ho používateľovi. Používateľ zašifruje prijaté údaje a výsledný kryptogram – odpoveď („response“) – vráti overovaciemu zariadeniu. Overovacie zariadenie dešifruje prijatý kryptogram kľúčom, ktorý má priradený k danému používateľovi, a keď sa výsledok zhoduje s vyslaným „challenge“ reťazcom, má dôvod veriť že odpoveď mu poslal daný oprávnený používateľ. V prípade potreby je možné tento proces niekoľkokrát opakovať, aby sa zmenšila pravdepodobnosť, že na druhom konci je podvodník, ktorý namiesto šifrovania „challenge“ reťazca sa pokúša uhádnuť správnu hodnotu „response“ reťazca. Pri vhodne vybranom šifrovacom algoritme a parametroch systému protivník ani po zachytení väčšieho počtu „challenge – response“ reťazcov stále nebude schopný kedykoľvek zostrojiť správny „response“ reťazec zodpovedajúci náhodne vybranému „challenge“ reťazcu.

Druhý spôsob je založený na dohodnutom spôsobe postupného výpočtu jednotlivých platných hesiel; používateľ potom potrebuje vedieť len poradové číslo hesla, ktoré overovacie zariadenie bude akceptovať ako platné. Vypočíta príslušné heslo a pošle ho; overovacie zariadenie si overí, či prijaté heslo je skutočne to správne heslo v poradí, aké očakávalo. Tento spôsob samozrejme vyžaduje použiť taký spôsob výpočtu správneho hesla, aby protivník, ktorý zachytí nejaký počet po sebe nasledujúcich správnych hesiel, nebol schopný správne vypočítať nasledujúce heslo v poradí. Pre tento účel sa používajú kryptografické, tzv. jednosmerné funkcie. Funkcia F je jednosmerná, ak pre dané x je ľahké vypočítať y = F(x), ale je ťažké (časovo veľmi náročné, prakticky neuskutočniteľné) vypočítať inverznú hodnotu x = F-1(y), inými slovami z daného y vypočítať x také, že F(x) = y. Pre zaujímavosť uvedieme, ako môže v takom prípade pracovať systém overenia autenticity vzdialeného používateľa:

a)	Oprávnený používateľ si zvolí náhodné číslo u a dostatočne veľké prirodzené číslo n. Ďalej vypočíta v = F(F(F(...F(u)...) (n+1 krát) a v a n odovzdá overovaciemu zariadeniu (u si ponechá a chráni pred prezradením).
b)	Pri požiadavke na autentifikáciu oprávneného používateľa tento buď vie, alebo mu overovacie zariadeniu pripomenie súčasnú hodnotu n. Používateľ vypočíta w = F(F(F(...F(u)...) (n krát) a pošle w overovaciemu zariadeniu.
c)	Overovacie zariadenie vypočíta F(w) a výsledok porovná s uschovanou hodnotou v. V prípade rovnosti akceptuje používateľa, zmenší si uschovanú hodnotu n o 1 a namiesto predchádzajúcej hodnoty v si uschová hodnotu w, ktorú potom použije pri nasledujúcej autentifikácii na mieste v.
d)	Nasledujúca požiadavka na autentifikáciu prebieha podľa popisu v b) a c), ale pri výpočte sa použijú aktualizované hodnoty n a v.

Vtip celej metódy spočíva v tom, že na autentifikáciu sa používa postupnosť hesiel, začínajúca sa heslom u, kde ďalšie prvky postupnosti sa získajú postupnou aplikáciu funkcie F na predchádzajúce heslo v postupnosti – táto postupnosť sa však používa v obrátenom poradí. Ak by protivník (ktorý podľa predpokladu nepozná u) dokázal zo znalosti zachytených hesiel vypočítať nasledujúce heslo, znamenalo by to, že dokáže vypočítať inverznú funkciu k F. Keďže však predpokladáme, že F je jednosmerná funkcia, toto nie je možné a protivník teda nedokáže vypočítať nasledujúce správne heslo.

Za zvláštnu zmienku stojí, že ani jednorazové heslá neposkytujú dostatočnú ochranu proti vysoko kvalifikovanému protivníkovi. Ten totiž v niektorých prípadoch po predchádzajúcej príprave môže monitorovaním prenosového kanálu zistiť, kedy sa vzdialený oprávnený používateľ úspešne autentifikoval, a následne realizovať tzv. „session hijacking“. To znamená, že preruší prebiehajúcu komunikáciu a okamžite začne voči cieľovému uzlu pokračovať ako už autentifikovaný oprávnený používateľ, ktorého takto „odstaví“. Takýto útok je však – aspoň v súčasnosti – realizovateľný len vysokokvalifikovaným protivníkom. Priamočiara ochrana pred „session hijacking“ spočíva napríklad v tom, že cieľový systém vyžaduje, aby autentifikácia vzdialeného používateľa prebiehala automaticky po uplynutí stanovenej (pomerne krátkej) doby.

3.4 Spájanie sietí

Ochrana informačného systému je obvykle založená na dôkladnom izolovaní jeho dôležitých prvkov od potenciálne nepriateľského okolia a vytvorení jednej alebo viacerých dobre definovaných a kontrolovaných „vstupných brán“ určených oprávneným používateľom pre legitímny prístup k systému. Klasické prvky ochrany, diskutované v 2. kapitole, reprezentujú hlavne skúsenosti získané z ochrany samostatne stojacich systémov, nerátali teda s kvalitatívne novou situáciou, ktorá vzniká pri pripojení systému k veľkej počítačovej sieti. Takéto pripojenie totiž vytvára novú „vstupnú bránu“, ktorá umožňuje pristupovať k systému a jeho službám spôsobom, ktorý nie je vždy dostatočne kontrolovaný klasickými prostriedkami ochrany.

Podľa vyhlášky NBS o zásadách platobného styku medzi bankami sa medzibankový platobný styk vykonáva prostredníctvom zúčtovacieho centra. Pre jeho technickú realizáciu navrhlo zúčtovacie centrum systém tvorený „hviezdicou“, ktorej stredom bol server zúčtovacieho centra a vrcholmi boli počítače umiestnené v jednotlivých bankách. Vyhláška tiež požaduje zabezpečenie komunikácie medzi bankami a zúčtovacím strediskom, čo sa realizovalo šifrovaním komunikácie medzi vrcholmi a stredom „hviezdice“ a používaním digitálnych podpisov na overenie autenticity správ došlých do zúčtovacieho centra. 

Hoci uvedenému systému komunikácie bánk so zúčtovacím centrom nemožno vytknúť nedostatočnú bezpečnosť komunikácie, jeho návrh významne zasahuje do bezpečnosti informačných systémov jednotlivých bánk. Potenciálnym zdrojom bezpečnostných problémov sa totiž stáva spôsob, akým sa prepojí uvedený systém s informačným systémom banky, teda ako sa technicky realizuje tok údajov medzi informačným systémom banky a zúčtovacím centrom. Jednou z možností je, že počítač, ktorý tvorí vrchol spomenutej „hviezdice“, sa zapojí priamo do lokálnej siete banky využívanej informačným systémom. V takom prípade je možné bežnými prostriedkami prenášať údaje lokálnou sieťou do tohto „komunikačného počítača“, odkiaľ sa prenesú do zúčtovacieho centra (a naopak). Tento spôsob, akokoľvek príjemný z používateľského hľadiska, však reprezentuje potenciálny zdroj bezpečnostných problémov.

Uvedený spôsob prepojenia dvoch sietí – „hviezdice“ a lokálnej siete banky, totiž pre banku znamená minimálne to, že do „komunikačného počítača“, a teda aj do lokálnej siete banky, sa môže prihlásiť vzdialený používateľ („externista“), teda osoba ktorá je mimo oblasť pôsobnosti, resp. kontroly banky. V uvedenom prípade bolo toto riziko ešte zosilnené tým, že zúčtovacie stredisko z dôvodov údržby systému požadovalo, aby malo na príslušné komunikačné počítače vzdialený prístup s privilégiami správcu systému. Pre banku, ktorá si pochopiteľne „stráži“ prístup do lokálnej siete, používanej pre účely jej informačného systému, teda uvedeným spôsobom prepojenia lokálnej siete so sieťou zúčtovacieho centra vzniká ťažko akceptovateľná situácia.

Obdobný problém sa vyskytuje aj v súvislosti s pripájaním počítačových systémov k celosvetovej sieti Internet. Štandardným pripojením na Internet sa totiž počítačový systém stáva „dostupným“ pre značný, bližšie neurčený počet používateľov tejto siete, ktorí sa môžu pokúšať (a aj sa pokúšajú!) získať neoprávnený prístup do systému bez toho, aby sa k nemu vôbec priblížili. Inak povedané, pripojením systému na Internet sa tento potenciálne sprístupňuje aj jednotlivcom, ktorí sú mimo kompetencie prevádzkovateľa tohto systému, či dokonca mimo poľa pôsobnosti právneho systému krajiny, v ktorej je systém umiestnený.

Najistejší spôsob ochrany pred takýmito pokusmi je vôbec nepripájať počítačový systém k Internetu. Výhody prístupu k Internetu sú však v súčasnosti už tak zrejmé, že uvedeným spôsobom sa obvykle chránia len počítačové (informačné) systémy, na ktoré sú kladené najvyššie nároky na bezpečnosť. Pre ostatné systémy je vhodné nepripájať sa na Internet priamo, ale prostredníctvom špecializovaného bezpečnostného prvku, akejsi „ochrannej steny“ známej ako firewall.

Firewall je špeciálne naprogramované zariadenie, ktoré kontroluje styk medzi počítačovým systémom (vnútornou počítačovou sieťou organizácie) a vonkajšou sieťou (Internetom) tak, aby všetky spojenia medzi internou sieťou a vonkajšou sieťou boli vedené cez firewall. Úlohou tejto ochrannej steny je aplikovať na spojenia, ktoré cez ňu prechádzajú, stanovenú bezpečnostnú politiku organizácie – v jej rámci môže napríklad obmedziť alebo úplne odmietnuť prístup do vnútornej siete z definovaných uzlov vonkajšej siete, či blokovať niektoré komunikačné služby.

Pripojenie na vonkajšiu sieť (Internet) si vyžaduje prehodnotenie dovtedajšej bezpečnostnej politiky organizácie. Minimálne je vhodné včas vyriešiť nasledovné okruhy:

>	Aký typ prístupu, aké údaje a aké služby sú povolené v smere z vonkajšej siete (Internetu) do vnútornej siete?
>	Aký typ prístupu, aké údaje a aké služby sú povolené v smere z vnútornej siete do vonkajšej siete (Internetu)?
>	Aké budú procedúry pre využívanie týchto služieb?
>	Aké procedúry budú implementované na zabezpečenie spojenia?
>	Ako budú dané procedúry a politiky spravované a vynucované?

Ochranná stena môže – ak je správne nakonfigurovaná – významne napomôcť realizovať a vynucovať si stanovenú bezpečnostnú politiku. Je vhodný realistický prístup a nespoliehať sa na samotnú existenciu firewall, ale dôraz položiť práve na jej správne nakonfigurovanie tak, aby naozaj realizovala stanovenú bezpečnostnú politiku. Pri konfigurovaní firewall je potrebné rešpektovať skutočnosť, že útok proti vnútornej sieti môže byť vedený nielen na úrovni štandardných sieťových služieb, ale aj na úrovni jednotlivých tzv. „paketov“. Útok totiž môže pozostávať napríklad zo série paketov, ktoré nepatria k žiadnej zo štandardných sieťových služieb, a majú šancu na preniknutie cez nevhodne nakonfigurovanú firewall.

Naviac, aby ochrana poskytovaná firewall bola naozaj účinná, je potrebné v bezpečnostnej politike stanoviť a tiež aj zabezpečiť (inými prostriedkami), aby komunikácia medzi vnútornou sieťou a vonkajšou sieťou (Internetom) bola vedená zásadne len cez firewall. Je teda potrebné zabrániť – minimálne vnútornou legislatívou organizácie – takému pripojeniu organizácie na Internet, ktoré by obchádzalo existujúcu firewall (napríklad, aby si jednotlivé útvary nezabezpečovali pripojenie k Internetu vo vlastnej réžii).

Existuje aj iná alternatíva pripojenia organizácie k Internetu. Ak totiž mieni organizácia zaistiť prístup k Internetu len relatívne malému počtu svojich zamestnancov, bezpečnejším (a asi aj menej nákladným) spôsobom je zaistiť si patričný počet modemov a „kont“ u poskytovateľa služby pripojenia k Internetu (Internet Service Provider), ku ktorým sa určení zamestnanci budú pripájať „dial-in“ spôsobom zo svojich počítačov. Pri takomto spôsobe nie je totiž lokálna sieť organizácie trvale (logicky) pripojená k Internetu, naviac dočasné spojenia sú špeciálneho charakteru, čo prakticky neumožňuje vonkajšiemu protivníkovi priamo preniknúť na niektorý z uzlov lokálnej siete. Podmienkou však je, aby takto vytvorené komunikačné kanály boli aktivované iba na nevyhnutne potrebnú dobu, t.j. každý počítač organizácie vybavený modemom musí byť nakonfigurovaný tak, aby neakceptoval spojenie iniciované „zvonku“.

Na odbornej konferencii o informačnej bezpečnosti bol spomenutý prípad organizácie, ktorá sa cieľavedome izolovala od Internetu. Dôkladný bezpečnostný audit však odhalil, že napriek tomu počítače organizácie slúžili pre Internetovských hackerov ako archív pornografického materiálu – práve vďaka prístupnosti jej počítačov prostredníctvom nedostatočne zabezpečených modemov.



4. Proces vzniku informačného systému


Quod nova testa capit inveterata sapit. (Čím nasiakne nový sud, tým bude páchnuť aj ako starý.)

Bezpečnosť informačného systému nie je čosi, čo sa jednoducho kúpi a prilepí na hotový systém. Schopnosť informačného systému chrániť údaje a záujmy svojich používateľov, poskytovať svoje služby a podporovať ciele, pre ktorý bol navrhnutý a postavený, je do značnej miery daná jeho kvalitou ako celku i kvalitou jeho komponentov, ktorá je zas určená procesom jeho vzniku. Je preto namieste v súvislosti s bezpečnosťou informačného systému skúmať podmienky, za akých vznikal, postupy a prostriedky použité v rôznych fázach jeho vývoja ešte pred uvedením do prevádzky.

Informačný systém ako výsledok cieľavedomého procesu vývoja je obvykle celok vyznačujúci sa vysokou vnútornou zložitosťou. Od pôvodnej, vcelku jednoducho formulovanej požiadavky na vybudovanie informačného systému podporujúceho činnosť organizácie, k zavedeniu takého systému do prevádzky je dlhá cesta, pozostávajúca z niekoľkých, na seba nadväzujúcich etáp. Vnútorná zložitosť systému sa v jednotlivých etapách zvyšuje, čím zároveň rastie aj pravdepodobnosť, že chyba, pozabudnutie či iný nedostatok v jednej etape nebudú včas, prípadne vôbec, odstránené, alebo v konečnom dôsledku prispejú k neúmernému nárastu zložitosti systému a sprostredkovane k vzniku ďalších chýb („lavínový“ efekt). Skúsenosti ukazujú, že zatiaľ neexistuje metodológia budovania informačných systémov, resp. vytvárania veľkých softwarových celkov, ktorá by zaručovala ich bezchybnú tvorbu. Podobne ako aj v iných oblastiach ľudskej práce, aj pri budovaní informačných systémov je však možné počet chýb a nedostatkov znížiť premysleným, systematickým postupom s dôrazom na kvalitu od samého začiatku prác.

Systematický postup pri vývoji veľkých programových celkov má obvykle charakter prístupu „zhora dolu“ (top-down approach), ktorý možno objasniť napríklad nasledovnou analógiou. Keď vrcholový manažment uvažuje o spôsobe plnenia „poslania“ či „misie“ ním riadenej organizácie, uvažuje sa najprv na úrovni organizačnej štruktúry, t.j. na úrovni jednotlivých útvarov a ich vzájomných väzieb. To znamená, najprv sa uvažuje útvar a činnosť, ktorú bude zabezpečovať, ako aj jeho základný vzťah k ostatným útvarom – kompetencie, informačné toky, podpora ďalších útvarov či požiadavky na podporu od iných útvarov a podobne. V tejto fáze sa vrcholový manažment nezaoberá implementačnými detailami, t.j. napríklad, ktorí pracovníci budú pracovať v danom útvare, ako bude vnútorne organizovaná práca v tomto útvare alebo či pracovníci útvaru budú mať predpísané jednotné oblečenie, jeho strih a farby. Takéto detaily prídu na rad až neskôr, pri budovaní jednotlivých útvarov. Pravda, je možné a vhodné na úrovni vrcholového manažmentu včas schváliť všeobecné zásady pre „implementáciu“, t.j. zásady pre prácu v organizácií (napríklad zásady pre výber pracovníkov), ktoré potom napomáhajú dosiahnuť požadovaný efekt.

Obdobný postup platí aj pri vývoji veľkých programových celkov, t.j. začína sa s množinou požiadaviek na charakter a funkcie pripravovaného systému – určenie „poslania“ systému. V dalšej etape sa navrhne rozdelenie systému do menších častí - modulov, t.j. „organizačná štruktúra“, a spracuje sa počiatočná abstraktná špecifikácia jednotlivých modulov systému a ich vzájomných vzťahov – špecifikácia „útvarov“ a činností, ktoré budú zabezpečovať. Na tejto úrovni abstrakcie je teda špecifikované, čo ktorý modul má robiť, ale ešte nie, ako má stanovený cieľ dosiahnuť. Opakovanou aplikáciou tohto postupu na jednotlivé moduly systému sa zabezpečí systematické „zjemňovanie“ špecifikácií, rozčlenenie modulov na menšie moduly s presne definovanými väzbami. Na nižších úrovniach abstrakcie je potom postupne čoraz viac potrebné robiť rozhodnutia, ktoré nutne ovplyvnia aj spôsob, akým sa dosiahnu stanovené ciele (funkcie modulu) – od dôrazu na čo sa postupne prechádza ku dôrazu na ako, t.j. postupne sa prechádza na implementáciu stanovených cieľov a podcieľov. A keďže aj v tomto prípade sú za implementáciu jednotlivých modulov zodpovední jednotliví riešitelia a implementácia modulov prebieha do značnej miery paralelne (súčasne), je vhodné aby sa všetci riešitelia riadili stanovenými všeobecne platnými zásadami pre implementáciu (napríklad vzhľadovo i logicky jednotne štrukturovaný styk systému s používateľmi, používanie stanoveného programovacieho jazyka a vývojového prostredia, či jednotný spôsob dokumentovania jednotlivých modulov systému).

Podrobný popis a diskusia rôznych metodík tvorby veľkých (programových) celkov rozsahom mnohonásobne presahujú priestor, ktorý môže poskytnúť jedna kapitola. Naviac, iba niektoré časti z nich majú priamy súvis s oblasťou bezpečnosti. V ďalšom teda iba stručne načrtneme problémové oblasti procesu vzniku informačného systému, ktoré môžu mať vplyv na úroveň jeho výslednej bezpečnosti.

4.1 Najčastejšie chyby s dôsledkami pre bezpečnosť

Difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt. (Seneca)
(Je ťažké zbaviť sa nectností, ktoré rástli s nami.)

V tejto časti stručne uvedieme časté chyby, ktoré sa vyskytujú v procese budovania informačného systému, a ktorých dôsledky sa prejavujú aj v celkovej úrovni bezpečnosti budovaného systému.

>	Požiadavky na informačný systém sú zle definované a nedostatočne pochopené, styk s inými (sub)systémami je zle definovaný, samotný návrh sa sformuluje (ak vôbec) až niekedy počas procesu implementácie, termíny a rozpočet sú nerealistické, návrh systému je „krátkozraký“ (príkladom sú operačné systémy na personálne počítače, ktoré akoby nerátali s tým, že operačný systém musí byť niekedy schopný sám sa chrániť).

Umelecké dielo často vzniká spontánne, keď proces jeho vzniku je riadený len „citom“ umelca a momentálnou inšpiráciou, a výsledok môže byť napriek tomu (či azda práve preto) očarujúci. V prípade diela, na ktorom participujú či už súčasne alebo postupne viacerí umelci, je takáto miera voľnosti a spontánnosti (skupina sólistov bez „dirigenta“) možná iba v prípade špičkových umelcov so značnou mierou zhody v nazeraní na predmet ich tvorby. V prípade budovania informačného systému tieto predpoklady obvykle nie sú splnené, naviac v takomto prípade nejde len o výsledný „pocit“, ale cieľom je v prvom rade funkčný celok poskytujúci svojim používateľom vcelku jednoznačne chápanú množinu základných služieb. Ide totiž o dielo, ktorého výsledný rozsah a zložitosť, ako aj čas poskytnutý na jeho vytvorenie, si vyžadujú účasť mnohých, rôzne špecializovaných a rôzne kvalifikovaných jednotlivcov. Malo by byť jasné, že v takomto prípade je prakticky nemožné dosiahnuť primeranú úroveň kvality výsledného diela len na základe intuície a „citu“ zúčastnených (prax ukazuje že ľudia majú problémy porozumieť si vo viacerých oblastiach bežného života, nie len pri budovaní informačných systémov). Minimálne je potrebné stanoviť základný cieľ, od ktorého sa odvíja činnosť všetkých zúčastnených riešiteľov; vzhľadom na rozdielnosť individualít riešiteľov je pritom potrebné zvoliť také formulácie a použiť taký „jazyk“, aby zámer i stanovený cieľ bol v plnom rozsahu, jasne a jednoznačne komunikovaný všetkým riešiteľom systému. Inými slovami, je potrebné presne a zrozumiteľne sformulovať základné požiadavky, z ktorých sa bude vychádzať pri budovaní systému.

>	Podceňuje sa zložitosť informačného systému, jeho riešitelia preceňujú svoje schopnosti postihnúť túto zložitosť a spoľahlivo riadiť jeho vývoj i celý životný cyklus. V súvislosti s tým riešitelia systému často nevenujú dostatočnú pozornosť poznatkom z praxe softwarového inžinierstva a zodpovedajúcim praktikám.

Zložitosť informačného systému si vyžaduje použitie adekvátnych techník na jej zvládnutie. Na rozdiel od obyčajného počítačového programu pri tvorbe väčšieho celku programátorská zručnosť sama osebe nestačí, a vyžadujú sa aj ďalšie schopnosti, ako napríklad systémový pohľad, schopnosť riadiť vývoj a koordinovať prácu tímu riešiteľov, schopnosť presne a jednoznačne formulovať zadania parciálnych úloh, odhadovať náročnosť riešenia jednotlivých častí systému, postihnúť (pochopiť) zložité závislosti medzi jednotlivými modulmi riešenia a ich vzájomné ovplyvňovanie a podobne. Pri určovaní postupu riešenia je preto vhodné uplatniť poznatky z budovania rozsiahlych (programových) celkov u nás i vo svete, ktoré sú v zovšeobecnenom tvare sformulované v princípoch a technikách softwarového inžinierstva. O tom, že nie vždy sa to podarí, svedčia aj nasledovné príklady

Bank of America minula 23 miliónov dolárov na 5-ročný vývoj nového systému. Po opustení starého systému minula ešte ďalších 60 miliónov dolárov v snahe uviesť nový systém do rutinnej prevádzky – a nakoniec to vzdala.

Poisťovňa Allstate Insurance v USA začala v roku 1982 s rozpočtom 8 miliónov dolárov budovať počítačový systém pre automatizáciu jej operácií. Pôvodne 5-ročný projekt pokračoval až do roku 1993 a nakoniec stál 100 miliónov dolárov.

>	Pre problémy sa hľadajú čisto technologické riešenia, nerešpektuje sa skutočnosť, že počítačové systémy a) nemôžu úplne zabezpečiť adekvátne správanie sa systému a b) nemôžu si úplne vynútiť adekvátne správanie sa ľudí (používateľov systému).

Charakteristická schopnosť automatizovaných (počítačových) systémov neúnavne rovnakým spôsobom opakovať zadanú postupnosť príkazov zvádza k snahám o čisto „technický“ resp. „technologický“ prístup k riešeniu informačného systému. Podobným spôsobom býva ovplyvnená aj predstava o prevádzkovaní takéhoto systému. Používateľmi informačného systému sú však v konečnom dôsledku ľudské bytosti, ktorých uvažovanie či správanie nie je také unifikované, ako je to v prípade umelo vyrobených komponentov systému. Samotná činnosť informačného systému je nerozlučne spojená s činnosťou ľudí, ktorú síce môže ovplyvňovať, ale informačný systém nemá „páky“, ktorými by si v plnej miere vynútil príslušné správanie sa ľudí (parciálne ho môže ovplyvniť napríklad údajmi, ktoré poskytne svojim používateľom, nemá však možnosti „prinútiť“ ich, aby ich interpretovali vždy iba jediným možným spôsobom). Koniec koncov, vzhľadom na variabilitu ľudských individualít a skutočnosť, že ani ľuďom sa nedarí úplne si vynútiť adekvátne reakcie od druhých ľudí, nedá sa očakávať, že tohto by bol schopný počítač, ktorý je tiež len výsledkom ľudskej práce. V konečnom dôsledku je preto potrebné rátať s človekom ako nevyhnutnou súčasťou informačného systému, s človekom ako subjektom, ktorého správanie sa je predikovateľné a ovládateľné len do istej miery a nikdy nie úplne.

S istou nedokonalosťou používateľov systému je nutné rátať aj pri návrhu styku systému s používateľom. Správy, ktoré systém poskytuje používateľovi, by mali byť zrozumiteľné a jednoznačne interpretované. Dôležitosť tejto požiadavky sa ešte zvyšuje v tých momentoch, keď systém umožňuje interaktívnym spôsobom používateľovi zasiahnuť do vykonávania činnosti programu, ovplyvniť výber ďalších krokov, ktoré systém vykoná a podobne. V prípade, že požiadavky zrozumiteľnosti a jednoznačnosti oznámení systému nie sú splnené, zvyšuje sa pravdepodobnosť nesprávnych reakcií používateľa informačného systému a teda celkovo nekorektnej činnosti systému ako celku, či minimálne nedostatočného využitia ponuky služieb vytvoreného systému.

>	Na používateľský komfort sa kladie prehnaný dôraz, pričom tento komfort sa obvykle rieši na úkor bezpečnosti.

Riešitelia informačného systému sa obvykle riadia pozitívnym myslením, a preto sa snažia vytvoriť používateľovi systému čo najväčšie pohodlie pri práci so systémom. Prílišné zaujatie len na pozitívnu stránku používania systému má za následok nedostatočné zváženie potenciálnych negatívnych dôsledkov rozhodnutí prijatých v záujme vyššieho komfortu používateľa. Takýto prístup však obvykle nezohľadňuje zložitosť reálneho sveta, a preto je z hľadiska bezpečnosti systému značne nebezpečný.

Autori nemenovaného komerčne dodávaného „používateľsky prítulného“ programu, ktorého použitie bolo viazané na znalosť hesla, išli v svojej snahe o „prítulnosť“ programu až tak ďaleko, že v prípade opakovaného trojnásobného zadania zlého hesla program „usúdil“, že oprávnený používateľ proste zabudol heslo, a tak mu ponúkol, aby si ho zmenil. Keďže program ani pre túto operáciu vôbec nevyžadoval znalosť predtým platného hesla, je otázne, aký účel vlastne toto „prístupové heslo“ malo plniť.

Mimoriadne nebezpečná je tiež snaha automatizovať niektoré činnosti až do takej miery, že používateľ nemá možnosť ovplyvniť vykonanie týchto činností, resp. bežný používateľ ani nevie, že také činnosti sa „v jeho mene“ (a s jeho privilégiami) vykonávajú...

Ilustratívny príklad tvorí známy „makrovírus“, ktorý sa prenáša v súboroch reprezentujúcich textové dokumenty, pripravené textovým systémom WORD od firmy Microsoft. Systém WORD poskytuje bohaté možnosti využívania tzv. makier (t.j. možnosť uložiť a neskôr jednoducho vyvolať celú postupnosť príkazov), ktoré môžu byť uložené priamo v textových dokumentoch. Samotný vírus na svoje šírenie s výhodou využíva štandardné nastavenie systému WORD, pri ktorom sa automaticky a bez ďalšieho potvrdzovania zo strany používateľa vykoná makro, ktoré je uložené v otváranom dokumente. Je síce pravdou, že v princípe sa táto automatická funkcia systému WORD dá zablokovať, bežný používateľ si však jej existenciu ani neuvedomuje, a preto s vysokou pravdepodobnosťou ponechá pôvodné, nie bezpečné, nastavenie.

>	Bezpečnosť informačného systému sa nerieši ako neoddeliteľná súčasť procesu jeho vzniku od samého počiatku (špecifikácia systému), ale dodatočne. Naviac, bezpečnosť informačného systému sa chápe oddelene, nie v kontexte s ostatnými požiadavkami, ktoré ju ovplyvňujú (napr. spoľahlivosť, výkonnosť, znovupoužiteľnosť a podobne).

Vzhľadom na zložitosť informačného systému sa na jeho vzniku podieľa množstvo riešiteľov, z ktorých väčšina obvykle rieši zadanú špecifickú úlohu (modul), a teda nemajú „globálny“ pohľad na systém. Pri absencii explicitných požiadaviek na bezpečnostné funkcie a vlastnosti jednotlivých modulov sa dá očakávať, že tieto nebudú do riešenia jednotlivých modulov zahrnuté. To znamená, že pri dodatočnom zaradení (ďalších) bezpečnostných funkcií do jednotlivých modulov bude s veľkou pravdepodobnosťou potrebné zásadným spôsobom prepracovať „filozofiu“ ich riešenia. Takýto postup je jednak časovo i finančne náročný, jednak pri dodatočných úpravách sa obvykle zavádzajú do riešenia nové chyby vyplývajúce z predtým neuvažovaných, alebo nedostatočne pochopených, skrytých vnútorných závislostí fungovania modulu či celku na tých častiach riešenia, ktoré podliehajú úpravám.

>	Riešitelia informačného systému nezohľadňujú rozdiely medzi charakterom vývojových prác a charakterom bežnej rutinnej prevádzky informačného systému (improvizácie či obchádzanie bezpečnostných pravidiel, do istej miery akceptovateľné pri vývoji, by sa nemali vyskytovať v rutinnej prevádzke).

Pri vývojových prácach, ktoré sú obvykle poznačené značným stresom z blížiacich sa termínov, majú programátori tendenciu vytvárať si „otvorené“ vývojové prostredie, bez bezpečnostných bariér, ktorých opakované, hoci aj legálne, prekonávanie „zdržiava“, „otravuje“ či inak pôsobí na produktivitu práce programátorov. Dôsledky takéhoto konania možno ilustrovať na konkrétnom príklade z praxe...

Riešitelia informačného systému (riešeného v mimoriadnom časovom strese) ma asi dva dni pred termínom predvádzania prvej verzie systému požiadali, aby som doň „urobil nejakú bezpečnosť“. V takom krátkom čase sa pochopiteľne nedali urobiť zázraky, pokúsil som sa však aspoň o odstránenie zjavných bezpečnostných nedostatkov. Zistil som napríklad, že riešitelia v snahe uľahčiť si tímovú prácu pri vývoji mali nastavené prístupové práva pre všetky relevantné programy, adresáre a súbory tak, že k nim každý používateľ operačného systému (teda nielen príslušnej aplikácie) mal povolený ľubovoľný prístup. Toto nastavenie preniesli aj do systému, ktorý sa mal predvádzať a odovzdať. Medzi základné bezpečnostné opatrenia som preto zaradil aj zmenu prístupových práv tak, aby „ľubovoľný prístup“ k týmto súborom nemal každý používateľ operačného systému, ale len oprávnení používatelia príslušnej aplikácie. Ako sa však ukázalo, táto drobná logická zmena mala za následok nefunkčnosť niektorých modulov systému, a preto boli všetky prístupové práva opäť vrátené do pôvodného, vonkoncom nie bezpečného stavu.

Naviac, vo vývojovej práci sa v snahe dosiahnuť čo najrýchlejšie požadovaný účinok často používajú mimoriadne účinné systémové prostriedky, pracujúce s vysokými privilégiami, ktoré často o.i. umožujú obchádzať bežné bezpečnostné opatrenia či dokonca použitie ktorých nie je zaznamenané štandardnými prostriedkami monitorovania práce systému. Nebezpečenstvo takéhoto prístupu spočíva najmä v tom, že pracovníci vývoja informačného systému si na používanie takýchto prostriedkov zvyknú a tento zvyk potom prenesú aj do etapy inštalácie a údržby systému v reálnej prevádzke. V bežnej prevádzke však obvykle niet rozumného dôvodu, aby sa rutinne a nekontrolovane používali také účinné nástroje (porušenie princípu najmenších možných privilégií). Nasledovný príklad vychádza z konkrétnej skúsenosti...

Styk bankového informačného systému s používateľmi bol riešený takým spôsobom, že bežní používatelia boli často presvedčení, že ukončili prácu so systémom, aj keď v skutočnosti ku konečnému „odhláseniu sa“ zo systému ešte nedošlo. Keďže systém bol celkom logicky navrhnutý tak, že realizoval každodenné záverečné spracovanie údajov len v režime, v ktorom boli odhlásení všetci bežní používatelia, stačilo, aby čo len jeden používateľ zanechal svoju pracovnú stanicu v stave neukončeného procesu odhlásenia sa zo systému, a záverečné spracovanie nebolo možné vykonať. Pre korektné dokončenie neukončeného procesu odhlasovania sa zo systému sa pritom z neznámych dôvodov vyžadovala znalosť prístupového hesla príslušného používateľa. Keďže proces záverečného spracovania aktivoval určený pracovník po obvyklej pracovnej dobe, t.j. v neprítomnosti bežných používateľov, korektná prevádzka systému bola vážne ohrozená. Tento pracovník totiž celkom logicky nepoznal heslo, ktoré by mu umožnilo „odhlásiť“ nepozorného, resp. zábudlivého používateľa. Riešiteľ systému túto nepríjemnú situáciu „vyriešil“ používaním špeciálneho, univerzálne orientovaného prostriedku, ktorý umožňoval priamy prístup k ľubovoľným údajom v systéme (ako údajom informačného systému, tak aj k tabuľkám oprávnených používateľov, atď.). Pomocou tohto prostriedku bolo teda možné zistiť príslušné prístupové heslo, dokončiť neukončený proces odhlásenia sa používateľa a dosiahnuť stav, v ktorom bolo možné aktivovať spracovateľský program. Prevádzka takto „vyriešeného“ systému teda bola prakticky nemožná bez prítomnosti spomenutého špeciálneho prostriedku. Z hľadiska bezpečnosti za zvláštnu zmienku stojí, že použitie tohto prostriedku nebolo v systéme spoľahlivým spôsobom zaznamenané a teda jeho prítomnosť v systéme vytvárala potenciál pre ľubovoľné, nikde neevidované zmeny v údajoch informačného systému. V takomto prípade naozaj ťažko hovoriť o dostatočnej pozornosti venovanej otázkam bezpečnosti zo strany riešiteľa systému.

Medzi rozdiely medzi vývojovým a reálnym prostredím možno zaradiť aj taký na pohľad banálny detail, ako je dĺžka nepretržitej prevádzky systému, resp. jeho niektorého komponentu. Problémy totiž môže spôsobiť tzv. „pretečenie“ počítadla nejakej udalosti – ak programátor pre „počítadlo“ vyhradí napríklad len 16 bitov, po cca 216 krokoch sa jeho obsah vynuluje (a začne rátať od začiatku), čo môže následne vyvolať nepredvídané problémy. Zatiaľ čo tento efekt nemusí nastať pri pomerne krátkom overovaní funkcie systému vo vývojovom či testovacom prostredí, v reálnej prevádzke to už nemusí platiť.

Po cca 49,7-dňovej nepretržitej prevádzke počítač vybavený operačným systémom Windows 95 alebo Windows 98 „zamrzne“. Na príčine je časovací algoritmus v súbore Vtdapi.vxd (zrejme nie náhodou 232 milisekundám zodpovedá 49,710269 dní...).

>	V časovom strese majú riešitelia systému tendenciu odkladať realizáciu niektorých „detailov“ na neskoršiu dobu, pričom rozhodovanie o tom, čo patrí medzi „detaily“ je často subjektívne a nepodlieha nezávislej oponentúre.

Tlak termínov obvykle núti riešiteľov niečo z plánovaných prvkov „obetovať“. Keďže prvoradým cieľom je obvykle predviesť a dodať systém, ktorý poskytuje požadované funkcie, medzi popredných kandidátov na „obetovanie“ zvyknú patriť menej viditeľné prvky systému, teda aj jeho bezpečnostné či kontrolné prvky. Odstraňovanie chýb zistených pri zavedení informačného systému do prevádzky, dodatočné úpravy podľa požiadaviek na zmeny existujúcich či dorobenie nových funkcií systému však obvykle máva vyššiu prioritu ako úpravy, ktoré sa tak viditeľne neprejavujú na funkčnosti systému. Predpokladané dorobenie „detailov“ sa tak postupne odsúva, resp. realizuje sa len čiastočne, a teda hrozí, že pre niektoré „detaily“ ono „neskôr“ nikdy nenastane! V horšom prípade sa pri takomto postupnom resp. čiastočnom „dorábaní detailov“ nerešpektujú vzájomné závislosti medzi jednotlivými bezpečnostnými prvkami. Môže sa teda stať, že sa v systéme implementuje bezpečnostný prvok, ktorý však k svojej plnohodnotnej funkcii vyžaduje realizáciu iného „detailu“, ktorý je považovaný za tak bezvýznamný, že jeho implementácia sa stále odkladá.

>	Riešitelia (programátori) sa sústreďujú predovšetkým na základnú funkčnosť systému a rýchlosť jeho vytvorenia na úkor jednoduchosti, prehľadnosti a korektnosti vytváraných programových modulov

Premenlivosť súčasného sveta spolu s rýchlosťou zmien v oblasti informačných a komunikačných technológií kladie mimoriadne nároky na rýchlosť vytvorenie funkčného informačného systému. V snahe zvýšiť produktivitu programátorských prác sa využívajú rôzne „triky“, napríklad využívanie akýchsi programových „šablón“, ktorých vyplnením sa vytvorí funkčný program. Rýchlosť vytvárania funkčných programov sa tu dosahuje za cenu istej neefektívnosti výsledného produktu. Z hľadiska bezpečnosti je nepríjemné, keď sa takýto prístup dostane do absurdnej polohy – vo výslednom produkte absentuje snaha o jeho „vyčistenie“ od zbytočných (nepoužitých) príkazov a údajov pôvodnej „šablóny“. Hoci by sa požadovaná funkčnosť dala zabezpečiť relatívne malým programom, dôsledkom popísaného prístupu je spravidla obrovský program, ktorý sa okrem zbytočných nárokov na pamäťový priestor vyznačuje aj neprehľadnosťou a s tým súvisiacimi ťažkosťami pri akejkoľvek údržbe či modifikácii.

Do diskusie, ktorá na túto tému prebiehala v odbornej komunite na Internete, prispel jeden jej účastník konkrétnym príkladom. Ako uviedol, detailne analyzoval program RegClean Version 4.1a (program na opravu „Registry“ v operačnom systéme Windows 95). Výsledky analýzy ukázali, že – stručne povedané – z celkovej veľkosti programu 818 kilobajtov tvoria zbytočné a nikdy nevyužité fragmenty vyše 700 kilobajtov.

4.2 Bezpečnostný model

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. (Čokoľvek robíš, rob rozumne a vždy mysli na koniec.)

Prirodzená tendencia ľudí „uľahčiť si život“ sa prejavuje aj v snahe opakovane využiť existujúce riešenia, v našom prípade celého informačného systému, alebo subsystému jeho bezpečnosti a ochrany. Nie je ani ťažké nájsť presvedčivé argumenty podporujúce takýto prístup – „overené riešenie“, „pozitívne skúsenosti“, „ekonomická výhodnosť“ (nie je potrebné vymýšľať vymyslené) a podobne. Napospol ide o argumenty, ktoré majú svoju váhu; z hľadiska bezpečnosti je však vhodné zvažovať aj do akej miery sa bezpečnostná filozofia ponúkaného hotového riešenia zhoduje s požiadavkami, potrebami a konkrétnymi možnosťami cieľového používateľa. Podrobnejšia analýza môže napríklad ukázať, že účinnosť ponúkaného produktu technického charakteru je v podstatnej miere určená nadväzujúcimi podpornými opatreniami administratívneho a organizačného charakteru, ktorých zopakovanie v plnej miere u cieľového používateľa produktu je značne obtiažne, ak nie úplne nemožné (nesúlad so zaužívaným štýlom riadenia organizácie, iná kvalifikačná úroveň kľúčových pracovníkov a podobne). Z hľadiska bezpečnosti je však zásadným problémom otázka zhody základnej filozofie riešenia uvažovaného produktu, jeho „bezpečnostného modelu“, s prístupom k bezpečnosti, ktorý uplatňuje cieľový používateľ.

Uvedené tvrdenie ilustrujme porovnaním základného „bezpečnostného modelu“ organizácie z rezortu obrany, približne rovnako veľkej súkromnej obchodnej organizácie a organizácie zastupujúcej na burze záujmy klientov – iných organizácií. O tom, že nejde o umelo postavený príklad, sa možno presvedčiť v reálnom živote, kde možno napríklad pozorovať tendencie aj u bežných komerčných organizácií požadovať použitie „operačného systému certifikovaného na C2“, bez ohľadu na to, že v prípade onoho C2 ide o použitie kritérií pôvodne navrhnutých pre systémy používané v rezorte obrany (pozri časti 1.5 a 4.5.1).

Pri istom zjednodušení je možné základné požiadavky na bezpečnosť informačného systému, t.j. základný „bezpečnostný model“, jednotlivých uvažovaných organizácií charakterizovať asi nasledovne:

rezort obrany:		maximálny dôraz na utajenie údajov, hierarchická klasifikácia stupňa utajenia údajov, hierarchická klasifikácia oprávnení používateľov pristupovať k utajovaným údajom
obchodná organizácia:	dôraz na integritu údajov a ich aktuálnosť (evidencia zásob), v menšej miere (prinajmenšom rozsahom, ale aj zameraním – viac proti „externistom“ ako proti vlastným zamestnancom) dôraz na utajenie údajov (obchodné tajomstvo)
obchodník na burze:		maximálny dôraz na dosiahnuteľnosť údajov a funkčnosť komunikačných liniek (s burzou, s klientami, s inými obchodníkmi), dôraz na zamedzenie vzniku konfliktu poškodzujúceho klienta (napríklad ak obchodník súčasne zastupuje vzájomne si konkurujúcich klientov), v relatívne menšej miere dôraz na utajenie údajov

Z uvedeného, hoci aj značne zjednodušeného, prehľadu vidieť, že charakter požiadaviek na bezpečnosť informačného systému sa medzi rôznymi organizáciami môže vo významnej miere odlišovať, a teda že zrejme neexistuje univerzálny „bezpečnostný model“ vhodný pre všetky prípady. Ak teda organizácia pri rozhodovaní o kúpe hotového „v praxi už overeného riešenia“ nezohľadní túto skutočnosť, vystavuje sa riziku zavedenia informačného systému, ktorého bezpečnostné prostriedky a ich zameranie nebudú zodpovedať jej potrebám. Ak navyše základná filozofia takto získaného systému bude v príkrom rozpore so zaužívanou praxou vnútorného života organizácie (napríklad pokus riadiť bežnú komerčnú organizáciu metódami používanými v armáde), pokus o prispôsobenie sa jeho charakteru s veľkou pravdepodobnosťou zlyhá.

V predchádzajúcich odstavcoch sme pre zjednodušenie výkladu použili scenár nákupu hotového produktu. Malo by však byť jasné, že obdobné princípy platia aj pre prípad riešenia systému na zákazku – ak sa pri riešení bezpečnosti a ochrany použije bezpečnostný model nevhodný pre cieľového používateľa systému, skutočná účinnosť bezpečnostných opatrení pri nasadení v konkrétnej situácií bude znateľne nižšia ako očakávaná.

4.3 Analýza rizík a „baseline“ prístup

V predchádzajúcej časti sme názorne ilustrovali potrebu diferencovaného prístupu a zohľadnenie špecifických bezpečnostných požiadaviek cieľového prevádzkovateľa informačného systému. Je jasné, že najväčšia účinnosť bezpečnostných opatrení, a teda aj ich najefektívnejšie zhodnotenie, sa dosiahne v prípadoch, keď už pri navrhovaní informačného systému (ale aj v ďalšom procese jeho budovania) sa v čo najväčšej miere zohľadnia špecifické bezpečnostné požiadavky a možnosti, ale aj prípadné obmedzenia organizácie, v ktorej sa bude systém prevádzkovať. Na to, aby zabezpečenie informačného systému bolo „šité na mieru“ organizácie – prevádzkovateľa informačného systému, je potrebné vykonať analýzu rizík spätých s činnosťou organizácie a jej informačného systému.

Pojem rizika je spravidla manažérovi dobre známy – vo svojej bežnej práci musí zohľadňovať množstvo potenciálnych rizík, hodnotiť ich „reálnosť“, možný dopad, rozhodovať sa o potrebe vhodnej reakcie (niektorými opatreniami je možné zmenšiť možnosť výskytu rizikového faktora, inými opatreniami zas veľkosť možných dôsledkov) a podobne. Vzhľadom na obvyklú kľúčovú úlohu informačného systému pre chod samotnej organizácie je teda prirodzené zvažovať aj riziká súvisiace práve s informačným systémom.

V značne zjednodušenej forme možno analýzu rizík charakterizovať ako vytvorenie zoznamu „aktív“ a ich „ceny“ pre organizáciu, zoznamu potenciálnych hrozieb, odhadu „pravdepodobností“ (úvodzovky sme použili preto, že nejde o pojem pravdepodobnosti v bežnom matematickom zmysle) výskytu týchto hrozieb a odhadu nimi spôsobených škôd. Ide teda o vyšpecifikovanie rizikových faktorov, ktoré potenciálne ohrozujú organizáciu či jej informačný systém. Na základe takto získaných údajov potom možno zostaviť akýsi „rebríček“ hrozieb. Pravda, nie je jednoduché určiť jednoznačné poradie – veď pravdepodobnosť niektorých hrozieb môže byť relatívne vysoká, pričom spôsobené škody sa môžu klasifikovať na úrovni „mrzutostí“, zatiaľ čo iné hrozby môžu byť menej pravdepodobné, zato ich následky môžu byť veľmi vážne či dokonca môžu ohrozovať samotnú existenciu organizácie. Akýkoľvek mechanicky vytvorený „rebríček“ je teda potrebné považovať len za orientačný. Konečné slovo by mal mať vrcholový manažment organizácie, ktorý by mal s prihliadnutím na svoju víziu o „poslaní“ organizácie rozhodnúť, ktoré riziká považuje za „zanedbateľné“, „únosné“, „vážne“ či „veľmi vážne až katastrofické“ (táto stupnica rizík je len ilustratívna, je možné použiť aj inú klasifikáciu). Je len pochopiteľné, že presnosť a správnosť prijatých rozhodnutí sú dané kvalitou informácií, z ktorých vrcholový manažment vychádza.

Analýza rizík sa dá vykonať na rôznej úrovni miery detailnosti, resp. dá sa orientovať len na niektoré špecifikované oblasti, napríklad:

~	analýza rizík na úrovni organizáce ako celku,
~	analýza rizík na úrovni podsystémov informačného systému,
~	analýza rizík pre servery informačného systému (na ústredí organizácie i na jej jednotlivých vzdialených organizačných jednotkách),
~	analýza rizík pre pracovné stanice informačného systému,
~	analýza rizík pre systém komunikácie v rámci informačného systému,
~	analýza rizík pripojenia organizácie k Internetu,
~	analýza rizík pre technické a prevádzkové kontroly informačného systému.

Na každej úrovni detailnosti by sa mala analýza rizík zamerať na identifikáciu základných elementov rizika, t.j. predovšetkým

>	na aktíva organizácie (služby informačného systému, údaje, technické prostriedky, programové prostriedky, personál, prostredie v ktorom je informačný systém prevádzkovaný) a na dôsledky pre organizáciu v prípade, že aktívum je prezradené, modifikované, zničené alebo inak zneužité,
>	na hrozby, chápané ako javy alebo činnosti ohrozujúce informačný systém, resp. analyzovanú entitu, a na pravdepodobnosť ich výskytu, teda relatívnu „vážnosť“ jednotlivých hrozieb,
>	na zraniteľnosť informačného systému, resp. analyzovanej entity, teda na slabé miesta a nedostatky bezpečnostných opatrení, ktoré by mohli byť využité tou-ktorou hrozbou,
>	na ochranné prostriedky, teda na ich účinnosť v zmysle schopnosti redukovať „citlivosť“ informačného systému na špecifikované hrozby,

a na určenie miery rizika, ktorému je informačný systém vystavený. Miera rizika môže byť vyjadrená kvantitatívne (v peňažných jednotkách), alebo kvalitatívne, pomocou jasne definovanej stupnice.

Ako sme už spomenuli vyššie, je potrebné, aby výsledok analýzy rizík prerokoval a schválil vrcholový manažment organizácie. Vyplýva to z jednoduchej úvahy, že osoba vykonávajúca analýzu rizík, teda nižšie postavený pracovník organizácie, či dokonca externý spolupracovník, nemusí poznať strategické zámery vrcholového manžmentu a môže mať i odlišné chápanie celkového „poslania“ organizácie. Rebríček priorít takéhoto pracovníka sa teda môže líšiť od toho, čo za prioritné považuje vedenie organizácie. Nesprávny systém priorít by v konečnom dôsledku mohol viesť k ohrozeniu akcieschopnosti a obranyschopnosti organizácie.

Vykonanie detailnej analýzy rizík umožní navrhnúť bezpečnostné opatrenia obrazne povedané „ušité presne na mieru“ organizácie, ktorá prevádzkuje informačný systém. Na druhej strane nemožno opomenúť skutočnosť, že takáto (detailná) analýza rizík je značne časovo a odborne (a teda aj finančne) náročná. Alternatívny prístup spočíva v tom, že sa nevykoná žiadna analýza rizík, a systém ochrany sa navrhne ako súbor opatrení, ktoré sa už v praxi osvedčili v iných organizáciach (podľa možnosti podobného charakteru). Tento tzv. „baseline“ prístup je teda akousi obdobou toho, čo väčšina ľudí pozná z odievania, resp. obutia – namiesto „ušitia na mieru“ sa ponúka jeden, prípadne niekoľko „štandardných vzorov“, resp. „štandardných veľkostí“. Odpadne náročná a zdĺhavá detailná analýza rizík, na druhej strane však výsledné riešenie nemusí úplne „sedieť“. Vhodným kompromisom sa zdá byť vykonanie orientačnej analýzy rizík na úrovni organizácie ako celku, resp. na úrovni subsystémov informačného systému, a následný výber „štandardného vzoru“, resp. vhodnej kombinácie niekoľkých takýchto „vzorov“.

4.4 Bezpečnostná politika

Pod bezpečnostnou politikou (tiež „bezpečnostnou líniou“) organizácie sa rozumie koncepčný materiál, ktorý má slúžiť pre orientáciu pracovníkov organizácie vo všetkých činnostiach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na úroveň bezpečnosti (informačného systému) organizácie. Bezpečnostná politika organizácie v hutnej forme vyjadruje základné priority a ciele organizácie v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti jej informačného systému, vymedzuje kompetencie a zodpovednosť v tejto oblasti a zásady a princípy, ktorými sa organizácia a jej pracovníci majú riadiť pre dosiahnutie stanovených bezpečnostných cieľov. V konečnej forme by bezpečnostná politika organizácie mala byť schválená vrcholovým manažmentom organizácie, aby sa stala záväzným koncepčným materiálom pre všetkých jej pracovníkov.

Sformulovanie bezpečnostnej politiky by malo byť logickým (podľa možnosti prvým) krokom v budovaní bezpečného informačného systému organizácie. Jej charakter ju predurčuje k tomu, aby bola dlhodobo platným dokumentom, čo je potrebné zohľadniť pri jej tvorbe. Stanovuje základnú orientáciu, nezaoberá sa detailami. Na bezpečnostnú politiku by mal nadväzovať bezpečnostný plán, resp. plán postupu pri realizácií bezpečnostnej politiky. Tým sa rozumie materiál, ktorý vychádza

a)	z výsledkov posúdenia existujúceho stavu (audit informačného systému),
b)	z poznania kritických miest organizácie a jej informačného systému, možných ohrození a ich následkov (orientačná alebo detailná analýza rizík) a
c)	zo základnej orientácie, cieľov a priorít organizácie v oblasti bezpečnosti informačného systému (bezpečnostná politika),

a na ich základe špecifikuje postupnosť krokov pre dosiahnutie a následné udržanie požadovanej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky informačného systému organizácie.

4.5 Kritéria hodnotenia bezpečnosti

V súčasnosti je prakticky nereálne, aby si niekto budoval čo len trochu rozsiahlejší informačný systém úplne „od základov“. V skutočnosti sa pre pripravovaný systém vyberú a zakúpia rôzne komponenty, ktoré slúžia ako „tehličky“ budovaného systému, pričom riešiteľ systému vyprodukuje zvyšok stavby, teda „maltu“ i „omietku“ (inak povedané styk systému s používateľom). Keďže kvalita výsledku je v značnej miere určená vlastnosťami a kvalitou jednotlivých komponentov, je vhodné pri výbere komponentov mať k dispozícií výsledky nezávislého posúdenia – overenia ich proklamovaných vlastností. Takéto overenie posudzuje produkt podľa presne definovaných kritérií hodnotenia bezpečnosti.

V časti 1.5 sme okrem krátkeho historického prehľadu existujúcich kritérií tiež varovali pred preceňovaním prínosu produktov certifikovaných podľa takýchto kritérií pre celkovú bezpečnosť systému. Pri triezvom prístupe však skutočnosť, že ten-ktorý produkt je certifikovaný podľa niektorých kritérií, môže napomôcť pri posudzovaní jeho vhodnosti pre požadovaný účel. Certifikát totiž potvrdzuje, že produkt má istú kvalitu, ktorá bola overená nezávislým posudzovateľom, ktorého hodnotenie bolo naviac do značnej miery objektivizované tým, že sa pri ňom riadil presne definovanými kritériami.

Certifikáty teda môžu napomôcť hlavne tým, ktorí majú zdravo skeptický vzťah k reklamným tvrdeniam výrobcov, a – pokiaľ sami nie sú experti na danú oblasť, čo je väčšina prípadov – uvítali by vyjadrenie autority k uvádzaným vlastnostiam produktu. Pre ocenenie „hodnoty“ akéhokoľvek certifikátu je však potrebné

a)	poznať aspoň približne čo vlastne certifikát danej úrovne potvrdzuje,
b)	poznať, za akých podmienok je certifikát platný.

Stáva sa totiž, že predajcovia produktu v snahe zvýšiť jeho atraktívnosť, argumentujú práve existenciou certifikátu. Tvrdenie, že produkt „je certifikovaný na úrovni C2 podľa kritérií Pentagonu“ je pôsobivé – prinajmenšom pre tých, ktorí nevedia, čo to C2 vlastne znamená, spoliehajú sa na to, že ide o „kritéria Pentagonu“, a zabúdajú že nie všetko v Pentagone či ktoromkoľvek ministerstve obrany je „top secret“. Okrem toho ten, kto nepozná spomenuté kritéria, ani nevie, že spomenutý certifikát napríklad platí len pre izolovaný systém, a že v prípade pripojenia systému k počítačovej sieti (vlastne stačí len vloženie sieťovej karty) certifikát stráca platnosť.

V ďalšom uvedieme základnú filozofiu jednotlivých kritérií hodnotenia bezpečnosti.

4.5.1 Trusted Computer Systems Evaluation Criteria – TCSEC (Oranžová kniha)

TCSEC chápe bezpečnosť systému predovšetkým ako jeho schopnosť zabrániť úniku údajov (zachovanie dôvernosti údajov). TCSEC hodnotí ucelené počítačové systémy, nie jednotlivé komponenty. Podľa TCSEC sú počítačové systémy z hľadiska ich bezpečnosti rozdelené do 4 základných tried – A, B, C, D – ktoré sú ešte vnútorne členené. Celkovo teda TCSEC zaraďujú počítačový systém do jednej z tried A1, B3, B2, B1, C2, C1 a D, pričom uvedené poradie reprezentuje klesajúce požiadavky na bezpečnosť – A1 zodpovedá najvyšším nárokom na bezpečnosť a C1 minimálnym. Trieda D je špecifická tým, že do nej sa zaraďujú systémy, ktoré pri overovaní na niektorú inú úroveň nevyhoveli, a teda táto trieda nemôže byť špecifikovaná ako cieľová úroveň pri návrhu a implementácii systému.

Filozofia bezpečnosti podľa TCSEC vychádza z predpokladu, že na bezpečnosti sa podieľajú rôzne bezpečnostné funkcie, ktorými je počítačový systém vybavený, ako aj kvalita realizácie systému, resp. jeho bezpečnostne relevantných častí. Pre zaradenie počítačového systému do jednej z uvedených tried je rozhodujúce, či spĺňa požiadavky kladené na túto triedu, pričom tieto požiadavky špecifikujú,

~	ktoré bezpečnostné funkcie by mali byť v systéme implementované,
~	kvalitu procesu návrhu, vývoja a implementácie systému,
~	rozsah a kvalitu testov, ktorými sa overujú vlastnosti systému,
~	kvalifikačné požiadavky na členov hodnotiteľského tímu.

Pripomeňme, že spomenuté triedy tvoria hierarchiu, teda systém patriaci do vyššej triedy spĺňa aj požiadavky kladené na hierarchicky nižšie triedy. V ďalšom pre ilustráciu uvedieme niektoré z nových požiadaviek, ktoré sú kladené ako dodatok k požiadavkam kladeným na predchádzajúcu (nižšiu) triedu.

C1: Požaduje sa existencia mechanizmu výberovej kontroly prístupu, čo znamená že používateľ systému sám špecifikuje a kontroluje zdieľanie objektov (napríklad súborov) spolu s inými používateľmi. Používateľ sa musí systému identifikovať a autentifikovať. Pri testovaní systému na príslušnosť k tejto triede sa nesmú objaviť zrejmé spôsoby prekonania jeho ochranných mechanizmov

C2: Pri pridelení pamäťového objektu systém musí zabezpečiť, aby objekt neobsahoval údaje, pre ktoré daný používateľ nemá oprávnenie (vymazanie predchádzajúcich údajov objektu). Systém musí umožňovať monitorovanie (protokolovanie) aktivít dôležitých z hľadiska bezpečnosti (v terminológií TCSEC tzv. audit). Testovanie systému na príslušnosť k tejto triede je zamerané na hľadanie zrejmých defektov, ktoré by umožnili neoprávnený prístup k autentifikačným údajom alebo k záznamom protokolu.

B1: Každý objekt a subjekt systému, ktorý je v poli pôsobnosti jeho prostriedkov bezpečnosti, musí mať priradené návestie určujúce úroveň jeho „citlivosti“ (pre objekty), resp. jeho „oprávnení“ (pre subjekty). Zavádza sa povinná kontrola prístupu, t.j. príslušné návestia priraďuje len na to určený privilegovaný používateľ. Mechanizmus kontroly prístupu pracuje na základe porovnania príslušných návestí objektu a subjektu, ktorý k nemu požaduje prístup. Dokumentácia k systému musí o.i. obsahovať aj neformálny popis modelu bezpečnostnej politiky, ktorú realizujú prostriedky bezpečnosti systému.

B2: Medzi systémom ochrany a používateľom musí existovať preverená komunikačná cesta slúžiaca pre prihlásenie sa používateľa do systému a jeho autentifikáciu (ochrana pred „spoofing“ útokom – pozri časť 1.4). Dôraz sa kladie na štrukturovaný návrh základného bezpečnostného „jadra“ systému (tzv. Trusted Computing Base – TCB). Systém musí byť analyzovaný na výskyt tzv. skrytých kanálov (slúžiacich pre prípadný únik údajov) a na ich prenosovú kapacitu. Testovanie systému má demonštrovať, že systém je „relatívne odolný voči prieniku“. Všetky objavené nedostatky musia byť opravené a systém znovu pretestovaný, či sa pri ich opravách nezavliekli nové bezpečnostné nedostatky. Dokumentácia musí obsahovať formálny model bezpečnostnej politiky, ktorú realizujú prostriedky bezpečnosti systému. Musí tiež existovať abstraktná (vysokoúrovňová) špecifikácia základného bezpečnostného prvku systému, ktorá ho presne a vyčerpávajúco popisuje v termínoch mimoriadnych stavov, chybových správ a efektov. Vo filozofii systému ochrany musia byť od seba oddelené funkcie operátora a správcu systému.

B3: Musí existovať taký mechanizmus priebežného (automatického) vyhodnocovania záznamov monitorovania, ktorý môže indikovať bezprostredné narušenie stanovenej bezpečnostnej politiky. Ešte väčší dôraz sa kladie na návrh základného bezpečnostného „jadra“ (TCB) systému. Vo filozofii systému ochrany musia byť od seba oddelené funkcie operátora, správcu systému a správcu bezpečnosti. Musia existovať procedúry a mechanizmy na zabezpečenie zotavenia systému po zlyhaní, resp. prerušení práce, bez toho, aby pri tom došlo k porušeniu ochrany. Počas testovania systému nesmie byť objavený žiaden defekt v návrhu, môže byť objavených iba niekoľko opraviteľných nedostatkov v implementácií, a musí byť dôvod veriť, že v systéme ostalo iba niekoľko neobjavených nedostatkov.

A1: Systémy tejto triedy sú funkcionálne ekvivalentné systémom triedy B3, ale pri ich návrhu a implementácii boli použité formálne špecifikačné a verifikačné techniky a je vysoká miera dôvery v ich správnu (bezchybnú) implementáciu.

4.5.2 Information Technology Security Evaluation Criteria – ITSEC

Na rozdiel od TCSEC sa v ITSEC chápe bezpečnosť systému ako zachovanie atribútov dôvernosti, integrity a dosiahnuteľnosti údajov. Bezpečnosť objektu (môže ním byť ucelený systém, ako aj jeho jednotlivé komponenty – produkty) sa hodnotí podľa bezpečnostných funkcií, ktoré poskytuje, a podľa stupňa istoty v účinnosť týchto mechanizmov. V druhom prípade sa ešte rozlišuje medzi istotou v účinnosť bezpečnostných mechanizmov („sú postačujúce pre daný bezpečnostný cieľ?“) a istotou v správnosť ich návrhu a implementácie.

ITSEC nemá hierarchiu tried, ako je to v prípade TCSEC. Hierarchicky sú usporiadané len požiadavky na kvalitu návrhu a implementácie. Hodnotený produkt môže mať jednu či viac bezpečnostných funkcií, ale produkt nie je hodnotený „vyššie“ či „nižšie“ podľa toho, či má alebo nemá niektorú bezpečnostnú funkciu. Hodnotenie produktu podľa ITSEC jednoducho berie množinu bezpečnostných funkcií poskytovaných produktom ako danú a overuje proklamované vlastnosti produktu a posudzuje, či výber a realizácia bezpečnostných funkcií účinne realizuje bezpečnostný cieľ, ktorý je deklarovaný pre produkt.

Hodnotenie účinnosti, s akou sa dosahuje stanovený bezpečnostný cieľ, sa skladá z posúdenia

~	či bezpečnostné funkcie produktu sú vhodné proti hrozbám, ktoré sú definované v bezpečnostných cieľoch produktu,
~	schopnosti bezpečnostných funkcií a mechanizmov vzájomne spolupôsobiť a vytvárať integrovaný celok,
~	odolnosti použitých bezpečnostných mechanizmov proti priamemu útoku,
~	či známe slabiny v konštrukcii produktu môžu v praxi znamenať zoslabenie jeho bezpečnosti,
~	či známe slabiny v spôsobe, akým má byť produkt použitý, môžu v praxi znamenať zoslabenie jeho bezpečnosti.

Za hlavný zdroj dôvery v správnosť implementácie bezpečnostných mechanizmov produktu pokladá ITSEC pochopenie, ako bol produkt vyvinutý, pričom sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na proces vývoja a vývojové prostredie, ale tiež na prevádzkovú dokumentáciu a prevádzkové prostredie. ITSEC rozoznáva 7 tried, označených E0 až E6, ktoré reprezentujú stupňujúce sa nároky na používanie formálnych metód špecifikácie, verifikačných techník a ďalších prostriedkov, ktorých používanie je všeobecne akceptované ako príspevok k presvedčeniu o správnosti implementácie bezpečnostných mechanizmov produktu.

Aj keď ITSEC nerozdeľuje produkty do tak presne definovaných tried, ako je to v prípade TCSEC, hierarchia požiadaviek na kvalitu návrhu a implementácie produktu podľa ITSEC približne zodpovedá kvalitatívnej časti požiadaviek na triedy podľa TCSEC (E6 reprezentuje najvyššie požiadavky, obdobne ako A1).

4.5.3 Canadian Trusted Computer Products Evaluation Criteria – CTCPEC

Podľa kanadských kritérií sa hodnotený produkt chápe ako kolekcia funkcionálnych služieb, na ktoré sa globálne aplikuje kritérium kvality. Tomu zodpovedá aj rozdelenie kritérií na skupinu funkcionálnych kritérií a kritéria pre mieru istoty v kvalitu implementácie. Štyri funkcionálne kritéria – kritéria pre dôvernosť, integritu, dosiahnuteľnosť a pre stanovenie zodpovednosti – definujú služby, ktoré sú všeobecnou abstrakciou základných „stavebných blokov“, ktoré môžu byť použité pre definovanie dôveryhodných produktov. Každé takéto kritérium je zamerané na funkcionálne zoskupenie definované svojou schopnosťou čeliť množine hrozieb. Produkt, ktorý je hodnotený podľa kritérií dôvernosti, musí poskytovať služby schopné chrániť proti úniku údajov. Produkt, ktorý je hodnotený podľa kritérií integrity, musí poskytovať služby schopné zabezpečiť integritu údajov alebo integritu produktu samotného. Produkt, ktorý je hodnotený podľa kritérií dosiahnuteľnosti, musí poskytovať služby schopné riadiť dosiahnuteľnosť produktu. Produkt, ktorý je hodnotený podľa kritérií stanovenia zodpovednosti musí poskytovať služby schopné priradiť používateľovi zodpovednosť za akciu.

Každá služba je rozdelená na úrovne, pričom úrovňou je definovaná a merateľná požiadavka na silu, ktorou sa čelí špecifickej množine hrozieb. Vyššia úroveň služby pritom poskytuje lepšiu ochranu proti týmto hrozbám. Počet úrovní je individuálny pre každú z uvažovaných služieb. Produkt je teda definovaný ako množina bezpečnostných služieb, ktoré poskytuje, pričom pre každú službu je definovaná konkrétna úroveň („sila“). Naviac, pre všetky uvažované služby je určená jedna globálna úroveň dôvery v to, že produkt správne implementuje svoju bezpečnostnú politiku.

Podobne ako v predchádzajúcich kritériach, aj CTCPEC má hierarchicky usporiadané požiadavky na kvalitu návrhu a implementácie – úrovne od T0 (najnižšia) po T7 (najvyššia).

4.5.4 Common Criteria – CC

Podľa CC je potrebné venovať bezpečnosti pozornosť na všetkých úrovniach od najabstraktnejších po konkrétnu implementáciu produktu v jeho prevádzkovom prostredí. Jednotlivé úrovne abstrakcie sú podľa CC nasledovne:

~	legislatívne normy, organizačno-bezpečnostné politiky, zvyky, znalosti, hrozby existujúce a očakávané, teda všetko, čo tvorí kontext, v ktorom má byť hodnotený produkt použitý,
~	bezpečnostný zámer,
~	bezpečnostné požiadavky, t.j. zjemnenie bezpečnostného zámeru do súboru technických požiadaviek na bezpečnostné funkcie a záruky (assurances), ktorých splnenie zaručí splnenie bezpečnostného zámeru - vo všeobecnosti sa uvádzajú požiadavky na existenciu želaného správania sa, ako aj na neexistenciu neželaného správania sa,
~	bezpečnostné špecifikácie, t.j. definícia aktuálnej alebo navrhovanej implementácie produktu tak, aby sa splnil bezpečnostný zámer,
~	realizácia produktu v súlade s bezpečnostnými špecifikáciami.

Filozofia bezpečnosti, z ktorej vychádzajú Common Criteria predpokladá, že hrozby pre bezpečnosť a záväzky dané organizačno-bezpečnostnou politikou musia byť jasne vymedzené a navrhnuté bezpečnostné opatrenia musia byť preukázateľne postačujúce pre ich uvažované ciele. Naviac, musia byť prijaté opatrenia, ktoré umožnia odhalenie a následnú elimináciu slabých miest. V prípadoch, keď je eliminácia nemožná resp. nepraktická, musia byť prijaté opatrenia na minimalizáciu dôsledkov existencie týchto slabých miest, resp. na detekciu každého ich potenciálneho využitia.

Poznámka: CC explicitne konštatujú, že niektoré oblasti bezpečnosti sú mimo ich pôsobnosť. Nezaoberajú sa napríklad hodnotením administratívnych bezpečnostných opatrení, hodnotením technicko-fyzikálnych aspektov bezpečnosti (elektromagnetické vyžarovanie), administratívnym či legislatívnym rámcom pre aplikáciu kritérií či miestnej metodológie hodnotenia, ani kritériami hodnotenia kvality kryptografických algoritmov a príbuzných techník.

V CC sa pojem bezpečnosť nechápe len ako známe dôvernosť + integrita + dosiahnuteľnosť ako v ITSEC, resp. to isté + priradenie zodpovednosti ako v CTCPEC, ale zohľadňujú sa aj iné aspekty, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť do jednej z týchto kategórií (napr. ochrana súkromia používateľov hodnoteného produktu).

V Common Criteria sa používa aj nové štrukturovanie kritérií – zoskupovanie bezpečnostných požiadaviek na triedy ktoré sa delia na rodiny, ktoré sa skladajú z komponentov.

>	Trieda (class) – spoločný bezpečnostný zámer, ale rozdielne pokrytie bezpečnostných cieľov.
>	Rodina (family) – spoločné ciele, rozdielny dôraz resp. rigoróznosť.
>	Komponenty (components) – v CC najmenšie zoskupenie bezpečnostných požiadaviek.

V CC sa kladie veľký dôraz na závislosti medzi jednotlivými komponentami. Komponent obvykle nie je sebestačný a jeho účinnosť je podmienená prítomnosťou iného komponentu. Takéto závislosti od iných komponentov sú v CC povinnou súčasťou špecifikácií komponentov.

CC chápu bezpečnosť komplexnejšie ako predchádzajúce kritéria, čo sa o.i. prejavilo aj väčším rozsahom a vnútornou zložitosťou CC. Väčšia zložitosť CC je však vyvážená striktným používaním tzv. „protection profile“ (PP) ako spôsobu vyjadrenia súboru bezpečnostných požiadaviek pre špecifickú aplikačnú oblasť. CC totiž chápe jednotlivé bezpečnostné požiadavky (komponenty) ako základné moduly, ktoré sa zoskupujú do väčších celkov tak, aby vyhovovali bezpečnostnému zámeru, ktorý je považovaný za charakteristický pre istú aplikačnú oblasť. Konkrétny PP charakterizuje takéto zoskupenie bezpečnostných požiadaviek pre danú aplikačnú oblasť, napríklad PP pre  informačný systém banky.

PP popisuje zoskupenie bezpečnostných požiadaviek – komponentov a špecifikuje úroveň kvality ich implementácie. Je to implementačne nezávislé vyjadrenie bezpečnostných požiadaviek na množinu produktov, ktoré plne vyhovuje danému bezpečnostnému zámeru. Okrem PP používajú CC aj pojem bezpečnostného cieľa („security target“ – ST). Tento je definovaný obdobne ako PP, ale vzťahuje sa len na jeden špecifický produkt, nie na ich množinu ako je to v prípade PP.

Bezpečnostné funkcionálne požiadavky, definované v CC, popisujú želané bezpečnostné správanie sa hodnoteného produktu, ktoré by malo vyhovovať bezpečnostnému zámeru deklarovanému v príslušnom PP alebo v bezpečnostnom cieli (ST). CC si nekladú za cieľ dať vyčerpávajúci zoznam bezpečnostných funkcionálnych požiadaviek, ale len súbor dobre pochopených („well understood“) bezpečnostných funkcionálnych požiadaviek, ktorý môže byť použitý na tvorbu „trusted“ produktov alebo systémov. Podmienkou zaradenia konkrétnej bezpečnostnej funkcionálnej požiadavky do CC bol súhlasný názor inštitúcií podieľajúcich sa na vytvorení CC na význam (hodnotu) tejto bezpečnostnej požiadavky pre tvorbu „trusted“ produktov či systémov.

Bezpečnostné funkcionálne požiadavky sa podľa CC delia do nasledovných tried

>	monitorovanie bezpečnosti (Security Audit),
>	komunikácie (Communication),
>	ochrana údajov používateľa (User Data Protection),
>	identifikácia a autentifikácia (Identification and Authentication),
>	súkromie používateľov (Privacy),
>	ochrana vlastných bezpečnostných funkcií (Protection of the Trusted Security Functions),
>	využitie zdrojov (Resource Utilization),
>	prístup k produktu (TOE Access),
>	dôveryhodné spojenie (Trusted Path/Channels).

Okrem bezpečnostných funkcií hodnoteného produktu sa CC pochopiteľne venujú aj kvalitatívnym aspektom. Vychádza sa z toho, že slabé miesta produktu alebo systému môžu vzniknúť poruchami resp. nedostatkami v

~	požiadavkách,
~	konštrukcii,
~	prevádzke.

Záruka (assurance) je chápaná ako atribút, ktorý vzbudzuje v používateľoch dôveru v schopnosť bezpečnostných funcií produktu vynútiť si dodržiavanie stanovenej bezpečnostnej politiky. Záruka získaná hodnotením (CC preferujú aktívne vyšetrovanie) produktu môže byť založená napríklad na

~	analýze a kontrole procesov a procedúr,
~	kontrole, či procesy a procedúry sú vôbec aplikované,
~	analýze vzťahov medzi jednotlivými priebežnými reprezentáciami návrhu hodnoteného produktu,
~	analýze reprezentácie návrhu hodnoteného produktu v porovnaní s požiadavkami,
~	overení matematických dôkazov,
~	analýze sprievodnej dokumentácie,
~	analýze vyvinutých funkcionálnych testov a ich výsledkov,
~	nezávislom funkcionálnom testovaní,
~	analýze zameranej na odhalenie slabých miest,
~	testovaní preniknutia (penetration testing).

Filozofia CC predpokladá, že vyššia miera záruky vyplýva z použitia väčšieho úsilia pri hodnotení, pričom rastúce úsilie je vyjadrené

~	väčším rozsahom testovania,
~	väčšou hĺbkou testovania,
~	väčšou mierou rigoróznosti pri testovaní.

CC rozdeľujú hodnotené produkty do 7 kvalitatívnych úrovní, tzv. EAL (Evaluation Assurance Level)

EAL1 – Functionally tested
EAL2 – Structurally tested
EAL3 – Methodically tested and checked
EAL4 – Methodically designed, tested, and reviewed
EAL5 – Semiformally designed and tested
EAL6 – Semiformally verified design and tested
EAL7 – Formally verified design and tested

4.5.5 Kritéria hodnotenia šifrovacích systémov

Žiadne z existujúcich kritérií hodnotenia sa nezaoberá kritériami pre hodnotenie šifrovacích algoritmov, použitých pre ochranu údajov. Podľa kritérií je síce možné hodnotiť niektoré vlastnosti šifrovacích systémov (napríklad kvalita implementácie či ochrana šifrovacích kľúčov a iných parametrov uložených v šifrovacom zariadení), zámerne sa však vyhýbajú stanoveniu akýchkoľvek kritérií na hodnotenie použitého šifrovacieho algoritmu. Predpokladá sa, že v každej krajine existuje „najvyšší“ orgán špecializovaný na kryptológiu (u nás je to Útvar šifrovej služby MV SR), ktorý má oprávnenie i know-how potrebné pre posúdenie kvalít toho-ktorého šifrovacieho algoritmu. Keďže však v takomto prípade ide o prísne utajované know-how, je potrebné šifrovacie algoritmy hodnotiť spôsobom, ktorý ho neohrozí. V praxi to znamená, že pre šifrovacie algoritmy nie sú definované žiadne explicitné, publikované úrovne „bezpečnosti“. Hodnotenie šifrovacieho algoritmu by potom malo prebiehať tak, že spomenutému ústrednému orgánu sa predloží jeho podrobný popis (vrátane príslušných matematických analýz jeho vlastností) spolu so špecifikáciou kategórie údajov, ktoré by mali byť šifrované týmto algoritmom. Výstupom hodnotenia je potom v podstate len odpoveď, či podľa odborného názoru ústredného šifrového orgánu je predložený šifrovací algoritmus vhodný (postačujúci) pre ochranu uvedenej kategórie údajov, alebo nie. Výsledky analýz, resp. argumenty, na základe ktorých ústredný šifrový orgán dospel k svojmu výroku, sa nezverejňujú a nie sú ani súčasťou výsledku hodnotenia.

4.6 Vnútorné kontrolné mechanizmy systému

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka informačného systému môže byť narušená aj z iných dôvodov, ako je priamy cielený útok zameraný na získanie neoprávnených privilégií v systéme. Často sa zabúda na to, že činnosť informačného systému môže byť negatívne ovplyvnená hoci aj nevhodnými údajmi, ktoré sa do systému dostanú, alebo chybami a omylmi používateľov systému. Taktiež je vhodné okrem „externých“ útokov, resp. útokov zameraných na získanie neoprávnených privilégií pre prácu so systémom, uvažovať aj prípadné zneužitie pridelených privilégií oprávneným používateľom na vykonanie neželaných činností.

Je preto potrebné, aby systém bol okrem obvyklých prostriedkov kontroly prístupu vybavený aj vlastnými vnútornými kontrolnými mechanizmami zaisťujúcimi včasné objavenie nekorektných údajov, chýb alebo omylov, alebo neobvyklých aktivít jeho používateľov. Pre ilustráciu tejto myšlienky je vhodné uvažovať napríklad účtovníctvo a jeho základný vnútorný kontrolný mechanizmus – porovnanie strán „má dať“ a „dal“.

Medzi základné, všeobecne formulované kontrolné mechanizmy možno zaradiť napríklad nasledovné požiadavky:

~	transakcie a iné významné udalosti musia byť promptne zaznamenané a tieto záznamy vhodne chránené,
~	transakcie a iné významné udalosti musia byť autorizované a vykonané výlučne používateľmi konajúcimi v rámci svojich oprávnení,
~	kľúčové povinnosti a zodpovednosť týkajúce sa autorizácie, spracovania, zaznamenania a overenia transakcií, by mali byť rozdelené medzi viacerých používateľov,
~	splnenie cieľov vnútornej kontroly musí byť nepretržite a kvalifikovane kontrolované,
~	prístup k zdrojom a záznamom informačného systému musí byť obmedzený len na oprávnených používateľov, ktorým musí zároveň byť jednoznačne priradená zodpovednosť za správu a využívanie zdrojov systému; toto musí byť periodicky kontrolované,
~	vyčerpanie zdrojov systému, potrebných pre riadnu prevádzku jeho modulov (napríklad generovanie jedinečných čísiel účtov v banke alebo nedostatok pamäťovej kapacity pre úschovu údajov) musí byť signalizované včas (v dostatočnom predstihu pred skutočným dosiahnutím limitu) a dostatočne výrazne, aby bolo možné pripraviť vhodné opatrenia.

Vnútorné kontrolné mechanizmy, zamerané na včasnú detekciu výskytu nekorektných údajov v informačnom systéme, sú obvykle silne závislé na oblasti použitia systému a na charaktere údajov, ktoré spracováva. Medzi základné kontroly takéhoto charakteru možno zaradiť napríklad nasledovné kontroly:

>	kontrola následnosti (poradových čísiel) jednotlivých záznamov a upozornenie na výskyt duplikátov („sequencing check“),
>	kontrola, či zadávaná hodnota neprekračuje danú hraničnú hodnotu („limit check“); napríklad vek osoby musí byť nenulové kladné číslo,
>	kontrola, či zadávaná hodnota sa vyskytuje v intervale prípustných hodnôt („range check“); napríklad vek žijúcej osoby vyjadrený v rokoch, by mal byť zrejme v intervale od 1 po 150,
>	kontrola správnosti („validity check“); napríklad kódové označenie pohlavia osoby môže nadobúdať len jednu z dvoch vopred špecifikovaných hodnôt,
>	kontrola rozumnosti („reasonableness check“); napríklad hmotnosť dospelej osoby, vyjadrená v celých kilogramoch, by mala byť vyjadrená najmenej dvojciferným a najviac trojciferným číslom,
>	kontrola vzťahov medzi jednotlivými položkami záznamu; napríklad pri veku do 10 rokov nemožno očakávať vyplnenú položku vysokoškolského vzdelania, či stav ženatý/vydatá, príp. rozvedený(á) alebo vdova/vdovec.

Pri špecifikovaní konkrétneho vnútorného kontrolného mechanizmu, resp. pri hodnotení jeho účelnosti a účinnosti, je veľmi dôležité poznať, kedy a ako má systém reagovať na porušenie kontrolného mechanizmu. Je zaiste rozdiel medzi okamžitým varovaním a varovaním na konci spracovania tak, ako je rozdiel medzi okamžitým odmietnutím celého záznamu so súčasným zastavením ďalšieho spracovania vstupných údajov a odmietnutím len chybnej položky, resp. pokusom o jej automatické nahradenie preddefinovanou náhradnou hodnotou. Dôsledky zvoleného času a spôsobu reakcie systému je pritom potrebné hodnotiť v kontexte konkrétnej situácie s prihliadnutím na všetky reálne možné okolnosti. Napríklad, kontrolný mechanizmus, ktorý síce správne upozorní na vstup nekorektného údaju, ale až po niekoľkohodinovom spracovaní globálnych výsledkov zo všetkých zadaných údajov, ťažko možno označiť za účelný ak celý výpočet bude potrebné zopakovať, tentoraz už s opravenou hodnotou.

Súvisiacim problémom je správna súhra vnútorných kontrolných mechanizmov s ostatnými prvkami bezpečnosti a ochrany systému. Pre ilustráciu dôsledkov síce existujúcich, ale vzájomne nezosúladených bezpečnostných a kontrolných prvkov uveďme nasledovný prípad z Českej republiky:

Jedným z bezpečnostných prvkov informačného systému banky bolo aj monitorovanie činnosti systému – zaznamenávanie akcií oprávnených používateľov v systéme na magnetické pásky. Záznamy z monitorovania sa uchovávali týždeň, po uplynutí ktorého sa páska opätovne použila, t.j. jej obsah sa prepísal novými údajmi. Vnútorné kontrolné mechanizmy systému realizovali aj bežné účtovné kontroly, a preto „zachytili“ aj počítačový podvod, ktorý stál banku vyše 12 miliónov Kč. Pre banku sa však stalo osudným oneskorenie, s ktorým vnútorné kontrolné mechanizmy zareagovali – vyše dvoch týždňov od realizácie schémy podvodu. V dôsledku toho banka síce zistila, že bola okradnutá, ale nebola schopná zrekonštruovať aktivity pracovníkov pobočky – používateľov systému v kritickom časovom úseku. Výsledok vyšetrovania bol neradostný, pretože skončilo konštatovaním, že podvod vykonal niekto z asi 12 pracovníkov pobočky, ktorí prichádzali do úvahy, ale nepodarilo sa preukázať, ktorý z nich to vlastne bol.

Z uvedeného príkladu by malo byť jasné, že existencia vnútorných kontrolných mechanizmov sama osebe nestačí. Je potrebné, aby boli vhodným spôsobom zosúladené s ostatnými bezpečnostnými opatreniami tak, aby spolu tvorili prvok minimálne odstrašujúceho charakteru (v prípade hrozby úmyselného útoku), alebo preventívneho či korektívneho charakteru (v prípade hrozby z neúmyselnej činnosti či dôsledkov výskytu neočakávanej udalosti).

4.7 Testovanie

Testovanie vytvoreného informačného systému je významnou podmienkou jeho celkovej použiteľnosti. Testovanie informačného systému ako súčasť procesu vývoja systému, teda ešte pred jeho uvedením do rutinnej prevádzky, má za úlohu včas detekovať a lokalizovať chyby, ktorých sa riešitelia systému dopustili.

Komplexné testovanie pripravovaného systému by sa nemalo sústrediť len na overenie jeho základných funkcií, ale malo by sa zamerať na

>	overenie, či všetky požiadavky boli premietnuté do návrhu systému,
>	overenie, či všetky prvky systému, špecifikované v jeho návrhu, boli v danom rozsahu aj implementované,
>	overenie funkčnosti jednotlivých modulov systému a ich kombinácií (súhra modulov, kompatibilita),
>	overenie integrovania modulu do celku,
>	overenie súladu testovaného systému s jeho dokumentáciou (podrobnosť, presnosť, úplnosť, neprotirečivosť, zrozumiteľnosť dokumentácie),
>	overenie schopnosti systému včas reagovať stanoveným spôsobom na odchýlky v činnosti alebo charaktere jeho okolia od očakávaného prevádzkového stavu,
>	overenie spoľahlivosti a bezpečnosti procedúry inštalovania systému.

Testovanie samotné by mal vykonávať špecializovaný testovací útvar nezávisle od testov, ktoré vykonali autori modulu. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby prebiehalo v prostredí čo najlepšie simulujúcom reálne prostredie, je však neprípustné aby prebiehalo s „ostrými“ údajmi a na „ostrých“ prostriedkoch systému.

Počas testovania počítačového systému Federal Reserve Bank (USA) sa náhodou opakovane spracovalo 1000 transakcii z predchádzajúceho dňa (transfer 2 miliárd dolárov do 19 rôznych finančných inštitúcií).



5. Prevádzka systému


Spôsob, ako je informačný systém používaný a ako je riadená jeho prevádzka, má v konečnom dôsledku nezanedbateľný podiel na jeho celkovej bezpečnosti. Veď aj informačný systém, pri vývoji ktorého bol kladený maximálny dôraz na dodržiavanie všetkých osvedčených techník softwarového inžinierstva, a ktorý bol vybavený množstvom dômyselných bezpečnostných prvkov, môže byť prevádzkovaný spôsobom, ktorý degraduje jeho úroveň bezpečnosti – asi tak, ako ani automobil tej najlepšej a/alebo najdrahšej značky nezabráni nezodpovednému vodičovi v riskantnej jazde ukončenej pádom do priepasti. Na druhej strane, známe bezpečnostné nedostatky dodaného systému často môžu byť do značnej miery vykompenzované vhodnými prevádzkovými opatreniami – v rámci použitej analógie môžme napríklad uvažovať o vodičovi, ktorý s vedomím nedostatkov Trabanta ho dokáže použiť na bezpečnú prepravu na zadané miesto.

5.1 Vnútorná legislatíva organizácie

Jadro súčasných informačných systémov je v súčasnosti prakticky vo všetkých význačnejších prípadoch tvorené výpočtovou a komunikačnou technikou. V takomto prostredí sú tiež implementované aj najrôznejšie bezpečnostné mechanizmy, ktoré realizáciou stanovených bezpečnostných pravidiel „dohliadajú“ na bezpečnosť údajov či spoľahlivú prevádzku systému. Platnosť bezpečnostných pravidiel, vynucovaných takýmito mechanizmami, je však v praxi obmedzená len na „počítačové“ prostredie. Bezpečnosť informačného systému však ovplyvňujú aj faktory pôsobiace mimo spomenutého prostredia, a preto je potrebné stanoviť aspoň základné pravidlá správania sa v „nepočítačovom“ prostredí.

Vnútorný chod organizácie i jej vnútornú „kultúru“ stanovuje vlastný systém písaných i nepísaných noriem, pravidiel a pokynov, ktorými sa riadia jej pracovníci. Takáto vnútorná legislatíva organizácie môže významnou mierou ovplyvniť celkový prístup jej pracovníkov k používaniu informačného systému (spôsobom, ktorý zvyšuje spoľahlivosť jeho prevádzky), ako aj k ochrane dôležitých údajov, a to bez ohľadu na to či sa tieto údaje nachádzajú v počítačovom systéme alebo nie.

Základom pre všetky vnútorné normy a predpisy organizácie by mala byť schválená bezpečnostná politika organizácie. Ako sme uviedli v časti 4.4, bezpečnostná politika organizácie v hutnej forme vyjadruje základné priority a ciele organizácie v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti jej informačného systému, vymedzuje kompetencie a zodpovednosť v tejto oblasti a tiež zásady a princípy, ktorými sa organizácia a jej pracovníci majú riadiť pre dosiahnutie stanovených bezpečnostných cieľov. Je vhodné, aby všetci pracovníci, alebo prinajmenšom tí, ktorých činnosť vo významnej miere ovplyvuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky informačného systému, boli oboznámení so základnou orientáciou stanovenou bezpečnostnou politikou. V každom prípade je však potrebné, aby sa na schválenú bezpečnostnú politiku prihliadalo pri tvorbe vnútorných predpisov organizácie.

Rozsah, vnútorná štruktúra, miera detailnosti a ďalšie náležitosti vnútorných predpisov sa líšia v závislosti od organizácie, jej veľkosti, vnútornej štruktúry či miery dôvery v odborné alebo morálne vlastnosti vlastných zamestnancov. Na tomto mieste sa teda nepokúsime o taxatívne vymenovanie potrebných predpisov či ich detailnej náplne. V každom prípade však považujeme za vhodné, aby vnútorná legislatíva stanovila jednoznačné zásady postupu pracovníkov organizácie pri takých činnostiach a udalostiach, ktoré vplývajú na bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku informačného systému. Vnútorné smernice organizácie by napríklad mohli pokrývať nasledovné oblasti súvisiace s prevádzkou informačného systému

>	základná ochrana komponentov informačného systému
~	zásady pre fyzické umiestnenie prvkov výpočtovej a komunikačnej techniky informačného systému z hľadiska ich bezpečnosti a zaistenia podmienok pre ich spoľahlivú prevádzku,
~	zásady pre bežnú manipuláciu s kľúčovými prvkami výpočtovej a komunikačnej techniky (kto je oprávnený akú činnosť vykonávať),
~	zásady riadenia prístupu pracovníkov (vrátane externých návštevníkov) do jednotlivých častí pracovných priestorov (budovy), ku kľúčovým prostriedkom výpočtovej a komunikačnej techniky systému (kto, za akých podmienok má povolený prístup ku ktorým komponentom),
~	kompetencie, zásady a postup pri inštalácií nového a pri úpravách pôvodného programového vybavenia systému,
~	kompetencie, zásady a postup pri údržbe technických prostriedkov systému,

>	bežná prevádzka informačného systému
~	štandardný (predpísaný) postup zahájenia a ukončenia práce systému (servera), vrátane postupu pri rýchlom núdzovom ukončení činnosti systému,
~	vedenie prevádzkovej knihy
§	kto zaznamenáva,
§	aké udalosti sa zaznamenávajú (predovšetkým všetky, ktoré sa vymykajú bežnej rutine),
§	čo sa zaznamenáva (výstižný popis udalosti, kto bol zainteresovaný, prípadne kto a na základe čoho rozhodol o vykonaní neobvyklej činnosti),
§	kto to vyhodnocuje/kontroluje,
~	postup pri hlásení, prešetrovaní a riešení bezpečnostne významných udalostí (incidentov),
~	zásady výberu/prideľovania, používania a ochrany osobných identifikačných a autentifikačných prvkov používateľov systému (heslá, čipové karty a pod.),
~	zásady distribúcie tlačových zostáv, generovaných systémom, ich ochrana, skladovanie a skartácia,
~	zásady a postup pri príjme a používaní médií s údajmi v elektronickej forme od externých subjektov (procedúry overenia autenticity prijatých údajov, antivírová kontrola médií pred ich vložením do počítačových systémov organizácie a podobne),
~	zásady pre kontrolu prístupu externých kooperujúcich subjektov k službám informačného systému (poskytnutie prístupového hesla, jeho následná zmena a podobne),

>	zálohovanie, archivácia a likvidácia údajov a médií
~	ktoré údaje podliehajú zákonnej povinnosti ich archivácie, a po akú dobu (pozri napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve),
~	kto zodpovedá za vytvorenie záložných kópií ktorých údajov informačného systému,
~	kto zodpovedá za vytvorenie archívnych kópií ktorých údajov informačného systému,
~	intervaly, v ktorých je potrebné vytvoriť záložné, resp. archívne kópie údajov informačného systému,
~	zásady pre výber médií pre záložné kópie a pre archívne kópie údajov informačného systému,
~	zásady rotácie médií pre záložné kópie údajov (koľko verzií záložných údajov sa uchováva v danom čase),
~	odporučený, resp. záväzný postup pri vytváraní záložných a archívnych kópií údajov,
~	postup pri obnovovaní údajov informačného systému zo záložnej kópie údajov,
~	postup pri načítaní údajov z archívnej kópie,
~	zásady ochrany záložných a archívnych kópií údajov na mieste ich skladovania (vrátane ochrany počas prenosu na toto miesto),
~	zásady pre vyraďovanie nepotrebných alebo poškodených médií a postup likvidácie údajov na vyraďovaných médiach,
~	zásady označovania médií so záložnými a archívnymi kópiami údajov a vedenia príslušnej evidencie o používaní archívnych kópií,

>	prístupové práva
~	zásady pre prideľovanie prístupových práv
§	princíp najmenších privilégií (len také oprávnenia, ktoré potrebuje pre svoju prácu, a nie väčšie),
§	princíp rozdelenia právomocí (výkonná a kontrolná, resp. schvaľovacia, právomoc rozdelené medzi dvoch pracovníkov, nie kumulované u jedného),
~	kto je oprávnený prideľovať, upravovať a odnímať prístupové práva používateľovi systému,
~	postup pri prideľovaní, zmene či odňatí prístupových práv pracovníkovi - kto žiada, kto schvaľuje,
~	zásady dočasných zmien v pridelených prístupových právach (dôvody, postup, zodpovednosť za včasné ukončenie dočasného pridelenia),
~	zásady vedenia evidencie pridelených prístupových práv,

>	havarijný plán (pre jednotlivé útvary)
~	priority v prípade ohrozenia prevádzky útvaru, resp. nutnosti pracovať v redukovanom režime (prerušenie dodávky elektrickej energie, prerušenie komunikačných liniek, poškodenie alebo zničenie kľúčových prvkov informačného systému, vyčerpanie systémových zdrojov, absencia kľúčových pracovníkov),
~	„technická“ pripravenosť (zabezpečenie náhradných komponentov, zdrojov a komunikačných liniek),
~	postup v prípade vyčerpania systémových zdrojov,
~	postup v prípade neprítomnosti kľúčových pracovníkov,
~	postup v prípade pohromy (napr. požiar),
~	testovanie havarijného plánu – intervaly, spôsob,
~	spôsob vykonania zmien v havarijnom pláne.

Je len prirodzené, že vnútorná legislatíva organizácie by mala rešpektovať existujúce zákony a iné právne normy. Napríklad, pri stanovení lehôt archivácie účtovných dokladov je potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia zákona o účtovníctve, zásady práce s informačným systémom by mali rešpektovať o.i. zákon o ochrane osobných údajov a podobne.

Pri vytváraní vnútornej legislatívy organizácie je vhodné rešpektovať skutočnosť, že na celkovej úrovni bezpečnosti sa svojim dielom podieľajú všetci pracovníci organizácie. Na druhej strane medzi nimi prirodzene existujú značné rozdiely – či už v konkrétnej zodpovednosti, pracovnej náplni či znalostiach informačných technológií. Z uvedených dôvodov je vhodné systém smerníc a predpisov štrukturovať tak, aby sa vhodným spôsobom oslovili všetky relevantné skupiny pracovníkov. Napríklad – v súvislosti s bezpečnosťou informačného systému sa spravidla značne líšia požiadavky na pracovníkov útvaru informatiky (zabezpečujúcich samotnú prevádzku serverov systému), na bežných používateľov, t.j. pracovníkov odborných útvarov organizácie (účtovníci, predajcovia, administratívne sily a podobne) a na riadiacich pracovníkov všetkých útvarov (ich úloha v bezpečnosti je významná napríklad tým, že spravidla oni rozhodujú o skladbe pridelených prístupových práv podriadených pracovníkov). Stojí preto za úvahu vytvorenie troch (skupín) smerníc o bezpečnosti, obsahujúcich požiadavky na základné bezpečnostné aktivity a povinnosti súvisiace s realizáciou bezpečnostnej línie a bezpečnostného plánu organizácie.

5.2 Riadenie bezpečnosti informačného systému

Bezpečnosť informačného systému organizácie by mala byť záležitosťou nie jedného či dvoch jednotlivcov, ale všetkých pracovníkov organizácie. Bolo by však nerealistické očakávať, či dokonca vyžadovať, od všetkých pracovníkov vysokú odbornú úroveň poznania v tejto špeciálnej oblasti. Nestačí totiž len osvojiť si istú – a nie malú – masu špeciálnych poznatkov, ale tieto je potrebné neustále aktualizovať – vyskytujú sa nové hrozby, nové metódy prenikania alebo obchádzania existujúcich bezpečnostných bariér, objavujú sa bezpečnostné nedostatky v používaných programoch a podobne. Je nemysliteľné, aby bežný pracovník popri svojej normálnej plnohodnotnej pracovnej činnosti stihol nadobudnúť a trvale si udržiavať potrebnú vysokú úroveň poznania v tejto oblasti, teda vlastne druhú kvalifikáciu.

Ešte stále bežnú prax v mnohých organizáciach, keď – či už explicitne alebo implicitne – zodpovednosť za bezpečnosť informačného systému nesie správca systému, nemožno považovať za vyhovujúce riešenie. Správca systému má totiž spravidla toľko práce so zabezpečením normálneho chodu systému, riešením problémov používateľov či údržbou a aktualizáciou technického a programového vybavenia, že mu ostáva skutočne málo času na to, aby stihol dôkladne sledovať vývoj v oblasti informačnej bezpečnosti a tak sa udržiaval na patričnej úrovni poznania. Z hľadiska základných bezpečnostných princípov je takéto riešenie ešte horšie – v jednej osobe sa kumulujú mimoriadne vysoké privilégia pre manipuláciu so systémom (o.i. možnosť vystupovať „v mene iného používateľa“) a zároveň právomoci pre návrh, inštaláciu, nastavenie a údržbu bezpečnostných opatrení spolu s právomocami riešiť prípadné podozrenia z neoprávnených aktivít v systéme. Výsledkom je mimoriadne vysoké riziko „informačného ovládnutia“ celej organizácie jednou osobou, ktorej činnosť je prakticky nekontrolovateľná (o.i. má možnosť konať „v mene“ ľubovoľného oprávneného používateľa, účinne „mazať stopy“ po svojej činnosti, v krajnom prípade vyvolať naprosté zrútenie systému a podobne).

Pre dlhodobo zaistenú adekvátnu úroveň zabezpečenia informačného systému je preto – zvlášť pre väčšie organizácie – vhodné vyčleniť samostatný špecializovaný útvar informačnej bezpečnosti. Jeho veľkosť bude zrejme v podstatnej miere určená veľkosťou organizácie a požiadavkami na zabezpečenie jej informačného systému. Úroveň vnútornej hierarchie organizácie, na ktorú bude takýto útvar zaradený, naznačí nielen dôležitosť, aká sa v organizácií priraďuje otázkam bezpečnosti informačného systému, ale aj jeho kompetencie a s nimi súvisiacu potenciálnu účinnosť jeho práce.

Náplň práce špecializovaného útvaru pre informačnú bezpečnosť bude zrejme odrážať potreby a požiadavky konkrétnej organizácie. Podľa nášho názoru by však takýto útvar mohol vykonávať minimálne nasledovné činnosti

~	slúžiť ako špecializovaný poradný orgán vrcholového manažmentu organizácie pre otázky bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému,
~	spracovať koncepciu bezpečnosti informačného systému pre celú organizáciu a koordinovať jej realizáciu,
~	presadzovať a koordinovať vzdelávanie pracovníkov organizácie smerom k vyššej bezpečnostnej kultúre,
~	vypracovať vnútorné predpisy, normy a procedúry priamo súvisiace s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou informačného systému a tiež poskytovať odborné stanovisko k vnútorným predpisom, normám a procedúram vypracovaným inými útvarmi z hľadiska ich prípadných dopadov na bezpečnosť informačného systému,
~	slúžiť ako centrálny bod pre pracovníkov organizácie vo všetkých otázkach bezpečnosti informačného systému,
~	systematicky získavať a vyhodocovať informácie o stave a vývoji metód a prostriedkov pre zabezpečenie informačných systémov, o ich výhodách, nevýhodách a obmedzeniach, ale aj informácie o metódach a prostriedkoch používaných alebo použiteľných pre neoprávnený prienik cez existujúce bezpečnostné bariéry,
~	organizovať vlastnú kontrolnú činnosť, zameranú na kontrolu dodržiavania predpisov, noriem a procedúr navrhnutých na zvýšenie a udržanie bezpečnosti informačného systému, organizovať dôkladné prešetrenie objavených bezpečnostných incidentov a zovšeobecnené poznatky prenášať do aktualizácie existujúcich bezpečnostných opatrení.

5.3 Umiestnenie výpočtovej a komunikačnej techniky

Spoľahlivosť prevádzky informačného systému je v značnej miere ovplyvnená aj spoľahlivosťou jeho technických prostriedkov. Je pravdou, že spoľahlivosť technických prostriedkov je v súčasnosti znateľne lepšia ako v minulých časoch. Nevhodné umiestnenie výpočtovej a komunikačnej techniky, či necitlivá manipulácia s ňou však môžu spôsobiť zbytočné problémy. Keďže podľa známeho a v praxi mnohonásobne overeného Murphyho zákona sa problémy vyskytnú v ten najnevhodnejší okamih, má zmysel vynaložiť isté úsilie na to, aby sa pre technické prostriedky informačného systému vytvorili podmienky, ktoré zbytočne neznižujú ich spoľahlivosť a životnosť.

Podľa tohto prístupu je vhodné bežné výpočtové a komunikačné prostriedky informačného systému umiestniť tak, aby neboli vystavené vibráciam, nadmernej prašnosti, vlhkosti a teplote či teplotným výkyvom. V blízkosti tejto techniky by sa nemalo jesť, piť a fajčiť. Umiestnenie v blízkosti funkčného radiátora či vodovodného potrubia zvyšuje riziko poškodenia technických prostriedkov informačného systému unikajúcou vodou v prípade poruchy. Výskyt plazov, hmyzu či iných živočíchov v blízkosti nedostatočne izolovaných elektrických kontaktov môže viesť k elektrickým skratom, činnosť hlodavcov (napríklad potkanov) zas môže zapríčiniť napríklad prerušenie komunikačných liniek.

Poznámka: medzi technické prostriedky informačného systému je vhodné zaradiť nielen samotné výpočtové a komunikačné prostriedky, ale aj podporné zariadenia, ako napríklad záložné zdroje elektrického napájania (UPS), telefónne ústredne či prvky klimatizácie priestorov, v ktorých je umiestnená kľúčová technika.

Zaradenie klimatizačnej techniky medzi technické prostriedky informačného systému môže vyvolať pochybnosti. Na katedre informatiky (Department of Computer Science) na univerzite v Rochestri, kde boli všetky servery a prevažná väčšina pracovných staníc umiestnené vo vnútorných, klimatizovaných priestoroch budovy, som však osobne zažil trojdňový výpadok klimatizácie – ako inak, uprostred horúceho leta. Počas tejto doby boli systémy v prevádzke len vďaka tomu, že katedra mala pre takéto prípady pripravené vlastné obrovské ventilátory, ktoré intenzívnou cirkuláciou vzduchu udržiavali teplotu v týchto priestoroch (ktoré neboli vybavené oknami) na znesiteľnej úrovni.

Inou hrozbou pre výpočtovú a komunikačnú techniku je pohyb osôb v jej blízkosti. Špeciálne v „priechodných“ miestnostiach sa zvyšuje riziko neúmyselného kontaktu okoloidúcej osoby s voľne postaveným alebo položeným technickým prostriedkom informačného systému (napríklad tlačiareň). Toto riziko sa znásobuje častým výskytom hustej spleti káblov na podlahe, prípadne voľne visiacich v priestore, ktoré priam priťahujú nohy a iné časti tela nič netušiacej, v blízkosti sa pohybujúcej osoby.

Nedostatočné priestorové podmienky prinútili pracovníkov pobočky banky umiestniť teleso UPS do chodby s vysokým pohybom osôb. V dôsledku neúmyselného kontaktu okoloidúcej osoby s telesom UPS, presnejšie s jeho ovládacím prvkom, došlo k prerušeniu napájania hlavného servera pobočky a v dôsledku toho k výpadku práce celého informačného systému pobočky.

Samostatnou kapitolkou sú v tejto súvislosti návštevy osôb zvonku v priestoroch, kde je uložená kľúčová výpočtová či komunikačná technika. Riziko zakopnutia či iného neúmyselného kontaktu je u takýchto osôb obvykle vyššie, lebo nemusia byť zvyknuté na pohyb v predmetných priestoroch. Zvlášť nebezpečné v tejto súvislosti môžu byť návštevy malých detí v takýchto priestoroch. Z ľudského hľadiska je pochopiteľné, že pracovníci organizácie, teda aj tí, ktorí pracujú v blízkosti kľúčových technických prostriedkov informačného systému, sú občas okolnosťami donútení na krátku dobu „umiestniť“ v pracovnej dobe svoje dieťa vo svojej blízkosti, teda na pracovisku. Menšie deti však často fascinujú blikajúce svetielka a rôzne ovládacie prvky, ktorými sú vybavené pre ne neznáme skrinky, a ktoré sú obvykle pohodlne dosiahnuteľné aj pre malé dieťa. Hrozí teda, že dieťa v rámci svojej prirodzenej zvedavosti sa začne „hrať“ s týmito ovládacími prvkami, čím nepriaznivo a obvykle úplne nečakane ovplyvní prevádzku týchto či iných, na ne naviazaných, zariadení. Je preto potrebné, aby pracovníci pracujúci v priestoroch, v ktorých je umiestnená kľúčová technika informačného systému, boli explicitne poučení o možnosti takejto hrozby a o zodpovednosti za jej predídenie.

Nielen deti, ale aj dospelí sa však niekedy nesprávajú tak, ako sa návrhárovi systému ochrany zdá logické a „normálne“. Nasledovný prípad, ktorý sa traduje v oblasti bezpečnosti, sa možno v skutočnosti vôbec nestal, pekne však ilustruje ďalšie potenciálne riziko tohto druhu.

Na jednotke ARO v nemenovanej nemocnici v JAR vzbudilo pozornosť, že vždy v piatok sa „nadmerne“ zvýšil počet úmrtí pacientov napojených na prístroje zabezpečujúce ich životné funkcie. Po dlhšom pátraní po príčinách tejto mysterióznej skutočnosti sa ukázalo, že na vine bola upratovačka, ktorá vždy v piatok vysávačom čistila priestory, kde ležali pacienti. Táto žena tak, ako bola zvyknutá z iných pracovísk, keď v miestnosti nenašla voľnú zásuvku na zapojenie vysávača do napájacej siete, „uvoľnila“ si ju odpojením náhodne vybratého sieťového prívodu z niektorého z prístrojov v miestnosti. Po skončení svojej práce síce predmetný prívod opäť zapojila, ale takto spôsobený výpadok činnosti niektorého z prístrojov bol často dosť dlhý na to, aby ho pacient neprežil.

Samozrejmosťou by malo byť umiestnenie kľúčovej techniky do priestorov s adekvátnou úrovňou fyzickej ochrany. Na koľkých pracoviskách však stačia montérky a brašna s náradím, aby sa človek bez problémov dostal trebárs k telefónnym rozvodom, či ústredni elektronického zabezpečovacieho systému, a nerušene tam „pracoval“?

5.4 Údržba technických a programových prostriedkov IS

Tempus edax, homo edacior.
(Čas všetko zničí, človek ešte viac.)

Údržba technických alebo programových prostriedkov informačného systému predstavuje odchýlku od jeho bežnej prevádzky a tiež príležitosť obísť bežné bezpečnostné opatrenia či iným spôsobom získať neoprávnený prístup k údajom alebo službám informačného systému. Špeciálne, počas údržby systému možno legálne a bez vzbudenia podozrenia používať výkonné diagnostické prostriedky, ktoré často o.i. umožňujú obchádzať bežné ochranné mechanizmy systému. Pri údržbe programového vybavenia (úpravy konfigurácie, inštalácia nových programov a podobne) je zas obvykle potrebné pracovať s najvyššími privilégiami v systéme a teda „vytiahnuť z trezoru a oprášiť“ dôkladne chránené a inak nepoužívané prístupové heslo správcu systému. Vzniká teda priestor na pokušenie zneužiť a využiť takúto príležitosť. 

Spektrum možností, ktoré ponúka údržba prostriedkov systému je značne široké, ako som mal príležitosť presvedčiť sa na vlastnej koži...

Mierumilovne som pracoval pri svojom pracovnom stole ako vzdialený používateľ jedného zo serverov pripojených na lokálnu počítačovú sieť banky. Keď prišiel kolega „od technikov“ a požiadal ma, aby som sa na asi 10 minút odhlásil zo servera, že robia nejaký experiment s lokálnou sieťou, bez najmenšieho podozrenia som tak urobil. Veď kto by nevyhovel riaditeľovi „technického“ odboru. Keď mi po uplynutí pár minút prišiel povedať, že je všetko v poriadku, opäť som sa ako vzdialený používateľ prihlásil na server a pokračoval som vo svojej práci. Po nejakom čase som sa na krátku chvíľu musel vzdialiť z miestnosti (pochopiteľne, odhlásil som sa zo systému) a po návrate som na svojom počítači našiel nalepený papier, na ktorom bolo veľkými písmenami uvedené moje prístupové heslo, o ktorom som bol dovtedy presvedčený, že ho nikto okrem mňa nepozná. Vysvitlo, že „technikov“ napadlo, že prostriedok, ktorý používali pre diagnostiku lokálnej siete, sa dá využiť aj na zachytenie („odpočutie“) údajov, ktoré sa v sieti posielajú. Aby si to overili, a zároveň si zo mňa „vystrelili“, rozhodli sa takýmto spôsobom získať moje prístupové heslo. K tomu potrebovali monitorovať prevádzku siete práve vtedy, keď som sa prihlasoval, a moje prístupové heslo „šlo“ po lokálnej sieti, a preto ma pod zámienkou testovania lokálnej siete „presvedčili“, aby som sa odhlásil. K následnému prihláseniu sa ma nemuseli presviedčať, to som už urobil dobrovoľne. Našťastie, išlo len o žart, ktorý ma stál len stratu hesla, ktoré som pochopiteľne po tejto udalosti už nemohol používať (aj tak som v tých kritických okamihoch pracoval len ako obyčajný, neprivilegovaný používateľ).

Súvisiacim problémom je napríklad aj údržba – oprava diskovej pamäte, ktorá skončí výmenou média. Nie vždy si totiž príslušní pracovníci uvedomia, že pôvodné médium obsahuje inak dôkladne chránené údaje, a s už nepotrebným médiom narábajú spôsobom, ktorý môže viesť k úniku dôverných údajov, ktoré sú na ňom uložené.

Pokazený počítač, predaný štátnou správou za 45 dolárov obchodníkovi s použitými počítačmi, obsahoval na svojom disku okrem iného dôverné súbory federálneho prokurátora z Lexingtonu, štát Kentucky. Súbory obsahovali údaje o policajných informátoroch, svedkoch požívajúcich policajnú ochranu a osobné údaje zamestnancov úradu federálneho prokurátora.

5.5 Riadenie mimoriadnych situácií (Disaster recovery/business continuity planning)

Pomerne častým javom v našich podmienkach je, že v rámci bežnej prevádzky informačného systému sa pravidelne vytvárajú kópie dôležitých údajov, prípadne aj programov. V lepšom prípade sa takto vytvorené záložné kópie aj bezpečným a spoľahlivým spôsobom skladujú. V oveľa menšom počte prípadov má však prevádzkovateľ informačného systému aj stanovený presný postup, kto, za akých podmienok a ako môže použiť tieto záložné kópie. V prípade výskytu nepredvídanej, mimoriadnej udalosti, v dôsledku ktorej došlo k poškodeniu či zničeniu údajov alebo programov informačného systému, potom obvykle namiesto systematického a premysleného postupu obnovenia pôvodného stavu systému vládne chaos a improvizácia.

Moje osobné skúsenosti z auditov informačných systémov ukazujú, že väčšina pracovníkov – používateľov systému obvykle nie je vôbec pripravená riešiť mimoriadne udalosti. Pri rozhovoroch s nimi sa obvykle ukázalo, že si vlastne ani nevedia predstaviť výskyt situácie, ktorá by sa radikálne odlišovala od bežnej prevádzky systému. Za takýchto okolností je málo pravdepodobné, že by ich situácia takého charakteru zastihla pripravených, schopných okamžite reagovať správnym spôsobom. Uvedený jav bolo možné pozorovať, i keď v trochu menšej miere, aj v prípade stredného manažmentu.

Samozrejme, nie je možné vopred presne popísať všetky možné mimoriadne udalosti, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť či spoľahlivosť prevádzky informačného systému. Mnohé z nich sa však budú líšiť iba v prvotnej forme, zatiaľ čo druhotné prejavy, ktoré budú nepriaznivo ovplyvňovať prevádzku informačného systému, môžu mať už spoločné. Napríklad, výpadok dodávky elektrickej energie môže mať rôzne príčiny, ich spoločným prejavom však je nefunkčnosť zariadení, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu pri zaistení fyzickej ochrany objektu či samotnej prevádzky systému. Takýto prístup teda umožní lepšie sa sústrediť na korekciu nepriaznivého stavu, vyvolaného mimoriadnou udalosťou.

Čo teda vlastne hrozí? Výskyt mimoriadnej situácie môže vyvolať vážnu odchýlku od bežnej prevádzky informačného systému a tým ohroziť aj schopnosť organizácie plniť svoje „poslanie“ či záväzky voči svojim partnerom. Napríklad, klient banky právom očakáva, že banka mu vyplatí požadovanú sumu (napríklad na výplaty zamestnancom) v dohodnutom termíne alebo zrealizuje úhradu z účtu bez zbytočného odkladu – neschopnosť banky načas zrealizovať tieto svoje záväzky by klientovi nesporne priniesla straty (nespokojnosť zamestnancov, penále za oneskorenú platbu za dodaný tovar a podobne).

Pre ilustráciu možno uviesť niekoľko údajov zo špecializovaných zdrojov:
>	štúdia dôsledkov zemetrasenia v San Franciscu ukázala, že 60% organizácií z tých, ktoré do 2 týždňov nedokázali obnoviť svoje údaje, skrachovalo
>	podľa ďalšieho zdroja priemerná cena hodinového výpadku je v rozsahu od cca 6 miliónov dolárov (brokerská firma) po 18 tisíc dolárov pre malú lokálnu sieť personálnych počítačov. Priemerná hodinová cena obnovovania údajov je 50 tisíc dolárov.
>	cena straty výpočtovej kapacity môže byť taká vysoká, že katastrofa sa meria v hodinách či minútach – brokerská firma (alebo firma špecializovaná na elektronický obchod via WWW) môže stratiť 40% zákazníkov za 24 hodín a 80% v priebehu 5 dní. Opätovné získanie trhového podielu strateného za 1 deň môže trvať až 3 roky.

Pre konkrétnu situáciu sa dá určiť množina javov, ktoré vyvolajú vážnu odchýlku v bežnej prevádzke informačného systému. Vo všeobecnosti medzi takéto javy bude patriť

~	problémy, resp. prerušenie dodávky služieb externým dodávateľom - prerušenie dodávky elektrickej energie, prerušenie alebo podstatné zníženie prenosovej kapacity komunikačných liniek; prvotné príčiny môžu siahať od porúch v dôsledku únavy materiálu, cez neopatrnosť pri zemných prácach až po pôsobenie prírodných živlov (víchrica a podobne),
~	poškodenie alebo zničenie kľúčových technických alebo programových prostriedkov informačného systému; prvotnými príčinami môže byť napríklad požiar, zaplavenie priestorov, v ktorých je umiestnená kľúčová technika vodou napríklad z prasknutého potrubia, ale aj vandalstvo (napríklad už spomenutý prípad s vhodeným úlomkom betónu do priestorov pobočky banky) či nezodpovednosť pracovníka spúšťajúceho neoverený program na počítači slúžiacom pre bežnú prevádzku,
~	vyčerpanie systémových zdrojov - zahltenie systému, nedostatočná kapacita pracovného pamäťového priestoru, nedostatok papiera či tonera v tlačiarni; prvotnými príčinami môže byť nedostatočne dimenzovaný systém, chyba v programovom vybavení, ale aj nedbalosť a nezodpovednosť pracovníka spúšťajúceho neoverený program na počítači slúžiacom pre bežnú prevádzku,
~	absencia pracovníkov, ktorí sú kľúčoví pre zabezpečenie prevádzky systému, či už priamo alebo prostredníctvom podpornej infraštruktúry; prvotnou príčinou môže byť náhla zmena počasia a s ňou súvisiace problémy s dopravou do zamestnania, epidémia (napríklad epidémia salmonelózy, vyvolaná nedostatočnou tepelnou úpravou jedla v jedálenskom zariadení používanom väčšinou pracovníkov organizácie), štrajk či kombinácia služobných ciest, dovoleniek, ochorení a iných oprávnených dôvodov pre absenciu.

Pripravenosť prevádzkovateľa informačného systému na výskyt takýchto či podobných udalostí je možné posudzovať prinajmenšom z dvoch hľadísk. V prvom prípade sa posudzuje „technická“ pripravenosť, t.j. či sú pripravené (zmluvne dohodnuté) náhradné komponenty, zdroje či komunikačné linky (samotné záložné kópie údajov nestačia, ak ich niet na čom spracovať...). V druhom prípade sa posudzuje pripravenosť príslušných pracovníkov bez zbytočného odkladu a správne reagovať na výskyt mimoriadnej udalosti. Čo možno považovať za správny postup, je prirodzene závislé od organizácie, jej cieľov, konkrétnej situácie a podobne. Ako príklad však možno spomenúť hoci pripravenosť pracovníkov v prípade zlyhania informačného systému isté operácie dočasne realizovať manuálne – musí však byť jasné, ktoré operácie to sú, musia byť pripravené príslušné postupy a pomôcky (formuláre a podobne), a to všetko s prihliadnutím na rešpektovanie základných bezpečnostných zásad.

Iným príkladom môže byť pripravenosť pracovníkov vzdialeného pracoviska (napríklad pobočky banky) zvládnuť náhlu neprítomnosť pracovníkov zodpovedných za prevádzku informačného systému (správcov systému) - od možnosti prístupu k príslušným heslám, cez zaškolenie vybraných osôb na pripravený postup naštartovania systému, vykonania nevyhnutných úkonov (napríklad núdzové zálohovanie) a korektného odstavenia systému, až po zoznam osôb ktoré je potrebné upovedomiť o vzniknutej situácii, resp. sú oprávnené poskytnúť pomoc a kontaktné údaje na tieto osoby.

Je známe, že v príprave na možné mimoriadne situácie sa robia chyby vyplývajúce z nedostatočného pochopenia možných hrozieb, resp. predstavy možnej mimoriadnej situácie. Relatívne najjednoduchším príkladom je zálohovanie údajov bez toho, aby boli zálohované príslušné metaúdaje (štruktúry údajov, adresárov a zdieľaných diskov, rozdelenie prístupových práv jednotlivým používateľom, rôzne pomocné údaje a tabuľky a podobne), súvisiace programové vybavenie či zabezpečené náhradné technické prostriedky. Obnovenie normálnej práce systému (t.j. obnovenie jeho predchádzajúceho stavu) je potom mimoriadne náročné a zdĺhavé. O nič lepšie nie sú situácie, kedy síce možno demonštrovať značné úsilie o prípravu na mimoriadne situácie, avšak chyby takrečeno koncepčného charakteru výsledný efekt značne spochybňujú. Ako príklad môže poslúžiť snaha o zálohovanie výpočtových prostriedkov či komunikačných liniek ich zdvojením. Zabúda sa na to, že redundancia má v tomto prípade zmysel len vtedy, ak sa zároveň vykonajú opatrenia na zmenšenie pravdepodobnosti súčasného zlyhania redundantných komponentov.

Nové letisko v Hongkongu bolo pochopiteľne naprojektované tak, aby bolo možné prevádzkovať dve paralelne bežiace zdieľané výpočtové strediská. Nanešťastie, projektanti tieto výpočtové strediská, ktorých úlohou je vzájomne sa zálohovať, umiestnili v tej istej budove tesne vedľa seba, oddelené len tehlovou priečkou. Komunikačné linky spájajúce tieto strediská s vonkajšími zariadeniami boli tiež zdvojené. Opäť, spojenie s bezpečnostnými zložkami (polícia, požiarny útvar) umiestnenými v inej budove, zabezpečovali síce redundantné komunikačné linky, ale všetky umiestnené v tom istom výkope...

Podobne ako v ďalších oblastiach bezpečnosti, ani v prípade plánovania obnovy po mimoriadnych udalostiach neexistuje univerzálne platný recept. Pri príprave plánu je však vhodné postupovať systematicky a pokryť kľúčové oblasti

1.	príprava projektu a jeho riadenia (zdôvodnenie potreby plánu, získanie podpory top manažmentu, základná špecifikácia potrebných zdrojov, rozpočtu a termínov)
2.	vyhodnotenie rizík (identifikácia rizík, cost/benefit analýza, zhodnotenie procedúr zálohovania a obnovy)
3.	analýza dopadov na podnikanie („Business Impact Analysis" – BIA) (určenie vitálnych cieľov obnovy, identifikácia a kvantifikácia dôsledkov v prípade problémov, stanovenie priorít a časových požiadaviek pre obnovu kritických podnikových funkcií)
4.	vytvcorenie stratégií obnovy (ustanovenie vhodných miest na úschovu záložných údajov, prípadne záložných spracovateľských kapacít, identifikácia a riešenie „single points of failure“)
5.	odozva na núdzovú situáciu (dôraz na stabilizáciu situácie, sfunkčnenie centra pre komunikáciu a riadenie)
6.	implementácie plánu obnovy podnikania (zotavenie v požadovanom čase zotavenia)
7.	plánovanie prípravy a výchovy pracovníkov
8.	udržiavanie aktuálnosti plánu obnovy podnikania a jeho priebežné testovanie
9.	public relations (krízová komunikácia a poradenstvo)
10.	koordinácia s relevantnými externými inštitúciami (požiarny zbor, Červený kríž a podobne)

5.6 Archivovanie, zálohovanie a likvidácia údajov

Známou skúsenosťou z prevádzky informačného systému je, že objem spracovávaných a ukladaných údajov sa spravidla len zvyšuje a neklesá. Pri takomto trende raz dôjde k zaplneniu každého pamäťového priestoru. Naviac, po istom čase sa obvykle ukáže, že nie všetky údaje je potrebné udržiavať „v pohotovosti“ v informačnom systéme. Globálne „čistky“ medzi údajmi, teda nenávratná likvidácia nepotrebných údajov, na čas síce pomôžu zachovať funkčnosť systému, obvykle sú však nesystémovým riešením, ktoré naviac môže priniesť ďalšie problémy.

Prevádzkovatelia informačných systémov sú povinní riadiť sa množstvom zákonných ustanovení, z ktorých niektoré upravujú povinnosti súvisiace s archivovaním najrôznejších údajov. Väčšina z týchto ustanovení vznikla v čase „papierových“ dokumentov, keď údaje v elektronickej forme boli skôr exotickou výnimkou ako pravidlom, a aj v takom prípade boli väčšinou len kópiou už existujúcich papierových dokumentov. Aj toto je jedným z dôvodov, že bežní používatelia systému, či dokonca aj správcovia informačného systému nemajú vždy ujasnené či a ktoré z údajov, s ktorými v systéme pracujú, patria medzi „dokumenty“, ktoré je podľa platných právnych noriem potrebné skladovať (archivovať) ešte aspoň po dobu stanovenú zákonnou normou, resp. pri vyraďovaní ktorých je potrebné rešpektovať zákonom stanovené zásady a postup.

Každá väčšia organizácia by mala mať v rámci svojej vnútornej legislatívy upravený aj spôsob a postup pri nakladaní s definovanými typmi dokumentov (archívny poriadok, skartačný poriadok a podobne). Zvlášť u „mladších“ či menších organizácií, ktorých dynamika vnútorného vývoja je značná, takéto prvky vnútornej legislatívy často absentujú. A ak aj existujú, obvykle sú sformulované pre „klasické“ papierové dokumenty a vôbec nezahŕňajú údaje v elektronickej forme. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko nesplnenia zákonom stanovenej povinnosti jednoducho preto, že niektorý pracovník – používateľ informačného systému si neuvedomí, že ide o údaje podliehajúce takejto povinnosti, a v záujme dobrej veci (uvoľnenia pamäťovej kapacity, sfunkčnenia systému) ich nenávratne zničí.

Z uvedeného vyplýva, že pre zabezpečenie správnej, teda očakávanej činnosti informačného systému má zmysel vykonať aj také opatrenia, ktoré zmenšia riziko porušenia zákonom stanovenej povinnosti hoci aj neúmyselným zničením údajov. Ako minimum je teda potrebné v rámci vnútornej legislatívy jasne vymedziť ktoré údaje, kedy a na akú dobu je potrebné archivovať.

Samotná archivácia prináša ďalšie problémy. Archivované údaje už síce nemusia byť najnovšie, najaktuálnejšie, stále však môžu reprezentovať istú hodnotu, ktorú je potrebné chrániť. Z tohto záveru už celkom jednoznačne vyplýva potreba dôslednej a dôkladnej ochrany nie len samotného informačného systému, ale aj médií, na ktorých sú archivované údaje, ktoré z neho boli odstránené. Aby archivácia údajov mohla plniť svoje základné určenie a nevyvolávala zbytočný chaos, je len prirodzené požadovať presnú evidenciu archívnych údajov a ich používania, či dôkladné a jednoznačné označenie médií použitých pre archiváciu a ich obsahu.

Často prehliadaným problémom je otázka spoľahlivej likvidácie údajov, resp. zvyškov údajov, ktoré sa nachádzajú na médiach opúšťajúcich „priestor“ organizácie – prevádzkovateľa informačného systému. Zvlášť bežní (laickí) používatelia systému, ale podľa mojich skúseností z auditov aj návrhári či riešitelia informačného systému, si len málokedy uvedomujú, že bežne používané „vymazanie“ údajov v skutočnosti odstráni len „smerník“ na údaje na médiu. Skutočnosť, že v takom prípade údaje vôbec nezmiznú či dokonca nie sú ani zmenené, uniká pozornosti, v dôsledku čoho nie je nereálne očakávať, že disketa, prostredníctvom ktorej sa externému subjektu dodávajú nejaké dohodnuté údaje, môže obsahovať aj „vymazané“ údaje, ktoré vôbec nie sú určené príslušnému subjektu. Skutočnosť, že pre bežné prostriedky môžu byť tieto „vymazané údaje“ naozaj neprístupné, by nemala zvádzať k predstavám, že tieto údaje sa nedajú z média získať.

Pri vyšších nárokoch na bezpečnosť je teda potrebné zabezpečiť spoľahlivú likvidáciu už nepotrebných dôležitých údajov informačného systému. Jednou z možností je napríklad (niekoľkonásobné) prepísanie pôvodných údajov na médiu inými údajmi. V takom prípade je však potrebné zvážiť počet opakovaných prepisov údajov na médiu, ako aj to, aké údaje sa použijú na prepisovanie. Podľa dostupných informácií sa totiž s príslušným technickým zariadením dajú vcelku spoľahlivo obnoviť pôvodne zapísané údaje, a to aj po ich niekoľkonásobnom prepise inými údajmi.

Toto tvrdenie sa najlepšie ilustruje na príklade šachovnice. Ak čierna farba na šachovnici reprezentuje napríklad jednotkový bit, a biela farba reprezentuje nulový bit, šachovnica po prekrytí bielou farbou (ekvivalentné premazaniu – „vynulovaniu“ citlivých údajov) síce vyzerá ako čisto biela doska, pri pozornejšom skúmaní však možno zistiť, na ktorých miestach bola pôvodne čierna farba. Obdobný princíp platí aj pre magnetické pamäťové média – nesmieme totiž zabúdať, že nula a jednotka sú v počítačoch reprezentované istou napäťovou úrovňou, pričom sú akceptovateľné pomerne veľké rozdiely oproti teoretickej hodnote. Isté rozdiely v zaznamenanej napäťovej úrovni môžu reprezentovať informáciu o hodnote, ktorá bola na danom mieste predtým zapísaná. Aj preto sa odporúča údaje likvidovať niekoľkonásobným prepísaním jednak samými nulovými bitmi, samými jednotkovými bitmi, a potom náhodnými bitovými vzorkami.

Pri najvyšších nárokoch na bezpečnosť ani uvedený postup nemusí stačiť, a údaje sa likvidujú dôkladnou fyzickou likvidáciou nosiča (média), na ktorom sú uložené. Podľa druhu média môže ísť napríklad o jednoduché rozrezanie média v skartovacom mechanizme alebo hoci aj spálenie celého média.

5.7 Nadstavby nad informačným systémom ako potenciál pre únik údajov

Stáva sa, že údaje z informačného systému sa používajú, resp. plánujú využiť, ako vstupné údaje jeho „nadstavby“ – ďalšieho, neskôr navrhnutého a realizovaného systému, v ktorom sa údaje spracovávajú odlišným spôsobom a ktorého „bezpečnostná filozofia“ je odlišná od požiadaviek na bezpečnosť primárneho systému. Môže teda vzniknúť stav, keď údaje, ktoré sú primerane chránené v primárnom systéme, nebudú adekvátne chránené či už počas prenosu do ďalšieho systému, alebo počas nového spracovania mimo primárneho systému.

Uvedená situácia jednak vo všeobecnosti nemusí byť predvídaná tvorcami primárneho systému, jednak bezpečnostné prostriedky primárneho systému obvykle neposkytujú ochranu údajom, ktoré ho opúšťajú (azda s výnimkou šifrovania v prípade údajov, u ktorých sa už pri návrhu systému uvažovalo, že budú prenášané medzi systémom a ďalším subjektom). Z uvedeného vyplýva, že zabezpečenie primeranej ochrany údajov je v takomto prípade nutné riešiť vhodnými prevádzkovými opatreniami, prípadne podpornými doplnkovými technickými či programovými prostriedkami.

Pre spoľahlivé riešenie tohto problému je prvoradé jeho včasné rozpoznanie a analyzovanie možných rizík. V prípade nezanedbateľného rizika ohrozenia bezpečnosti je potom potrebné použiť vhodné média a procedúry pre prenos údajov medzi predmetnými systémami (pozri napr. kap. 2 a 3) a v prípade potreby doplniť požiadavky na bezpečnosť systému – príjemcu týchto údajov tak, aby sa v rámci tohto systému zaistila minimálne rovnaká úroveň ich ochrany ako v primárnom systéme.

Špeciálnym problémom je stav, kedy „nadstavbový“ systém je mimo administratívnej, organizačnej a legislatívnej pôsobnosti prevádzkovateľa primárneho informačného systému. V takom prípade totiž hrozí napríklad únik údajov starostlivo chránených jednou organizáciou, ale neadekvátne zabezpečených druhou organizáciou. Istým riešením je zmluvne dohodnutý záväzok druhej organizácie (príjemcu údajov) zabezpečiť špecifikovanú úroveň ochrany prijatých údajov. Pravda, toto riešenie je možné len v prípadoch, keď medzi organizáciami existuje, resp. je možné si vynútiť zmluvný vzťah o odovzdávaní a príjme údajov a ich spoľahlivej ochrane. V opačnom prípade (napríklad príjemcom údajov je nadriadená organizácia) je spoľahlivé zabezpečenie predmetných údajov zo strany prevádzkovateľa primárneho informačného systému prakticky nemožné.

5.8 Systémový čas

Tzv. systémový čas počítača reprezentuje parameter informačného systému, ktorého vplyv na spoľahlivosť prevádzky systému nie je vždy dostatočne pochopený. Jeho zmeny, či už úmyselné alebo neúmyselné, však môžu vyvolať napríklad nasledovné problémy –

~	Mnohé komunikačné protokoly sa chránia proti „playback“ útoku akceptovaním len „čerstvých“ prenášaných údajov. Znamená to, že ku kritickým údajom, ktorých zopakovanie by mohlo narušiť bezpečnosť protokolu, sa obvykle ešte pred ich zašifrovaním pripája údaj o čase ich vytvorenia (tzv. timestamp), ktorý sa na strane príjemcu kontroluje, aby sa odhalil prípadný pokus o „playback“ útok. Nedostatočne zosynchronizovaný systémový čas strán zúčastnených na protokole potom vedie k zbytočnému odmietnutiu inak správnej komunikácie.

~	Programové vybavenie mnohých systémov umožňuje automatické vykonávanie rutinných operácií aj bez prítomnosti používateľa; patričné programy sa spúšťajú automaticky ak aktuálny systémový čas spĺňa predpísanú podmienku. Klasickým príkladom je vytváranie záložných kópií údajov informačného systému – tento obvykle časovo značne náročný proces sa často vykonáva v nočných hodinách. Zmena systémového času teda môže spôsobiť, že tento proces sa začne príliš skoro (napríklad, keď v systéme ešte prebieha spracovanie a zmeny údajov, ktoré sa majú zálohovať) alebo príliš neskoro, čo znamená že proces zálohovania sa „pretiahne“ až do času, kedy je potrebné, aby systém pracoval v normálnom pracovnom režime.

Oveľa horší prípad môže nastať, ak je štart niektorých pravidelne spúšťaných programov naplánovaný v skorých ranných hodinách, v čase medzi 02,00 a 03,00. Pri takomto nastavení totiž skoro pol roka nebadať žiadne problémy a tak si málokto uvedomí, čo sa stane pri zmene letného času na zimný, resp. naopak. V lepších systémoch totiž k takejto zmene dochádza automaticky tak, že sa systémový čas skokovo posunie o jednu hodinu vpred či vzad, v dôsledku čoho sa programy, ktorých spustenie je naplánované na uvedený kritický časový interval buď nespustia, alebo sa spustia dvakrát. To znamená že systém, ktorý každú noc svedomito vykonával zálohovanie údajov, či inú činnosť, náhle toto nevykoná, resp. pokúsi sa naplánovanú činnosť vykonať dvakrát.

Z uvedeného vyplýva, že pre spoľahlivú prevádzku informačného systému je potrebné myslieť aj na vplyv systémového času, resp. jeho zmien. Vo všeobecnosti by malo platiť, že zmeny systémového času môže vykonávať len privilegovaný používateľ, pričom každá (vážnejšia) zmena času by mala byť zaprotokolovaná a odôvodnená. Nesmie sa zabúdať na to, že počítačové prostredie umožňuje v istom zmysle „vrátiť čas naspäť“, čo je efektívna metóda na zakrytie stôp po prípadných akciách používateľa, prezrádzajúcich zneužitie pridelených oprávnení. Má teda zmysel vykonať také opatrenia, ktoré by obmedzili možnosť ľubovoľnej manipulácie s časovým údajom.

5.9 Dokumentovanie prevádzky systému

Mnohé problémy so spoľahlivosťou prevádzky informačného systému či úmyselná nekorektná činnosť oprávneného používateľa (zneužívanie pridelených oprávnení) sa neprejavujú náhle, jednorazovo, ale často im predchádza dlhodobejší výskyt udalostí, ktoré sa vo väčšej či menšej miere vymykajú charakteru bežnej prevádzky systému. Systematické dokumentovanie prevádzky informačného systému umožní postihnúť takéto signály, vyhodnotiť jednotlivé udalosti v ich vzájomnej súvislosti a včas upozorniť na hroziaci problém. Záznamy zo sledovania prevádzky informačného systému však môžu byť použité aj pri analýze kritickej situácie, kedy môžu napomôcť pri pochopení príčin vzniku takej situácie, prípadne stanoveniu zodpovednosti za jej vznik (napríklad pri vyšetrovaní podozrenia zo zneužitia pridelených oprávnení používateľom systému).

Dokumentovanie prevádzky informačného systému môže byť realizované na dvoch úrovniach – automaticky, prostriedkami samotného systému, a manuálne, prevádzkovateľom (správcom, operátorom) systému. Tieto úrovne sa len čiastočne prekrývajú, preto je vhodné, aby sa dokumentovanie prevádzky systému realizovalo obidvomi spôsobmi.

5.9.1 Automatické dokumentovanie prevádzky systému

Automatické zaznamenávanie udalostí v systéme je známe pod rôznymi názvami, ako „audit“, „logging“ a podobne. Jeho výsledkom je obvykle súbor či súbory („logs“) obsahujúce chronologický záznam udalostí v systéme, ako napríklad: ktorý používateľ sa prihlásil alebo odhlásil, ktoré programy boli spustené, s akými parametrami a s akým výsledkom (úspech alebo zlyhanie), akú funkciu resp. príkaz systému používateľ požadoval a podobne. Automatické zaznamenávanie udalostí v systéme je často považované za silný bezpečnostný prostriedok, pričom sa ešte častejšie zabúda na problémy spojené s vyhodnocovaním takto vytvorených záznamov. V závislosti od úrovne detailnosti zaznamenávaných udalostí už stredne „rušná“ prevádzka systému v krátkom čase vygeneruje také množstvo záznamov, že ich systematické vyhodnocovanie v dlhšom časovom úseku „ručným“ spôsobom je prakticky nemožné. Ako bezpečnostný prostriedok je teda automatické zaznamenávanie udalostí v systéme zmysluplné len vtedy, keď je zabezpečené aj automatizované vyhodnocovanie takto vytvorených záznamov.

Systémy automatického vyhodnocovania záznamov sledovania udalostí v systéme sú obvykle zamerané na odhaľovanie neoprávnených aktivít v systéme, z čoho je odvodený aj ich názov ako „intrusion detection systems“ (IDS). Podľa prístupu k vyhodnocovaniu sa delia na dve skupiny, i keď v praxi sa často volí hybridný prístup s cieľom eliminovať nedostatky jednotlivých prístupov. Prvý prístup je založený na porovnávaní udalostí v systéme so vzorkami aktivít charakterizujúcich známe typy útokov proti systému. Účinnosť systémov tohto druhu pri odhaľovaní neoprávnených aktivít v systéme je teda prakticky daná bohatosťou databázy známych útokov a ich charakteristických prejavov. Je jasné že takýto prístup nedokáže objaviť kvalitatívne nový typ útoku proti systému.

Druhý prístup k vyhodnocovaniu záznamov sledovania udalostí v systéme spočíva v tom, že IDS si vo fáze tzv. učenia vyextrahuje základné charakteristiky „normálnej“ prevádzky informačného systému. Po ukončení fázy učenia si IDS porovnáva charakteristické črty aktuálnej prevádzky informačného systému s charakteristikami „normálnej“ prevádzky a upozorňuje na odchýlky presahujúce stanovenú „prahovú“ hodnotu. Nevýhodou tohto prístupu je, že nedokáže zachytiť cieľavedomý útok proti systému spočívajúci v postupnej zmene naučeného „vzorového“ profilu činnosti používateľa systému až do stavu, kedy samotný útok reprezentuje len takú odchýlku od „normálnej“ činnosti, ktorá je pod stanovenou prahovou hodnotou. Naviac, stanovenie vhodnej prahovej hodnoty je netriviálna úloha, vyžadujúca značnú prax.

5.9.2 Manuálne dokumentovanie prevádzky systému

Prevádzka informačného systému zahrňuje aj netechnické aspekty, ktoré sú obvykle buď úplne, alebo aspoň čiastočne mimo oblasť záberu automatizačných prostriedkov. Patria sem udalosti ako napríklad porucha niektorého komponentu systému, údržba systému, prerušenie práce systému, zmena prístupových práv oprávneného používateľa, inštalácia nového programového vybavenia, úpravy existujúceho programového vybavenia, zmeny niektorých parametrov systému, obnova systému alebo len vybraných údajov zo záložných kópií a podobne.

Výskyt niektorých z vyššie uvedených udalostí je možné zaznamenať aj automatizačnými prostriedkami, tie sú však schopné zaznamenať len samotnú udalosť a nie príčiny, ktoré k nej viedli, resp. kto a prečo rozhodol o vykonaní niektorej činnosti (napríklad o úprave programového vybavenia systému). Prešetrovanie kritickej situácie, pochopenie príčin jej vzniku, či vyšetrovanie podozrenia zo zneužitia pridelených oprávnení používateľom systému si však často vyžadujú nielen konštatovať nejaký jav, ale zistiť aj kto a z akých dôvodov konal tak, ako konal.

Z uvedených dôvodov je vhodné, aby sa prevádzka informačného systému dokumentovala aj manuálnym spôsobom v tzv. prevádzkovej knihe systému. Do prevádzkovej knihy je potrebné zaznamenávať všetky udalosti týkajúce sa prevádzky informačného systému. Obzvlášť v prípade neobvyklých udalostí, vymykajúcich sa každodennej rutine, je potrebné zaznamenať výstižný popis udalosti, kto bol zainteresovaný, prípadne kto a prečo (na základe čoho) rozhodol o vykonaní neobvyklej činnosti. Záznamy je potrebné viesť bez zbytočného odkladu, s presným uvedením dátumu a času ako aj osoby, ktorá záznam vykonala.

V záujme jednotného chápania dôležitých udalostí, ktorých výskyt je potrebné zaznamenávať do prevádzkovej knihy, je vhodné vydať internú smernicu organizácie, upravujúcu

~	kto je oprávnený vykonávať záznamy do prevádzkovej knihy,
~	kto je oprávnený kontrolovať záznamy v prevádzkovej knihe,
~	spôsob vykonania prípadných opráv v prevádzkovej knihe,
~	charakteristiku udalostí, ktorých výskyt je potrebné zaznamenávať v prevádzkovej knihe,
~	údaje, ktoré je potrebné zaznamenať do prevádzkovej knihy (dátum a čas, stručný popis udalosti, chybové správy, navrhnuté riešenie, kto udalosť zaznamenal a podobne).

Záznamy prevádzkovej knihy je vhodné archivovať pre prípad dodatočného prešetrovania okolností vzniku a riešenia kritickej situácie. Doba archivácie prevádzkovej knihy sa stanoví podľa potrieb, nemala by však byť menšia ako 1 rok.



6. Ľudský faktor


V našom regióne je často zreteľný prehnane technický, resp. technologický prístup k riešeniu bezpečnosti informačných systémov. Príčin je zaiste viac, za jednu z nich však možno zrejme považovať nekritické preberanie zahraničných technicky orientovaných odborných materiálov (noriem, kritérií a podobne) v naivnej viere, že ich aplikácia zaistí vytúženú bezpečnosť. Odvolávanie sa na autoritu zahraničnej normy či iného materiálu je vcelku pohodlné a naviac poskytuje výhodné „alibi“, zvlášť pri jednaní s menej znalými partnermi.

Pracovník významnej slovenskej inštitúcie s dominantným postavením v svojej oblasti, s množstvom klientov – občanov, sa v rozsiahlom článku pre tlač o.i. vyjadril, že ich pripravovaný informačný systém bude postavený na operačnom systéme XY, ktorý je „certifikovaný na úrovni C2, čo je na úrovni amerických vládnych agentúr“. Z tohto tvrdenia potom odvodil záver, že údaje i financie klientov inštitúcie budú spoľahlivo chránené. Zrejme nevedel, alebo nechcel vedieť, že
~	C2 je druhá najslabšia trieda bezpečnosti podľa už zastaralej Oranžovej knihy,
~	„americké vládne agentúry“ majú túto úroveň bezpečnosti definovanú ako základnú, t.j. pre prípady, v ktorých nie sú kladené nejaké mimoriadne nároky na bezpečnosť,
~	certifikát C2 pre predmetný operačný systém je platný len pre samostatne stojaci systém, pri jeho zapojení do siete (čo bol prípad spomenutého pripravovaného informačného systému) certifikát stráca platnosť,
~	certifikát platil len pre operačný systém, nie pre jeho aplikačnú nadstavbu, ktorá sa ešte len pripravovala, a ktorá mala tvoriť podstatnú časť informačného systému,
~	platnosť certifikátu je vztiahnutá k istej, presne definovanej konfigurácií systému a stavu jeho „okolia“; v prípade, že toto sa nepodarí zopakovať (napríklad inštaláciou systému nedostatočne kvalifikovaným pracovníkom, či nepremyslene realizovanými úpravami), certifikát stráca platnosť.

Uvedený príklad evidentne nekvalifikovaného prístupu k problémom bezpečnosti je len jedným z mnohých príkladov, na ktorých možno ilustrovať škodlivosť takého alibistického odvolávania sa na „autoritu“, ale aj dôležitosť dostatočnej úrovne kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za vznik či prevádzku informačného systému.

Žiaľ, stále je možné stretnúť sa s obdobným odvolávaním sa na autoritu nejakého (najlepšie zahraničného) materiálu, štandardu, normy, či odporúčania. Takýto prístup zatiaľ síce často stačí na získanie povesti odborníka na bezpečnosť, z praktického hľadiska však jeho príspevok k bezpečnosti informačného systému môže byť diskutabilný, zvlášť v prípade nekritického pohľadu na takýto materiál, pri ktorom sa nezohľadňujú také skutočnosti, ako napríklad, že

>	každá norma či odporúčanie sú nutne všeobecne formulované, neriešia konkrétnu situáciu, v najlepšom prípade dávajú všeobecný návod ako postupovať,
>	znenie štandardu (napríklad ISO štandard) obvykle vzniká konsenzom značného počtu autorov; tento proces trvá dosť dlho, čo vzhľadom na rýchly vývoj informačných technológií znamená, že konečné, publikované znenie štandardu je do značnej miery zastaralé,
>	aj v publikovaných štandardoch boli dodatočne nájdené chyby, napríklad neboli dostatočne definované reakcie na chybové stavy a podobne,
>	v konečnom dôsledku informačný systém pracuje nie s abstraktnou definíciou štandardu či normy, ale s úplne konkrétnou implementáciou; pre bezpečnosť kvalita tejto implementácie, t.j. či naozaj, bezo zvyšku a bez chýb realizuje definovaný štandard, je prinajmenšom rovnako dôležitá ako použitie štandardu ako takého.

Posledne uvedená skutočnosť už priamo naznačuje, že i keď nemožno poprieť pozitívny vplyv rôznych noriem, štandardov, odporúčaní a iných podobných materiálov na bezpečnosť informačného systému, konečný výsledok bude aj tak závisieť od ich konkrétnej realizácie. Informačné systémy sú navrhované ľuďmi a ľudia zohrávajú podstatnú úlohu aj pri ich vývoji, testovaní, prevádzke, údržbe, i ako ich používatelia. Ľudia sa okrem pozitívnych vlastností vyznačujú aj negatívnymi črtami, ktorých prejavy či dôsledky môžu negatívne pôsobiť na bezpečnosť informačných systémov. Kvalitu výsledku činnosti človeka, teda aj informačného systému či niektorého jeho komponentu, ovplyvnia aj také faktory, ako napríklad

>	nesústredenosť,
>	bezstarostnosť,
>	neschopnosť priznať si nedostatočnú kvalifikáciu (napríklad v oblasti informačnej bezpečnosti),
>	prenášanie osobných problémov a vzťahov do vykonávanej činnosti a prijatých rozhodnutí (pomstychtivosť, škodoradosť, zaujatosť voči inej osobe a podobne),
>	netrpezlivosť,
>	neochota vopred zvážiť dôsledky vlastnej činnosti alebo rozhodnutí,
>	neschopnosť či neochota vnímať širšie súvislosti javov či problémov,
>	sklony k pohodliu a z toho plynúce úsilie minimalizovať svoju zainteresovanosť na riešení problému (snaha vyhnúť sa „zbytočným“ komplikáciam, ktoré často prinášajú práve požiadavky na bezpečnosť),
>	snaha rýchlo odstrániť stopy po vlastných chybách (zbaviť sa zodpovednosti).

V ďalších častiach tejto kapitoly na niekoľkých príkladoch stručne naznačíme, ako sa v jednotlivých fázach života informačného systému môžu rôzne negatívne vlastnosti ľudí prejaviť (obvykle nepriaznivo) na celkovej úrovni jeho bezpečnosti.

6.1 Špecifikácia a návrh informačného systému

Ako vysvetľujeme aj na inom mieste tejto práce, táto fáza je mimoriadne dôležitá pre celkový charakter výsledného produktu, teda aj pre jeho bezpečnostné charakteristiky. Príklad, uvedený na začiatku tejto kapitoly, názorne ilustroval nedostatočne kvalifikovaný prístup zo strany kľúčových pracovníkov pripravujúcich špecifikáciu a návrh systému. Medzi rizikové dôsledky možno zaradiť najmä podceňovanie zložitosti problému bezpečnosti (prístup v štýle „dáme tam C2, teda to bude bezpečné“). Z úvodného podceňovania potom prirodzeným spôsobom vyplýva vysoká pravdepodobnosť nedostatočných a neúplnych opatrení na zaistenie bezpečnosti výsledného informačného systému a celkove laxného prístupu k bezpečnosti zo strany všetkých zúčastnených osôb.

Ďalším dôležitým faktorom v tejto fáze života informačného systému môže byť nedostatok predvídavosti, resp. podceňovanie potreby predvídať udalosti, ktoré potenciálne môžu nastať a ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Aj v tomto prípade máme na mysli prácu, resp. schopnosti kľúčových pracovníkov pripravujúcich špecifikáciu a návrh informačného systému. Nedostatky v tomto smere môžu viesť k špecifikácii, návrhu a následnému vytvoreniu nedostatočne flexibilného systému, v ktorom sa zmeny a úpravy vykonávajú zložito a s vynaložením veľkého úsilia, naviac úpravami postupne rastie aj vnútorná zložitosť systému.

Skupina programátorov a analytikov vytvorila informačný systém pre použitie v bankách bez toho, aby sformulovali (a zdokumentovali) jeho ucelený návrh (aspoň základnú „filozofiu“ systému). Počiatočný úspech systému viedol k jeho nasadeniu vo viacerých novovzniknutých bankách u nás a následne k požiadavkam na jeho rozširovanie o ďalšie moduly. Postupné rozširovanie systému „prilepovaním“ ďalších modulov na jednej strane vcelku vyhovovalo bankám (zodpovedalo ich postupnému vývoju a rozširovaniu ponuky o ďalšie produkty), na druhej strane prinášalo stále väčšie problémy pri aktualizácií systému. Okrem stále pracnejšej aktualizácie sa tiež zvyšovala chybovosť práce programátorov a to nielen v nových moduloch. Zmeny v systéme si totiž v dôsledku „prilepovacieho“ princípu vývoja stále častejšie vyžadovali podstatné zmeny štruktúry databázy, ktorých dôsledkom bolo napríklad aj to, že už odladené a používané moduly náhle prestali pracovať, resp. vykazovali značné množstvo chýb. Po  niekoľkých rokoch sa systém dostal do stavu, keď nasadenie jeho novej verzie u klienta sprevádzali následné, niekoľko týždňov trvajúce, prakticky každodenné problémy v jeho prevádzke; až po uplynutí tejto doby sa frekvencia výskytu chýb znížila na „obvyklú“ úroveň (ktorá aj tak bola značne vysoká).

6.2 Ľudský faktor pri programovaní počítačových systémov

Je známe, že každý programátor robí chyby v programoch, ktoré píše. Nie je však chyba ako chyba, a mnohé chyby sú „zbytočné“ – v tom zmysle, že sú skôr dôsledkom nedbalosti či nedostatočnej pripravenosti programátora ako dôsledkom zložitosti riešeného problému. Kvalita implementácie informačného systému je teda silne závislá aj od schopnosti programátorov vyhnúť sa „zbytočným“ chybám. V procese písania programu, resp. jeho modulu, medzi takéto chyby patria napríklad:

>	Pri cyklickom prechádzaní prvkami poľa sa programátor pomýli pri stanovení podmienky ukončenia cyklu (napríklad namiesto symbolu pre „menší alebo rovný“ použije symbol pre „menší“), v dôsledku čoho sa cyklus prechodu prvkami poľa ukončí predčasne a posledný prvok poľa sa ignoruje (tzv. „off-by-one error“).

>	Programátor implicitne predpokladá, že priestor vyhradený pre niektoré štruktúry údajov (tabuľky) programu je dostatočne veľký, a preto vynechá segment programu, ktorý by vhodne reagoval na prípadné zaplnenie tohto priestoru. V dôsledku toho sa za istých podmienok (zaplnenie takého priestoru) môže program náhle začať správať úplne odlišne v porovnaní s predchádzajúcou, aj dlhoročnou, napohľad bezchybnou činnosťou.

>	Programátor implicitne predpokladá, že vstupné argumenty alebo údaje programu, resp. modulu, sú vždy uvedené v správnom, resp. očakávanom, formáte, type, či v predpokladanom rozsahu, a preto vynechá segment(y) programu, ktorý by kontroloval vstup na splnenie týchto predpokladov a vhodne by reagoval na odchýlky od očakávaných hodnôt. V dôsledku toho sa napríklad môže pri úmyselnom, alebo náhodnom, zadaní mena adresára namiesto mena súboru ako parametra programu činnosť programu značne, niekedy aj nepredikovateľne, odchýliť od obvyklého správania sa. V prípade neexistencie kontroly prekročenia očakávaného rozsahu vstupných údajov (veľkosti argumentov programu) potom môže dôjsť počas behu programu k prepísaniu časti obsahu operačnej pamäti programu a za vhodných podmienok k „preprogramovaniu“ programu počas jeho behu. Obľúbená technika na získanie neoprávnených privilégií v systéme využíva práve takúto nedbalosť pri písaní privilegovaných programov (tzv. „buffer overflow“).

>	Programátor implicitne predpokladá, že volanie funkcie iného modulu, funkcie zo štandardnej knižnice programov či tzv. systémové volanie (požiadavka na operačný systém, aby vykonal špecifikovanú činnosť) bude vždy úspešné, a preto v programe vynechá úsek, ktorý by kontroloval (testoval) úspešnosť vykonania volanej funkcie. Keďže volané funkcie väčšinou naozaj skončia úspešne, program môže dlhodobo vykazovať bezchybnú činnosť. Za istých (obvykle „vonkajších“) okolností však môže dôjsť k zlyhaniu pri vykonávaní takto volanej funkcie, a potom sa program dostane do ťažko predvídateľného, rozhodne však nie korektného, stavu. Často sa napríklad „neošetruje“ návrat zo systémového volania požadujúceho dynamické pridelenie pamäte či z funkcie zabezpečujúcej otvorenie súboru.

>	Programátor nie je dostatočne zbehlý vo „finesách“ pre neho nového programovacieho jazyka, v ktorom píše program. Môže sa teda stať, že si neuvedomuje, že za istých okolností sa význam (interpretácia) niektorých operácií odlišuje od interpretácie, ktorú tieto operácie mali v programovacom jazyku, v ktorom predtým bežne programoval. Napríklad, programátor bol v bežnom procedurálnom programovacom jazyku zvyknutý, že príkaz priradenia, napríklad x := y, sa interpretuje tak, že hodnota (obsah) premennej na pravej strane sa skopíruje do obsahu premennej na ľavej strane. V novom programovacom jazyku je takáto interpretácia tiež správna, pokiaľ ide o premenné jednoduchého typu. Ak však nový jazyk pripúšťa aj zložitejšie štrukturované premenné, teda napríklad keď obsahom premennej nie sú konkrétne údaje, ale smerník („pointer“) na štruktúru, v ktorej sú konkrétne hodnoty uložené, výsledkom tejto operácie nie sú dve rovnaké kópie predmetnej štruktúry údajov. V skutočnosti sa skopíruje len smerník na štruktúru, čo je podstatný rozdiel – zatiaľ čo v prvom, jednoduchšom, prípade sa zmena v objekte reprezentovanom premennou y nedotkla objektu reprezentovanom premennou x, v druhom prípade, keď sa skopíroval len smerník na štruktúru údajov, zmena obsahu tejto štruktúry, realizovaná prostredníctvom premennej y sa prejaví zároveň aj ako zmena obsahu objektu, ktorý je reprezentovaný premennou x.

Uvedené príklady chýb patria evidentne medzi „zbytočné“, lebo ich výskyt nie je ovplyvnený zložitosťou riešeného problému, ale prakticky len ľudským faktorom, v tomto prípade mierou zodpovednosti, s akou programátor pristupuje k svojej práci. V záujme vyššej kvality výsledného produktu je preto vhodné zaviesť opatrenia zamerané na odstránenie príčin vzniku takýchto „zbytočných“ chýb. Medzi základné opatrenia v tomto smere patrí predovšetkým vzdelávanie programátorov v dobrých programátorských praktikách a zavedenie vnútrofiremných zásad pre tvorbu programových celkov, ktoré by o.i. odrážali poučenie z vyššie uvedených príkladov nesprávneho prístupu k programovaniu. Pochopiteľne, dodržiavanie takýchto zásad je potrebné aj kontrolovať, minimálne rozšírením obsahu testovania výsledného produktu tak, aby sa vykonané testy zamerali aj na existenciu „zbytočných“ chýb.

6.3 Implementácia informačného systému

Častou snahou riešiteľov informačného systému je snaha „uľahčiť si život“ – príklady v tomto smere sme uviedli napr. v časti 4.1. Okrem toho môže byť úroveň bezpečnosti systému ovplyvnená aj prehnanou sebadôverou riešiteľov, ktorá v prípade, keď nie je podložená adekvátnou úrovňou poznania problémov bezpečnosti, môže mať obdobné dôsledky ako v predchádzajúcej časti spomenutá nedostatočná kvalifikovanosť kľúčových pracovníkov. Na druhej strane je však možné sa stretnúť aj s prípadmi vnútornej neistoty riešiteľov vzhľadom na otázky bezpečnosti, čo by samo osebe nemuselo byť zlé, keby to často neviedlo k prehnanej úzkostlivosti a snahe utajiť, čo sa len dá.

Pekným príkladom je moja skúsenosť z auditu jedného informačného systému, kedy sa jeho riešiteľ vytrvalo zdráhal „prezradiť“ audítorom čo i len základné informácie o kryptografickej transformácií, ktorú použil na ochranu tabuľky hesiel používateľov, uloženej v databáze systému. Ako sme nakoniec zistili, jednalo sa o triviálnu Cézarovu šifru, ktorú stredoškolsky vzdelaný pracovník klienta bez väčšej námahy rozlúštil za asi 30 minút po nasadení verzie systému so zmieneným šifrovaním. Táto skutočnosť názorne ukazuje nezmyselnosť úzkostlivého „utajovania“ tejto informácie zo strany riešiteľa systému (prinajmenšom sa pripravil o možnosť včasnej kvalifikovanej oponentúry svojho zámeru).

Tento príklad je ilustratívny aj v inom smere. Ukázalo sa totiž, že riešiteľ systému vlastne vôbec nemal predstavu o hrozbách, ktorým chcel čeliť zmieneným šifrovaním tabuľky hesiel. Bežní používatelia totiž aj tak nemali povolený prístup k zmienenej tabuľke hesiel, takže nereprezentovali hrozbu proti ktorej by bolo potrebné reagovať zašifrovaním tabuľky. Na druhej strane správca systému prístup do zmienenej tabuľky mal, dokonca absolútny v tom zmysle, že mohol (bez toho, aby zanechal stopy) nielen čítať, ale aj meniť jednotlivé položky. V takom prípade mu však ani zašifrovanie hesiel akokoľvek bezpečným šifrovacím algoritmom nemohlo zabrániť kedykoľvek sa prihlásiť „v mene“ ľubovoľného používateľa. Nepotreboval totiž vedieť príslušné heslo, lebo stačilo, aby príslušnú položku nastavil na hodnotu svojho zašifrovaného hesla, ktoré prirodzene poznal. Takto by dosiahol zmenu hesla vybraného používateľa na hodnotu, ktorú poznal; po prihlásení sa ako tento používateľ by mohol v jeho mene vykonať vybrané úkony a nakoniec zahladiť stopy nastavením príslušnej položky hesiel na pôvodnú hodnotu. Na to, aby mohol pracovať v mene iného používateľa, teda vôbec nepotreboval poznať jeho heslo, a teda šifrovanie tabuľky hesiel bolo vlastne úplne zbytočné.

Samotné utajovanie niektorých informácií o zabezpečení informačného systému samo osebe nie je nutne škodlivé. Prehnaná a neodôvodnená úzkostlivosť v tomto smere (napríklad utajovanie aj pred audítormi) však zbavuje riešiteľa možnosti odborného pripomienkovania jeho riešenia, teda práve toho, čo by potreboval v prípade vlastnej nedostatočnej kvalifikácie v oblasti bezpečnosti.

Inú hrozbu pre bezpečnosť informačného systému predstavuje nezohľadňovanie rozdielov medzi požiadavkami na charakter vývojového prostredia a charakter prostredia pre bežnú rutinnú prevádzku systému (pozri časť 4.1), lajdáctvo programátorov, ale aj nezodpovednosť riešiteľov systému prejavujúca sa napríklad v dôverčivom používaní komponentov pochybného pôvodu a účinnosti.

Pri audite informačného systému nám jeho riešiteľ tvrdil, že údaje, prenášané na vzdialené pracoviská prostredníctvom počítačovej siete, sú chránené šifrovaním. Nakoniec vysvitlo, že v skutočnosti nešlo o šifrovanie ale „kompresiu s heslom“. Čo však bolo pozoruhodnejšie, na tento účel bol použitý program neznámeho pôvodu, ktorý sa kedysi v minulosti neobjasneným spôsobom dostal na pracovisko riešiteľa. Za takýchto okolností bola ochrana prenášaných údajov založená v podstate len na riešiteľovej ničím nepodloženej viere v „nerozlúštiteľnosť“ algoritmu, o ktorom nebolo dosť informácií, a ktorý nebol vôbec odborne analyzovaný. Vzhľadom na to, že v Internete možno nájsť rôzne programy, zamerané na rozlúštenie najčastejšie používaných algoritmov „kompresie s heslom“, o účinnosti takéhoto spôsobu ochrany prenášaných údajov možno oprávnene pochybovať.

6.4 Prevádzka informačného systému

Akokoľvek starostlivo špecifikovaný, navrhnutý, implementovaný, otestovaný a inštalovaný informačný systém sa nakoniec dostane „do rúk“ svojich používateľov, ktorých činnosť či nečinnosť, resp. iné negatívne charakteristické vlastnosti taktiež v značnej miere ovplyvňujú jeho celkovú bezpečnosť.

V jednom prípade som sa pri výkone bezpečnostného auditu stretol s napohľad mimoriadne prísnou kontrolou fyzického prístupu. Prístup do miestnosti s dôležitým centrálnym serverom významného informačného systému bol chránený elektronickým prístupovým systémom, ktorý bol naviac prepojený so snímačom elektronického zabezpečovacieho systému umiestneným priamo v miestnosti. Systém prístupu fungoval tak, že počítal počet vstupov do miestnosti a počet výstupov z nej. V prípade, že tieto sa rovnali, usúdil že miestnosť je prázdna a aktivoval snímač, ktorý mal reagovať na pohyb v chránenej miestnosti. Teoreticky slušne premyslený systém trpel jednou vadou – nerátal s reálnou situáciou. Do chránenej miestnosti totiž často chodili operátori servera a prichádzalo k situáciam, kedy na jeden vstup vošli naraz dvaja, ale následným výstupom odišiel iba jeden. Potom už len stačilo, aby sa zostávajúci operátor pohol, a systém vyhlásil poplach. Pretože operátorom takýto systém pochopiteľne nevyhovoval, čoskoro prišli na „geniálnu“ myšlienku ako vyriešiť problém takto vznikajúcich falošných poplachov. Jednoducho ráno opakovaným prechodom karty cez snímač nasimulovali ľubovoľný, dostatočne veľký počet vstupov do miestnosti, čím si zabezpečili celý deň bez falošných poplachov, ale aj faktickú neutralizáciu ochrany prístupu do tejto miestnosti aj v mimopracovnom čase (nikto nekontroloval, či počet reálnych výstupov v priebehu dňa zodpovedal súčtu počtu reálnych a fiktívnych vstupov).

Vážne problémy môže spôsobiť aj, žiaľ až príliš často, rozšírený bezstarostný prístup ku kopírovaniu programov či ľahkovážne používanie programov neznámeho alebo pochybného pôvodu. Tento problém sám osebe má tri aspekty:

a)	morálny, lebo ide o manipuláciu s dielom či majetkom inej osoby a patrilo by sa teda nenakladať s ním bez súhlasu jeho autora či majiteľa,
b)	trestnoprávny, lebo práva autorov programu sú chránené Autorským zákonom a Trestným zákonom, ktorý stanovuje sankcie za porušenie Autorského zákona,
c)	bezpečnostný, lebo nekontrolovaným rozširovaním a používaním programov sa prudko zvyšuje riziko rozširovania rôznych počítačových vírusov, tzv. Trójskych koňov, či iných škodlivých prvkov ohrozujúcich bezpečnosť informačného systému.

K čomu vedie napríklad kombinácia spomenutej nezodpovednosti, bezstarostnosti a snahy rýchlo odstrániť stopy po vlastných chybách, ukazuje aj nasledovná skúsenosť.

Pri prešetrovaní spôsobu a miesta vniknutia počítačového vírusu do počítačových systémov organizácie sme zistili nasledovné:
>	Pracovník útvaru prevádzky informačného systému si spestril chvíle nudy tým, že použil počítač, ktorý zohrával významnú úlohu v prevádzke informačného systému, na pripojenie sa prostredníctvom modemu na nemenovaný „BBS".
>	Z neznámeho(!), neodskúšaného(!) BBS skopíroval neznámy program a okamžite ho „odskúšal“ – spustil(!) na spomenutom počítači.
>	Na druhý deň, keď zistil na predmetnom počítači výskyt počítačového vírusu, tento program aj s vírusom vymazal. Tým považoval problém za vyriešený a napriek existujúcemu nariadeniu výskyt vírusu nenahlásil oddeleniu ochrany systému.
>	V čase medzi primárnym „nakazením“ predmetného počítača a spomenutým vymazaním vírusu došlo k zavlečeniu vírusu na diskety, ktoré boli neskôr použité aj v iných počítačoch organizácie, čím sa výskyt vírusu rozšíril. Až nie vlastnou vinou postihnutí ostatní pracovníci organizácie sa zachovali zodpovednejšie a upovedomili oddelenie ochrany systému.

Bezpečnosť informačného systému je však ohrozená aj inými charakteristikami ľudí, ktorí sa starajú o jeho prevádzku. Vážne dôsledky môže mať napríklad pohodlnosť a neporiadnosť, zvlášť ak sa vyskytujú u privilegovaných používateľov systému.

Pri audite informačného systému sme zistili, že na hlavnom serveri systému bol už vyše 75 hodín nepretržite „prihlásený“ používateľ s privilégiami správcu systému. V dôsledku toho bolo možné pracovať s týmito privilégiami aj bez znalosti hesla – stačil fyzický prístup k terminálu, z ktorého bol spomenutý „správca systému“ prihlásený. Pravdepodobnosť zneužitia bola ešte zvýšená tým, že väčšina z uvedeného času pripadla na voľnú sobotu a nedeľu.

Iné potenciálne hrozby sa skrývajú v napohľad pozitívnej charakteristike – vzájomnej dôvere medzi spolupracovníkmi, používateľmi tohto istého informačného systému.

Pri audite vzdialeného pracoviska informačného systému organizácie sme zistili, že jeho pracovníci si navzájom poznajú svoje heslá (všetci poznali všetky heslá). Túto skutočnosť uviedol sám vedúci pracoviska s odôvodnením, že „my si tu všetci veríme“.

V takomto prípade sa audítor ocitne v zvláštnej situácií, pretože jeho úlohou naozaj nie je zasievať medzi pracovníkov vzájomné podozrievanie zo zlých úmyslov. Na druhej strane takúto prax nemožno z hľadiska bezpečnosti schvaľovať. Prečo? Nuž napríklad preto, že aj ľudia sa časom menia a menia sa aj ich vzájomné vzťahy (čitateľovi, ktorému sa ešte nestalo, aby mal dôvod niekomu prestať dôverovať, gratulujeme a snáď ho presvedčíme odkazom hoci na štatistiku počtu rozvodov, že prípady straty vzájomnej dôvery nie sú vôbec zriedkavosťou). Naviac, ani ideálne zložený kolektív, v ktorom si ľudia navzájom naozaj a oprávnene dôverujú, nezvykne bývať nemenný. Ak sa v kolektíve zaužívajú isté zvyky, založené na mlčky chápanej, ale nevyslovenej vzájomnej dôvere, je značná pravdepodobnosť že tieto zvyky pretrvajú aj v prípade, keď dôjde k zmenám v takýchto predpokladoch, napríklad v dôsledku zmeny v zložení kolektívu. Vzájomná dôvera medzi používateľmi systému teda sama osebe v danom okamihu nemusí nutne byť priamou hrozbou pre jeho bezpečnosť, tou sa však stáva skôr z dlhodobého hľadiska, kedy rastie pravdepodobnosť zmien pôvodných predpokladov. Tým, ktorí sú presvedčení, že sami dokážu včas zistiť stratu dôveryhodnosti spolupracovníka, pripomeňme hoci dlhoročnú kariéru Aldricha Amesa ako špióna KGB v CIA, teda v organizácií so značne vyššou mierou bezpečnostných opatrení (vrátane kontroly vlastných zamestnancov), ako je obvyklé v bežných komerčných organizáciach.

Zvláštnu kapitolku tvorí problém aktualizácie systému, napríklad z dôvodu dodatočného prepojenia na iný (sub)systém, riešený a nasadený iným dodávateľom. Nedostatočným zvážením dôsledkov nastavenia parametrov jedného systému sa totiž môže vážne narušiť bezpečnosť druhého.

Pri audite informačného systému sme zistili také nastavenie zdieľania diskov a adresárov, ktoré ľubovoľnému účastníkovi lokálnej siete (vyše 100 pracovných staníc!) dávalo absolútne privilégia vo vzťahu k disku, resp. adresáru, ktorý bol používaný systémom home-banking pre styk s bankou. V dôsledku toho mohol hocikto kedykoľvek vykonať zásahy do súborov pripravených na odoslanie do banky (zväčša prevodné príkazy). Vzhľadom na nedostatočné riadenie nasadzovania a aktualizácie systému (systém home-banking nasadzovali pracovníci banky, zvyšok pracovníci klienta a externého dodávateľa informačného systému) sa nepodarilo zistiť autora takéhoto nastavenia, ani dôvody ktoré ho k tomu viedli.

6.5 Závislosť funkčnosti systému na jednej osobe

Zvlášť v prevádzke informačného systému, ale aj pri jeho vývoji, sa stáva, že vzhľadom na nesmiernu zložitosť systému ako celku kombinovanú s potrebou úprav reflektujúcich časom sa meniace požiadavky na systém, sa po istom čase minimalizuje počet osôb, ktoré majú dokonalý prehľad o celom systéme, a bez ktorých je prakticky nemožné zaistiť jeho ďalšiu prevádzku či vývoj. Z hľadiska bezpečnosti je zvlášť významný prípad, keď po uplynutí nejakého času je prevádzka (prípadne vývoj) informačného systému doslovne životne závislá od jednej osoby, ktorá navyše má obvykle k dispozícii najvyššie privilégia v rámci systému.

Skúsenosti ukazujú, že vrcholový manažment nie vždy chápe, do akej miery je činnosť ním riadenej organizácie závislá od správnej a neprerušenej činnosti informačného systému. Za takých okolností je potom prirodzené, že si ani neuvedomí, že činnosť organizácie je v podstate „v rukách“ jednej osoby, ktorá má k dipozícií potenciál pre „informačné ovládnutie“ celej organizácie. Je pravda, že nie vždy je možné alebo účelné vyhnúť sa takejto situácii, potenciálne riziko je však nižšie v prípade, keď si vrcholový manažment túto závislosť uvedomuje a prijme opatrenia kompenzujúce túto závislosť, alebo zmenšujúce potenciálne škody.

Hrozby, ktoré vyplývajú z priveľkej závislosti činnosti organizácie na prítomnosti či integrite osoby životne dôležitej pre činnosť jej informačného systému, možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny možno zaradiť poruchy v činnosti informačného systému vyplývajúce z omylov či neprítomnosti spomenutej kľúčovej osoby, z dôvodov ochorenia, dovolenky, služobnej cesty, prípadne rozviazania pracovného pomeru alebo náhleho úmrtia. Zvlášť posledné dva dôvody, reprezentujúce trvalú neprítomnosť kľúčovej osoby, môžu mať pre organizáciu  veľmi vážne dôsledky – tým vážnejšie, čím väčšia je zložitosť informačného systému a dôležitosť jeho ďalšieho rozvoja, rutinnej prevádzky, či riešenia krízových situácií bez oneskorenia, ktoré by mohlo byť pre organizáciu osudné.

Do druhej skupiny hrozieb možno zaradiť tie, ktoré sú aktuálne v prípadoch, keď takáto kľúčová osoba sa rozhodne zneužiť svoje výsadné postavenie. Do úvahy prichádza ako otvorené zneužívanie svojej nenahraditeľnosti pre činnosť organizácie, tak aj skryté páchanie úmyselnej trestnej činnosti, využívajúc okrem globálnej znalosti systému aj skutočnosť, že osoba v takomto postavení prakticky nie je kontrolovateľná. Pre ilustráciu uveďme aspoň niektoré možnosti, ktoré môže mať takto privilegovaný pracovník v prostredí počítačových informačných systémov:

~	môže „vrátiť čas naspäť“, t.j. môže (napríklad pod zámienkou údržby systému) uchovať na externé médium súčasný stav systému, vykonať niekoľko cielených transakcií a zmazať stopy po svojej činnosti tým, že z externého média obnoví pôvodný stav systému,
~	môže vyvolať „zrútenie“ systému či simulovať takú chybu technických alebo programových prostriedkov, ktorá zničí alebo poškodí dôležité údaje (a nie náhodou aj údaje – stopy, preukazujúce zneužívanie pridelených privilégií v systéme),
~	môže „zariadiť“, že používateľ systému dostane ako výstup z tlačiarne nie zostavu vytvorenú patričným programom, ale zostavu rovnakého „výzoru“, ktorá však bola pre tento účel kompletne vytvorená obyčajným editorom a obsahuje údaje, ktoré nezodpovedajú údajom z informačného systému.

Silná závislosť činnosti celej organizácie od prítomnosti či integrity jedinej osoby je rizikom, ktoré je často prehliadané. Je však rizikom ako každé iné, a preto je potrebné, aby vrcholový manažment včas rozpoznal vznik takejto situácie, vyhodnotil mieru ohrozenia ním riadenej organizácie vrátane potenciálnych dôsledkov a rozhodol buď o akceptovaní vzniknutého stavu ako únosného rizika pre organizáciu, alebo o prijatí opatrení na odstránenie takého stavu či na zmenšenie prípadných škôd v prípade reálneho ohrozenia.

6.6 Čo ovplyvňuje ľudský faktor

Bezpečnosť informačného systému teda významne ovplyvňujú pracovníci, ktorí sa podieľali alebo podieľajú na jeho návrhu, vývoji, testovaní, prevádzke, servise i samotnom používaní. Prístup týchto pracovníkov k informačnému systému, a teda i k jeho bezpečnosti, ovplyvňuje tak samotná personálna práca (výber vhodných pracovníkov), ako aj podmienky, aké boli/sú vytvorené pre ich činnosť. Za významné faktory v tomto smere možno považovať

~	podmienky, v ktorých pracujú títo pracovníci, a ktoré vplývajú na chybovosť ich práce,
~	možnosti odborného vzdelávania kľúčových pracovníkov ovplyvňujúcich prevádzku a/alebo charakter riešenia systému alebo jeho častí,
~	motivácia pracovníkov na pozíciach, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie ochrany údajov a spoľahlivosti prevádzky informačného systému, stotožnenie sa týchto pracovníkov s organizáciou a jej poslaním.

Hoci vzťah medzi odbornou úrovňou (kvalifikáciou) kľúčových pracovníkov a kvalitou výsledku ich práce je viac či menej priamočiary, vplyv ostatných faktorov na bezpečnosť prevádzky informačného systému nemusí byť úplne jasný. Ako príklad spomeňme hoci nevyhovujúce pracovné a/alebo priestorové podmienky, ktoré obvykle komplikujú dodržiavanie bezpečnostných zásad a vo všeobecnosti demotivujú pracovníkov. Preťaženie pracovníkov, spôsobené nepomerom medzi ich počtom a záťažou, ktorá je na nich kladená, môže spôsobiť zvýšenú chybovosť ich práce a/alebo v časovej tiesni povrchné vykonanie či dokonca zanedbanie niektorých procedúr s potenciálnymi bezpečnostnými dôsledkami. Nedostatočné ohodnotenie tých pracovníkov, ktorých pozície sú kľúčové pre zabezpečenie ochrany údajov a spoľahlivosti prevádzky informačného systému, zvyšujú riziko ľahostajného prístupu k otázkam bezpečnosti, či dokonca riziko pokusov „kompenzovať si“ nedostatok ohodnotenia úmyselným zneužitím pridelených oprávnení.



7. Základné bezpečnostné princípy


Pravdepodobnosť výskytu mnohých problémov s bezpečnosťou informačných systémov by sa znížila, keby sa pri ich návrhu a prevádzkovaní rešpektovali niektoré osvedčené princípy. Znalosť týchto princípov je však potrebná aj pri posudzovaní úrovne zabezpečenia informačného systému, nakoľko ich nerešpektovanie signalizuje potenciálne problémy, na ktoré je vhodné včas upozorniť.

7.1 Čo nie je explicitne povolené, je zakázané

Tento princíp (tzv. „default to deny principle“) významne pomáha zvlášť v prípadoch zložitých a rozsiahlych kombinácií prístupových práv väčšieho počtu oprávnených používateľov systému. V takých prípadoch je totiž mimoriadne obtiažne udržať si prehľad o udelených privilégiach a o vzájomných súvislostiach medzi nimi. Veľmi častý opačný prístup, t.j. všetko je povolené s výnimkou toho, čo je explicitne zakázané, so sebou totiž nesie značné riziko. V prípade, že oprávnenému používateľovi sú – napríklad omylom – pridelené väčšie privilégia, aké by potreboval, pravdepodobnosť objavenia tohto omylu je obvykle malá, pretože málokto sa sťažuje, že má väčšie privilégia ako by mal mať. Takto „postihnutý“ používateľ potom môže – či už úmyselne, alebo omylom – porušovať stanovené bezpečnostné obmedzenia, o ktorých prevádzkovateľ systému verí, že sú implementované. Existuje teda riziko, že skutočný stav v pridelených privilégiach oprávnených používateľov sa líši od požadovaného, naviac tento rozdiel je v neprospech dodržiavania bezpečnostných požiadaviek.

Pri dodržiavaní princípu „čo nie je explicitne povolené, je zakázané“ takýto stav nemôže nastať. V prípade omylu sú totiž oprávnenému používateľovi obvykle pridelené menšie privilégia, než aké potrebuje pre svoju prácu. Dá sa očakávať, že takýto omyl bude pomerne rýchlo objavený, nakoľko v jeho dôsledku bude používateľ obmedzený, nebude môcť využívať služby systému v predpokladanom rozsahu a bude sa sťažovať, čím poukáže na chybu.

Tento princíp má však širšie použitie. Je napríklad známe, že spoločnosť Sun Microsystems jeden čas dodávala svoj operačný systém štandardne nakonfigurovaný takým spôsobom, že pokiaľ po inštalácií systému nebol explicitne zmenený príslušný konfiguračný súbor, systém „dôveroval“ všetkým uzlom siete, na ktorú bol pripojený. Systém bol teda nastavený tak, že implicitne umožňoval používateľovi hociktorého uzla počítačovej siete „prihlásiť sa“ do neho aj bez znalosti prístupového hesla oprávneného používateľa. V praxi to znamenalo, že zvlášť menej skúsení či nedostatočne informovaní prevádzkovatelia systému, ktorí netušili, aký názor na zabezpečenie systému má jeho dodávateľ a nerealizovali zmenu príslušného konfiguračného súboru, po pripojení svojho systému napríklad na sieť Internet ho nevedomky vystavili „napospas“ všetkým účastníkom tejto siete. Vzhľadom na použitý princíp „je dovolené všetko, čo nie je explicitne zakázané“, pričom v tomto zmysle nebolo zakázané nič, išlo vlastne o nadmnožinu požadovaných oprávnení, systém fungoval a teda ani nebol dôvod bližšie preskúmať jeho nastavenie. Prevádzkovatelia či používatelia takýchto systémov teda obvykle nemali ani tušenia o tom, ako je ich systém zraniteľný. Je jasné, že v prípade dodržiavania princípu „čo nie je explicitne povolené, je zakázané“ zo strany dodávateľa systému by uvedená situácia nemohla nastať.

7.2 Najmenšie privilégia

Tento princíp (známy aj ako „least privileges principle“) stanovuje, že „oprávnenému používateľovi systému majú byť pridelené len také privilégia, aké nutne potrebuje pre svoju činnosť, a nie väčšie“. Hlavným efektom tohto princípu je minimalizácia možnej škody, a to ako v prípade chyby či omylu oprávneného používateľa systému, tak aj v prípade jeho pokusov o zneužitie pridelených oprávnení. Niektoré výskumy totiž ukazujú, že z hľadiska sklonov k podvodnej činnosti možno ľudí rozdeliť do 3 skupín. V prvej skupine sú ľudia, ktorí sú čestní za každých okolností, v druhej sú ľudia, ktorí sa za každých okolností pokúšajú o podvody, a v tretej sú ľudia, ktorí sú čestní v rámci daných možností. Pridelenie nadbytočných privilégií môže pre príslušníkov tretej skupiny zapôsobiť – aj keď nie nevyhnutne okamžite – ako posledná okolnosť, ktorá ich aktivitu obráti neželaným smerom.

7.3 Rozdelenie povinností

Aj v iných oblastiach ľudskej činnosti, nielen pri budovaní či prevádzke informačného systému, sa osvedčilo pravidlo rozdelenia výkonnej a kontrolnej, resp. schvaľovacej funkcie medzi dva či viac oprávnených subjektov. Tento princíp, tzv. „separation of duties“, je vhodné rešpektovať ako vo fáze návrhu a implementácie informačného systému, tak i pri jeho prevádzke. V praxi to znamená, že návrh informačného systému by mal byť podrobený nezávislej odbornej oponentúre, implementácia systému nezávislému overeniu (testovaniu) a prevádzka systému by mala byť podrobená nezávislým kontrolám. Naviac, samotný systém je potrebné navrhnúť tak, aby činnosť každého z jeho používateľov bola kontrolovateľná niektorým iným oprávneným používateľom. Kumulácia funkcií, akokoľvek „ekonomicky“ odôvodnená, je mimoriadne nebezpečná, ak vedie k tomu, že činnosť pracovníka je kontrolovaná jedine tým istým pracovníkom.

7.4 Zachovanie bezpečnosti pri zlyhaní systému a pri obnovení jeho prevádzky

Aj pri najväčšej snahe sa môže stať, že informačný systém „zlyhá“, teda prestane plniť svoje požadované funkcie, prípadne ich prestane plniť v požadovanom rozsahu či kvalite. Ak by systém ochrany informačného systému nebol navrhnutý tak, aby rátal s takýmto prípadom, mohlo by sa stať, že obvyklé bezpečnostné opatrenia by neboli účinné práve vo fáze zlyhania systému, či v čase jeho obnovy. Takýto prípad by dokonca mohol viesť k úmyselne vyvolaným zlyhaniam systému ako prostriedkom prekonania jeho obvyklých ochranných bariér. Návrh informačného systému a systému jeho ochrany by teda mali rešpektovať tento princíp (tzv. „fail-safe failure“).

7.5 Neexistencia jedného bodu zlyhania systému alebo systému jeho ochrany

Môže sa stať, že správna činnosť informačného systému alebo systému jeho ochrany v plnej miere závisí od správnej činnosti jediného, nezálohovaného alebo inak nechráneného komponentu. V takom prípade vzniká riziko či už cieleného útoku práve na tento komponent, alebo iného neúmyselného ovplyvnenia jeho činnosti.

Pri audite informačného systému sme zistili, že hoci vstup do miestností s pracovnými stanicami i komunikačným serverom bol pomerne slušne chránený, do elektrorozvodne pre celú budovu bol vstup možný z verejne dostupných priestorov cez neuzamknuté (a bežne ani nezamykané) dvere. Nebol teda problém jednoduchým spôsobom vyradiť celý systém z prevádzky.

Pre zamedzenie výskytu podobných problémov je nepochybne nevyhnutné zabezpečiť, aby sa v systéme nevyskytoval tzv. „single-point-of-failure“, teda nechránený komponent, ktorého zlyhanie spôsobí zlyhanie celého systému. O tom, že ide o netriviálnu úlohu, svedčí aj nasledovný príklad.

Keď Stanford Research Institute (kde pracujú aj významní špecialisti na riziká spojené s používaním počítačov) bol druhýkrát obeťou samovražednej veveričky, ktorá prenikla do elektrocentrály a ochutnávaním izolácie spôsobila niekoľkodňový výpadok dodávky elektrickej energie pre celý inštitút, vybudoval si vlastný zdroj – záložný generátor, ktorý bol izolovaný od normálnych rozvodov miestnej elektrárenskej spoločnosti. Existencia dvoch od seba izolovaných zdrojov mala garantovať, že systém ako celok nemá žiaden „single point of failure“. To, že toto tvrdenie neplatí, demonštrovala ďalšia veverička, ktorej sa podarilo vlastným telom spôsobiť skrat medzi blízko umiestnenými kontaktami týchto „izolovaných“ systémov a vyvolať 9-hodinovú poruchu v dodávke elektrickej energie pre celý inštitút.

7.6 Nič nie je nemenné

Nec quod fuimusve sumusve, cras erimus. (Ovidius) 
(Ani to, čím sme, ani čím sme boli, zajtra už nebudeme.)

Tak ako všetko v našom živote, aj informačný systém, jeho používatelia, jeho okolie, požiadavky na jeho zabezpečenie i potenciálni útočníci sa vyvíjajú, podliehajú zmenám. Mnohé z takýchto zmien môžu mať vážne dôsledky na bezpečnosť informačného systému.

Bol som osobným svedkom takej inštalácie textového editora do prostredia operačného systému typu UNIX, ktorá ako vedľajší efekt umožnila ľubovoľnému používateľovi systému jednoduchým spôsobom získať najvyššie privilégia (privilégia správcu systému, tzv. root-a). Inštaláciu pritom vykonali skúsení pracovníci – znalci predmetného operačného systému, len si neuvedomili bezpečnostné dôsledky zvoleného postupu. Ak teda dovtedy mohol byť predmetný operačný systém bezpečný, po takejto inštalácií to už určite neplatilo.

Ak teda má byť systém zaistenia bezpečnosti informačného systému účinný nie len na začiatku svojej životnosti, musí byť schopný reagovať na tieto zmeny. Z uvedeného vyplýva, že je veľkou – žiaľ až príliš častou – chybou raz „postaviť“ čo ako dobré ochranné bariéry a tým považovať svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti informačného systému za splnené. Výstižný slogan z Internetu hovorí, že „bezpečnosť nie je to, čo si kúpite, ale to, čo robíte“. Bezpečnosť informačného systému je teda proces, nie jednorazová udalosť, a s týmto treba rátať od samého začiatku budovania informačného systému.

Potrebu zamyslieť sa nad adekvátnosťou existujúceho systému ochrany (bezpečnostnou politikou organizácie), ale aj nad adekvátnosťou jednotlivých bezpečnostných prostriedkov či procedúr vyvolávajú najmä nasledovné skutočnosti

>	nastala závažná zmena v prioritách organizácie alebo v koncepcii, návrhu, implementácií či rutinnej prevádzke informačného systému alebo v prostriedkoch, ktoré sú k dispozícií pre tento účel,
>	nastala zmena v uvažovaných potenciálnych hrozbách pre informačný systém (napríklad, bol objavený postup kryptoanalýzy použitého šifrovacieho algoritmu, ktorý pre v súčasnosti používané parametre – ako je napríklad veľkosť šifrovacieho kľúča – umožní získanie chránených údajov v rádovo nižších časových a nákladových limitoch, ako sa doteraz predpokladalo),
>	nastala závažná zmena v odhade možných strát pre organizáciu v prípade problémov s bezpečnosťou alebo spoľahlivosťou prevádzky informačného systému,
>	došlo k vážnym personálnym zmenám, obzvlášť v súvislosti s pozíciami, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku informačného systému,
>	od posledného prehodnotenia adekvátnosti systému ochrany uplynula taká doba, že akumulovaný efekt drobných, relatívne nezávažných zmien, sa môže výraznejšie prejaviť.

7.7 Človek je najslabším článkom ochrany

Ľudia sebakriticky priznávajú, že „človek je tvor omylný“. Keďže človek zohráva podstatnú úlohu pri návrhu, implementácií, testovaní, prevádzke a údržbe jednotlivých komponentov informačného systému i informačného systému ako celku, je potrebné rešpektovať jeho obmedzenia. Pri úvahách o bezpečnosti informačného systému je preto potrebné dôsledne rátať s ľudskou nedokonalosťou, a to vo všetkých fázach – od návrhu jednotlivých komponentov systému

Pravdepodobne nedostatočne premyslený návrh automatického, radarom navádzaného protilietadlového dela armády USA spôsobil, že pri skúškach toto vybralo ako potenciálny cieľ otáčajúci sa ventilátor na neďalekej latríne.

až po bežnú prevádzku informačného systému ako celku,

Výbuch v holandskej chemickej továrni mal za následok 3 mŕtvych a 11 zranených osôb. Príčinou bola chyba vo vstupných údajoch do počítača, ktorú spôsobil novoprijatý a ešte nedostatočne zaučený pracovník keď namiesto nádrže 632 omylom uviedol nádrž 634 a neskontroloval, či obsah nádrží súhlasí s predpísanými komponentami. Takto sa namiešala nesprávna zmes, čo nakoniec viedlo k výbuchu. Priame škody boli odhadnuté na niekoľko desiatok miliónov guldenov. Navyše súd rozhodol, že manažment spoločnosti nevenoval dostatočnú pozornosť otázkam bezpečnosti a spoločnosti vyrúbil pokutu 220 000 guldenov.

a použiť opatrenia, ktoré by aspoň čiastočne kompenzovali túto nedokonalosť (vzdelávanie, kontroly, zdvojené procedúry, a podobne).

7.8 Útok obvykle smeruje na najslabšie miesto ochrany

Ak pri úvahách o možných útočníkoch proti informačnému systému predpokladáme čo len trochu racionálne uvažujúceho protivníka, zdá sa byť logické očakávať, že útok bude obvykle vedený tam, kde v dôsledku buď zlého návrhu, alebo nejakej poruchy (prípadne aj cielene vyvolanej) ochranné bariéry buď neexistujú, alebo sú zoslabené v porovnaní s inými miestami. Žiaľ, pri návrhu či prevádzke informačného systému a systému jeho ochrany sa táto logická úvaha často nerešpektuje a systém ochrany pozostáva z niekoľkých okázalých, ale od seba izolovaných bezpečnostných opatrení. Príjemný pocit bezpečia, ktorý takéto okázalé opatrenia vyvolávajú v mysliach zodpovedných pracovníkov, však obvykle nekorešponduje so skutočným stavom. Prebudenie vo forme prieniku do systému, ak vôbec spozorovanému existujúcimi „bezpečnostnými“ opatreniami, je potom obvykle značne nepríjemné.

Dôsledkom vyššie uvedenej logickej úvahy je jednoduché pravidlo – bezpečnostné opatrenia musia tvoriť ucelený systém vzájomne na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podporujúcich prostriedkov ochrany (akúsi „bezpečnostnú stenu“, obkolesujúcu chránené prostredie).

Súvisiacim problémom je častý jav, keď sa síce vynakladá značné úsilie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany, toto úsilie (a s ním súvisiace prostriedky) sa však vynakladá hlavne na zabezpečenie „ústredia“ a menej už na vzdialené či „podriadené“ pracoviská toho istého informačného systému. Dôsledkom takéhoto nevyrovnaného prístupu je potom vznik jedného „silného“ miesta ochrany, ale spolu s ním aj „slabých“ miest, ktoré sa tak stávajú potenciálnym cieľom úmyselne a kvalifikovane vedeného útoku proti systému.

Ilustratívny príklad v tomto zmysle predstavuje koncepcia Centrálneho registra obyvateľstva, prinajmenšom verzia ktorú v roku 1995 ako svoju prílohu publikoval týždenník TREND. Pre jadro príslušného informačného systému – centrálny server bol v tomto prípade navrhnutý celý súbor bezpečnostných prostriedkov. Oveľa menšia pozornosť bola v koncepcii venovaná ochrane „podriadených“ pracovísk, z ktorých však do centrálneho servera prichádzali ako samotné údaje, tak i požiadavky na zmeny existujúcich údajov (napríklad v prípade úmrtia osoby). Dôraz sa kládol predovšetkým na zachovanie dôvernosti, integrity a dosiahnuteľnosti údajov uložených v centrálnom serveri. V podstate žiadna pozornosť nebola venovaná otázke autenticity údajov, ktoré prichádzali z podriadených pracovísk do centrálneho servera (t.j. či do centrálneho servera neprichádzajú nepravé, sfalšované údaje). Zanedbanie problému autenticity došlých údajov spolu s nedostatočnými požiadavkami na bezpečnosť podriadených pracovísk tak spolu vytvorili „slabé miesto“ v systéme, umožňujúce napríklad cielený útok zameraný na podvrhnutie nepravých údajov do centrálneho registra obyvateľov. Keďže tento register má slúžiť ako referenčný zdroj údajov pre všetky informačné systémy štátnej správy, spomenuté „slabé miesto“ je dostatočne významné – veď získaním neoprávneného prístupu do slabo chráneného „podriadeného“ pracoviska je možné zaslať falošné údaje, ktoré potom prevezmú ako platné všetky systémy v štátnej správe. V princípe potom nie je problém napríklad zaslaním falošnej správy o úmrtí „prestať existovať“, prinajmenšom pre štátnu správu.

7.9 Bezpečnosť nesmie byť založená na predpokladanej obmedzenosti útočníka

Kryptografia, ktorá predstavuje azda najprepracovanejšiu techniku ochrany údajov (používa sa už niekoľko tisíc rokov), pozná tzv. Kerckhoffsov princíp, ktorému by mal vyhovovať každý šifrovací systém, ktorý si robí ambície byť prakticky použiteľný. Voľne povedané, Kerckhoffsov princíp stanovuje, že pri úvahách o bezpečnosti konkrétneho šifrovacieho systému je potrebné predpokladať, že protivník pozná skoro všetko – pozná zašifrovaný text, spôsob, akým bol vytvorený, i spôsob, akým ho možno transformovať na pôvodný text (t.j. pozná šifrovací i dešifrovací algoritmus), ba pozná aj spôsob, akým bol vybraný šifrovací a dešifrovací kľúč. Jediné, čo protivník nepozná, je pôvodný (nezašifrovaný) text, hodnota šifrovacieho kľúča, ktorý bol použitý na zašifrovanie pôvodného textu, a hodnota dešifrovacieho kľúča, pomocou ktorého je možné zo zašifrovaného textu získať pôvodný text.

Hoci uvedený princíp sformuloval pán Kerckhoffs, po ktorom je pomenovaný, vyjadruje dlhoročné skúsenosti kryptológov s nedostatočnou bezpečnosťou šifrátorov, ak je táto založená hlavne na predpokladanej nevedomosti protivníka. Spoliehať sa na predpokladanú hlúposť potenciálneho útočníka proti informačnému systému je obvykle mimoriadne nebezpečné – už aj preto, že viditeľným signálom jeho „zmúdrenia“ je často až úspešný prienik ochrannými bariérami. Bolo by chybou ignorovať obrovský potenciál, ktorý z hľadiska získavania informácií poskytuje napríklad sieť Internet – ten môže slúžiť rovnako tým, ktorí sa starajú o zaistenie bezpečnosti, ako aj tým, ktorí sa zaujímajú o prekonanie ochranných bariér. Zovšeobecnenie Kerckhoffsovho princípu na problém ochrany informačných systémov možno vyjadriť asi nasledovne:

Bezpečnosť informačného systému nemôže byť založená na predpoklade, že protivník nepozná celkovú štruktúru i detaily ochranných opatrení. Bezpečnosť informačného systému musí ležať výlučne na tom, že protivník nemá k dispozícií niekoľko kľúčových komponentov umožňujúcich legitímny „prechod“ cez ochranné bariéry (prístupové heslo, šifrovací kľúč, čipová karta a podobne).

Poznámka: pochopiteľne, bezpečnosti informačného systému len pomôže, keď predpokladaný protivník má čo najmenej informácii o systéme, o ochranných opatreniach a podobne. Chybou by však bolo bezpečnosť systému ako celku postaviť výlučne len na tomto predpoklade.

7.10 Zvažovať potrebu obľúbených prostriedkov

Zaistenie bezpečnosti informačného systému si vyžaduje rozsiahle špeciálne znalosti, ktoré navyše musia byť neustále aktualizované. Pri súčasnom nedostatku pracovníkov kvalifikovaných v tak širokej oblasti a pri najčastejšom zúženom chápaní problému ochrany informačného systému zo strany jeho prevádzkovateľa sa považuje za šťastie, keď sa podarí získať pracovníka – špecialistu na niektorú čiastkovú oblasť informačnej bezpečnosti. Aj keď takýto pracovník je nesporne prínosom pre riešenie problému bezpečnosti informačného systému, nemožno vylúčiť že vo svojom fanatickom zaujatí pre svoju čiastkovú oblasť, prípadne pre konkrétny obľúbený prostriedok ochrany, bude svojho obľúbenca presadzovať bez ohľadu na reálne potreby, prípadne na úkor pokrytia iných oblastí ochrany.

Pri bezpečnostnej kontrole pobočky banky som sa stretol s mimoriadne šikovným správcom systému. V diskusii, ktorá nasledovala, ma presviedčal o potrebe nahradiť antivírusový prostriedok X, na ktorý mala banka zakúpenú viacročnú multilicenciu, antivírusovým prostriedkom Y. Keďže sme sa zhodli na názore, že ako X tak aj Y patria k svetovej špičke a sú z hľadiska rozpoznania vírusov rovnako dobré, zaujímali ma jeho dôvody už aj preto, že Y bol znateľne drahší ako X. V dosť emotívne ladenej odpovedi uviedol, že Y sa mu viac páči. Na moju námietku že to je trochu málo ako argument potom uviedol, že Y je rýchlejší ako X. Nemal som dôvod neveriť jeho tvrdeniu, lebo evidentne mal rozsiahle skúsenosti s obidvomi produktami. Keď som mu však položil otázku ako často a koľko počítačov a diskiet kontroluje na výskyt vírusov, ukázalo sa že väčšia rýchlosť Y voči X by sa celkovo premietla do zisku v najlepšom prípade niekoľko minút jeho času za mesiac.

7.11 Nepoužívať jednu úroveň ochrany

Praktické skúsenosti z konštrukcie počítačových systémov, resp. ich komponentov ukazujú, že pravdepodobnosť výskytu chýb a nedostatkov, či už v etape návrhu alebo realizácie, nie je zanedbateľná. Znamená to teda, že pri použití iba jedného bezpečnostného prvku, resp. jednej úrovne ochrany informačného systému, nie je zanedbateľná ani pravdepodobnosť toho, že práve chyba či nedostatok v tomto prvku umožní taký prienik do systému, ktorý pri neexistencií ďalších úrovní ochrany nebude blokovaný či aspoň detekovaný.

Používanie iba jednej úrovne ochrany je rizikové aj v prípadoch, keď na kvalitu bezpečnostných prvkov tejto úrovne bol kladený zvýšený dôraz, ktorým sa na únosnú mieru znížila pravdepodobnosť výskytu nedostatkov. Funkčnosť aj kvalitne realizovaného prvku totiž obvykle závisí od niekoľkých „vonkajších“ podmienok, napríklad od dodávky elektrickej energie. Porušením niektorej z takýchto podmienok s následnou nefunkčnosťou bezpečnostného prvku sa teda môže vytvoriť „bezpečnostná diera“, ktorá pri neexistencii ďalších úrovní ochrany môže postačovať pre úspešný, ničím nerušený a prípadne aj nedetekovaný neoprávnený prienik do systému.

7.12 KISS (Keep It Simply Stupid)

V čase najväčšieho súperenia v kozmickom výskume medzi USA a Sovietskym zväzom začali americkí špecialisti riešiť problém prostriedku, ktorý by umožňoval kozmonautom písať aj v bezváhovom stave. Vývoj guličkového pera, ktoré písalo aj v bezváhovom stave, stál asi milión dolárov. Neskôr Američania zistili, že Rusi na ten istý účel používajú obyčajnú ceruzku.

Skúsenosti ukazujú, že príliš komplikované riešenia informačného systému alebo jeho komponentov zvyšujú riziko ako jeho nevhodného použitia, tak aj výskytu vnútorných chýb a nedostatkov. Príčinou je skutočnosť, že človek dokáže úplne a detailne postihnúť (pochopiť) iba relatívne jednoduché systémy.

Pri používaní príliš zložitého systému teda hrozí, že jeho správanie, resp. podmienky, za ktorých systém bude pracovať očakávaným spôsobom, nebudú úplne pochopené a teda nebudú ani zabezpečené potrebné požiadavky na charakter jeho okolia. Pri konštrukcii príliš zložitého systému zase hrozí, že pre jeho nadmernú zložitosť nebudú správne, resp. úplne pochopené všetky vnútorné väzby a závislosti medzi jednotlivými komponentami systému, resp. že riešitelia systému zabudnú realizovať niektoré časti jednotlivých modulov, potrebné pre ich plnohodnotnú funkciu.

V obidvoch prípadoch hrozí, že systém bude iba čiastočne funkčný podľa pôvodných očakávaní, resp. že budú vytvorené predpoklady pre jeho nepredpokladané správanie sa. Striktný dôraz na jednoduchosť a prehľadnosť riešenia, vyjadrený skratkou KISS, teda zmenšuje pravdepodobnosť vyššie popísaných problémov. Naviac, jednoduchšie riešenie je zrozumiteľnejšie a ľahšie sa testuje, čo takisto prispieva k zmenšeniu pravdepodobnosti nepredpokladaného správania sa modulu či celého informačného systému. Taktiež jednoduché riešenia si ľahšie a rýchlejšie získavajú podporu zo strany používateľov, čím sa zmenšuje pravdepodobnosť chýb a omylov pri obsluhe systému.

7.13 Absolútna bezpečnosť neexistuje

Informačný systém, ak má byť prakticky použiteľný, nemôže byť nikdy izolovaný od okolia, ktoré je na rozdiel od teoretických predpokladov nedeterministické a len do istej miery predikovateľné. Informačný systém tak, ako aj jeho jednotlivé komponenty, je produktom ľudskej činnosti. Ľudský faktor sa prejavuje aj pri inštalácií, údržbe i prevádzke systému, resp. jeho komponentov. Za týchto okolností je prakticky nemožné dosiahnuť akúsi ideálnu, nemennú, absolútnu úroveň bezpečnosti.

Pri stanovovaní bezpečnostných cieľov, resp. zodpovednosti za bezpečnosť je preto vhodné rešpektovať realitu a zmieriť sa s hranicami ľudských možností. Obdobne ako je to v prípade zdravotného stavu človeka, aj v prípade bezpečnosti informačného systému sa dajú vykonať opatrenia, ktoré značne znížia pravdepodobnosť vzniku „chorobného stavu“ systému, nikdy však úplne nezaručia, že takýto stav nemôže vzniknúť.

Pre pár rokmi ma na brnenskej výstave INVEX upútal stánok v ktorom istá firma ponúkala produkt – dosku do PC, údajne poskytujúcu „absolútnu bezpečnosť“. Takéto sebavedomé tvrdenie ma samozrejme vyprovokovalo k pochybovačným otázkam a následnej diskusii, ktorú nakoniec rázne ukončil vtedy už značne rozčúlený predajca slovami „poskytuje to bezpečnosť C2 a viac pre PC predsa nemôžte žiadať“. Z uvedeného vidieť, že aj „absolútna bezpečnosť“ je vlastne relatívny pojem.

7.14 Bezpečnosť sa zavádza zhora dolu (v hierarchii organizácie)

Triezve hodnotenie nášho sveta ukazuje, že stretnutie s ideálnym človekom je mimoriadne zriedkavou udalosťou. S prihliadnutím k realite je preto vhodné predpokladať, že nie každý pracovník, ktorý sa priamo alebo nepriamo podieľa na vzniku či prevádzkovaní systému, je dokonale kvalifikovaný a ideálne svedomitý v otázkach bezpečnosti. Bolo by teda chybou spoliehať sa na akúsi „samočinnú bezpečnosť“, na bezbrehú uvedomelosť používateľov a ich ochotu dobrovoľne sa podriadiť bezpečnostným opatreniam a procedúram, ktoré ich aj pri najlepšej vôli predsa len obmedzujú.

Z uvedeného vyplýva, že v reálnom svete sa nevyhneme istému vynucovaniu si modelu očakávaného, resp. prípustného správania sa používateľov informačného systému. Takýto model správania sa, najčastejšie vo forme bezpečnostných opatrení a procedúr, je potrebné presadzovať spôsobom, ktorý musí byť dostatočne autoritatívny (ako je však známe z teórie manažmentu, v súčasnej dobe výlučne „prikazovací“ spôsob riadenia ľudí nemožno považovať za dostatočne účinný z hľadiska dosahovania cieľov). Zavádzanie bezpečnosti teda musí prichádzať „zhora“. Nesmieme pritom zabúdať na pozitívne, resp. negatívne pôsobenie „vlastného príkladu“ toho, kto si nejaký model správania sa vynucuje, na toho, od ktorého sa toto správanie vyžaduje.

Poznámka: úloha presvedčiť manažment organizácie o jeho nezastupiteľnej roli pri zavádzaní bezpečnosti, a s tým spojenej potrebe väčšej aktivity v tomto smere, je mimoriadne ťažká, ako sa o tom na vlastnej koži mohli presvedčiť mnohí pracovníci zodpovední za bezpečnosť informačných systémov. Dôsledkom toho je rezignovaný postoj mnohých bezpečnostných manažérov, unavených z nedostatku pochopenia pre ich prácu zo strany vrcholového manažmentu. Na uspokojivé vyriešenie spomenutej úlohy neexistuje univerzálny recept. Isté výsledky je však možné dosiahnuť trpezlivým riadením sa podľa „princípu moskyta“. Vychádza sa pritom z myšlienky, že kým jedno „bodnutie“ bude zrejme manažmentom organizácie ignorované, veľa „bodnutí“ sa už prehliadať nedá a manažment bude musieť reagovať.

7.15 Zodpovednosť musí byť explicitná

K nasledovnému prevzatému mottu, ktoré je zrejme platné univerzálne a nie len pre prípad zabezpečenia informačného systému, nie je azda potrebné nič dodávať. Poučenie, ktoré z neho vyplýva, by malo byť jasné.

Bolo potrebné urobiť dôležitú prácu a VŠETCI boli presvedčení, že NIEKTO to urobí. HOCIKTO to mohol urobiť, ale NIKTO to neurobil. NIEKTO sa nahneval, pretože to bola záležitosť VŠETKÝCH. VŠETCI si mysleli že to NIEKTO urobí, ale NIKTO si neuvedomil že VŠETCI to neurobia. Skončilo to tak, že VŠETCI vinili NIEKOHO, že NIKTO neurobil to, čo mohol spraviť HOCIKTO.

7.16 Deficiente pecunia deficit omne

Už starí Rimania vedeli, že „ak nie sú peniaze, nie je nič“ a tento poznatok platí aj pre budovanie bezpečného informačného systému. Nemalo by to však zvádzať k extrému, kedy sa manažment organizácie v súvislosti s potrebou zabezpečenia informačného systému pokúša „zabezpečiť si alibi“ nákupom najrôznejších bezpečnostných prostriedkov v naivnej viere že existencia týchto prostriedkov garantuje želanú bezpečnosť. Takéto prostriedky samé osebe sú len „tehličky“, ktoré do bezpečnostného „múru“ stmelia až príslušné organizačné opatrenia, vnútorná legislatíva či bezpečnostné procedúry. Peniaze sú teda síce nevyhnutnou, nie však postačujúcou podmienkou vytvorenia bezpečného informačného systému.

7.17 Multidisciplinárny a integrovaný prístup

Nie je neobvyklé stretnúť sa s takým prístupom k zabezpečeniu informačného systému, v rámci ktorého sa do systému inštaluje niekoľko bezpečnostných produktov, v zriedkavejších prípadoch doplnených aj vnútornou smernicou o bezpečnosti informačného systému, či písomným záväzkom používateľov zachovať dôvernosť údajov, s ktorými pracujú. Pri podrobnejšom preskúmaní takýchto opatrení sa obvykle ukáže, že autori bezpečnostného systému postupovali nesystematicky a nekomplexne. Bezpečnostné opatrenia sú v takých prípadoch „stavané“ proti niekoľkým očividným typom priamočiarych, „veľkých“ útokov, pričom sa obvykle úplne ignorujú ďalšie možnosti, ako napríklad cieľavedomá postupnosť nenápadných, „menších“ útokov, zameraná na obchádzanie, resp. zablokovanie účinnosti izolovaných bezpečnostných prostriedkov. Často sa tiež úplne ignoruje možnosť zlyhania bezpečnostného opatrenia, a teda aj potreba doplnenia systému opatrení o prostriedky detekcie či už úspešného prieniku do systému, alebo zlyhania niektorého prvku systému ochrany.

Naviac, často sa problém ochrany informačného systému zužuje len na existenciu technických prostriedkov ochrany (technické, resp. programové prostriedky) a zanedbávajú sa ďalšie faktory, ktoré taktiež ovplyvňujú celkovú úroveň bezpečnosti systému. Medzi tieto nesporne patria napríklad

~	správna inštalácia a nakonfigurovanie spomenutých technických prostriedkov a výber ich parametrov (napríklad šifrovacích kľúčov),
~	úroveň kvality použitého technického i programového vybavenia systému,
~	bezpečnostné zásady a procedúry pri manipulácií s údajmi mimo prostredia počítačového či komunikačného systému (napríklad distribúcia tlačových zostáv, archivácia údajov a podobne),
~	prehľadne a jednoznačne riešený styk používateľa so systémom,
~	premyslený systém prideľovania prístupových práv k systému,
~	zaškolenie používateľov systému, jasné vymedzenie ich práv a povinností a ich „bezpečnostná uvedomelosť“

a podobne. Účinný systém ochrany informačného systému je preto potrebné budovať ako premyslený, ucelený súbor opatrení tvorený navzájom sa podporujúcimi a dopĺňajúcimi technickými a programovými prostriedkami a organizačnými, administratívnymi, prevádzkovými, právnymi, ekonomickými a personálnymi opatreniami. Naviac, tento súbor opatrení by mal adekvátnym spôsobom pokrývať celý životný cyklus systému, t.j. špecifikáciu, návrh, implementáciu, testovanie, inštaláciu, prevádzku, údržbu i likvidáciu informačného systému.

Je pravdou, že málokedy je reálna situácia ideálna, a vo väčšine prípadov sú pracovníci poverení vybudovaním systému ochrany nútení zmieriť sa s istými, v danej dobe neriešiteľnými obmedzeniami. Ako príklad možno uviesť situácie, keď sa bezpečnosť informačného systému stane pre vedenie organizácie aktuálna až po jeho uvedení do prevádzky. V takom prípade je zvyčajne nereálne (minimálne z ekonomických dôvodov) požadovať okamžité odstránenie systému a jeho nahradenie takým, v ktorom sa konkrétne požiadavky na bezpečnosť uplatňovali už od počiatku jeho vzniku. Aj v takom prípade je však možné rôznymi doplnkovými opatreniami, obvykle hlavne administratívneho, organizačného a personálneho charakteru, v značnej miere zvýšiť celkovú úroveň bezpečnosti a priblížiť ju k želanému stavu. Dalo by sa tiež povedať, že práve takáto situácia je skúšobným kameňom pre rozlíšenie ozajstného odborníka na informačnú bezpečnosť od obyčajného táraja. V takejto situácií totiž nepomôže recitovanie všeobecne platných poučiek o ideálnom postupe pri budovaní bezpečného informačného systému, vyčítaných z príručky. Ozajstná odbornosť sa prejaví tvorivým aplikovaním bezpečnostných princípov, schopnosťou skombinovať najrôznejšie bezpečnostné mechanizmy tak, aby sa aspoň čiastočne kompenzovali nevýhody vyplývajúce z daných obmedzení.

7.18 Promptné riešenie zistených nedostatkov a problémov

Bezpečnostné nedostatky informačného systému môžu mať rôznu mieru dôležitosti, a preto sa k ich náprave často pristupuje diferencovane. Zatiaľ čo zrejmé „hrozivé“ nedostatky sa obvykle odstraňujú bez zbytočných odkladov, o ostatných to často neplatí a ich riešenie sa odsúva „až bude na ne čas“.

Informačný systém predstavuje zložitý systém, okrem značného rozsahu charakteristický aj veľkým množstvom rôznych vzájomných súvislostí a vnútorných väzieb medzi jednotlivými modulmi. Tieto vzájomné súvislosti a väzby obvykle nie sú rovnako výrazné a postrehnuteľné, a popri „zrejmých“ často existujú aj „skryté“ väzby. Odkladanie riešenia na pohľad menej dôležitých problémov a nedostatkov zvyšuje riziko, že

~	neustálym odsúvaním riešenia sa nakoniec na pôvodný problém či nedostatok úplne zabudne alebo
~	dôsledky zabudnutých či odložených a neriešených „drobných“ nedostatkov sa postupne akumulujú, až sa náhle prejavia ako „vážny“ problém s oveľa väčšími dôsledkami a obvykle aj s potrebou vyšších nákladov na ich odstránenie.

Je jasné, že nie vždy je možné okamžite riešiť každý zistený nedostatok informačného systému. Nič však nebráni tomu, aby sa všetky zistené nedostatky dôkladne evidovali a v istých časových intervaloch (napríklad raz za rok či dva roky) sa na ich riešenie vyhradil adekvátny priestor i prostriedky. V každom prípade je však vzhľadom na veľkú vnútornú zložitosť systému postupovať systematicky a premyslene. Tlak na okamžité odstránenie nedostatku, bez dôkladného zváženia dôsledkov pripravovaného riešenia, totiž môže do systému zavliecť ďalšie nedostatky, skryté závislosti a v konečnom dôsledku zhoršiť celkový stav systému.

7.19 Nehomogénnosť a neštandardné prostredie pomáha zvýšiť bezpečnosť

Výber komponentov pre informačný systém je obvykle značne ovplyvnený snahou o používanie všeobecne známych, unifikovaných, štandardných prostriedkov. Dôvody pre takýto postup sú obvykle ekonomického charakteru – používanie všeobecne známeho a rozšíreného komponentu znižuje náklady na jeho údržbu či náklady na zaškolenie používateľov. Naviac, použitie známeho a rozšíreného prostriedku prináša výhody v možnosti oprieť sa o praktické skúsenosti množstva iných používateľov.

Na druhej strane je vhodné si uvedomiť, že použitie neštandardného prvku v informačnom systéme môže v značnej miere sťažiť prípadné úmyselné útoky proti systému. Množstvo známych metód prieniku do systému, resp. získania neoprávnených privilégií v systéme, je totiž viazaných na konkrétny bezpečnostný nedostatok konkrétneho komponentu. V prípade použitia známeho a značne rozšíreného prostriedku teda rastie aj pravdepodobnosť toho, že jeho bezpečnostné nedostatky boli už odhalené a sú známe značnému počtu osôb. Vzhľadom na možnosti, ktoré poskytuje Internet, je pritom veľmi pravdepodobné, že podrobný postup využitia týchto nedostatkov je k dispozícií aj osobám, ktoré nie sú špecialistami na daný produkt. V takom prípade sa teda okruh osôb, ktoré potenciálne môžu poznať a využiť bezpečnostné nedostatky použitého prostriedku rozširuje prakticky na každého, kto vie čítať. V prípade použitia neštandardného, resp. málo rozšíreného a preto aj málo preskúmaného prostriedku toto neplatí a množina potenciálnych páchateľov je značne obmedzená.

Švédska firma, ponúkajúca prostriedok pre ochranu pred útokmi z Internetu (ochrannú stenu – firewall) vypísala odmenu pre toho, kto „zdolá“ ich produkt. Počas dvoch mesiacov zaznamenala niekoľko sto tisíc pokusov o prekonanie jej „testovacieho systému“ umiestneného na Internete, všetky bez úspechu. Monitorovaním týchto pokusov zistila, že naprostú väčšinu pokusov charakterizovalo používanie techník hľadajúcich známe slabiny ochranných stien, resp. systémov, na ktorých sú obvykle inštalované. V tomto prípade však nemali nádej na úspech, pretože použitá ochranná stena bola implementovaná na počítači typu Macintosh, teda na prvku, ktorý dovtedy nebol pre tento účel použitý.

7.20 Prečistenie organizmu pomáha jeho zdraviu

Stav počítačových systémov banky po 3 rokoch jej existencie názorne ilustroval hektický rozvoj banky. Rôzne počítače, a to aj v rámci jedného útvaru, boli vybavené rôznymi verziami toho istého programového vybavenia, na prípravu dokumentov sa používali tri rôzne textové procesory a ešte aj útvary, ktoré používali rovnaký textový procesor mali nainštalované rôzne fonty. V dôsledku toho dokumenty vytvorené v banke mali jednak nejednotnú úpravu, jednak vznikali problémy s čitateľnosťou dokumentov posielaných elektronickou poštou medzi jednotlivými útvarmi. Pomerne často boli hlásené problémy spôsobené výskytom počítačových vírusov a na počítačových systémoch sa vyskytovalo aj programové vybavenie neznámeho pôvodu.

Za tohto stavu bola vykonaná „veľká čistka“. Vrcholový manažment stanovil jednotné základné programové vybavenie, vrátane textového procesora a sady fontov, pre všetky útvary banky. Až na niektoré oprávnené výnimky boli na všetkých počítačových systémoch sformátované disky (pochopiteľne, potrebné dátové súbory boli predtým zálohované) a bolo nainštalované jednotné programové vybavenie. Každý počítačový systém i diskety všetkých používateľov boli podrobené kontrole na počítačové vírusy. Na každom počítačovom systéme bol po takomto uvedení do „čistého“ stavu nainštalovaný jednoduchý program pre kontrolu integrity, ktorý po každom zavedení systému porovnával aktuálny stav systému so snímkou „čistého“ stavu a upozorňoval na prípadné odchýlky.

Celá akcia vzhľadom na veľké množstvo takto „ošetrených“ počítačov trvala niekoľko týždňov, ale vyplatila sa. Odstránili sa problémy s čitateľnosťou dokumentov pripravených textovým procesorom. Formátovaním diskov a inštalovaním jednotného programového vybavenia sa zároveň zlikvidovali existujúce programy neznámeho pôvodu a zmenšila pravdepodobnosť porušovania autorských práv k programom. Veľmi výrazne poklesol počet výskytov počítačových vírusov, ktoré boli vďaka častej kontrole integrity naviac objavené prakticky bezprostredne po zavlečení do počítača.

7.21 Keď nasýtime vlka, ovca môže ostať celá

Uvedený slogan vyjadruje možný prístup k bezpečnosti informačného systému spočívajúci v „návnade“ pre potenciálneho útočníka ako bezpečnostného prvku (pochopiteľne, nie jediného). Účelom takejto návnady je „nasýtiť vlka“, teda poskytnúť náhradné uspokojenie jeho „potrieb“ a tým („zachrániť ovcu“), teda odpútať protivníkovu pozornosť od iných, dôležitých častí systému minimálne na dobu potrebnú pre detekciu prítomnosti „vlka“ a spustenie protiopatrení.

Ilustratívnym príkladom môže byť lokálna sieť organizácie pripojená k Internetu prostredníctvom ochrannej steny (firewall). Ako ďalšiu líniu ochrany za ochrannou stenou možno použiť pridanie niekoľkých uzlov do lokálnej siete, ktoré budú tvoriť návnadu pre prípad prieniku cez ochrannú stenu. Tieto uzly budú navonok obyčajnými uzlami siete, prípadne budú obsahovať napohľad „zaujímavé“ (v skutočnosti však fiktívne) údaje. Dôležité je, aby pri „pohľade zvonku“ (teda z Internetu) sa tieto uzly ničím nelíšili od ostatných uzlov lokálnej siete. Vychádza sa z predpokladu, že útočník „zvonku“ nevie rozlíšiť skutočné uzly od „návnad“, a teda je značná pravdepodobnosť, že po prieniku cez ochrannú stenu sa pokúsi pracovať aspoň s jednou z nich. Keďže tieto uzly sú len pridané do lokálnej siete, oprávnení používatelia nemajú dôvod s nimi pracovať. Pokus o prácu s niektorou z „návnad“ teda vcelku spoľahlivo indikuje, že cez ochrannú stenu prenikol nevítaný hosť. „Zaujímavé“ údaje by mali odpútať jeho pozornosť od ostatných uzlov siete a umožniť spustiť poplach a naplánované protiopatrenia.



8. Audit informačného systému


Azda najčastejším nedostatkom v praktickej bezpečnosti informačných systémov je skutočnosť, že úsilie a hlavne pozornosť zodpovedných končia vybudovaním nejakého systému ochrany – inštaláciou vybraných bezpečnostných prostriedkov a/alebo návrhom bezpečnostných procedúr a ďalších opatrení organizačného charakteru. Skutočnosť, že bol vybudovaný systém ochrany, vyvoláva príjemný pocit splnenej úlohy, pocit, že oblasti bezpečnosti už bola venovaná dostatočná pozornosť, a je teda možné sa venovať iným dôležitým problémom. Zabúda sa na skúsenosti aj z iných oblastí ľudskej činnosti, t.j. že po čase zvykne vzniknúť a ďalej sa zväčšovať rozpor medzi skutočným a pôvodne plánovaným stavom. Podobne je to aj v prípade opatrení na ochranu informačného systému – reorganizácie zmenia pôvodnú štruktúru vzťahov a zodpovedností za prevádzku a bezpečnosť informačného systému, do systému sa dodatočne inštalujú nové, alebo sa modernizujú pôvodné komponenty, pôvodne vyškolený personál sa časom obmieňa a podobne. Rovnako dôležitá je aj skutočnosť, že pri nedostatočnej, či dokonca neexistujúcej kontrole dodržiavania stanovených procedúr a prevádzkových predpisov sa čoskoro zakorenia postupy, ktoré sa značne líšia od pôvodne navrhnutých, a bolo by naivné domnievať sa, že nové postupy vznikli ako výsledok úsilia o vylepšenie bezpečnosti.

V mnohých iných oblastiach ľudskej činnosti sa zaužívali kontroly aktuálneho stavu predmetnej oblasti, ktoré síce nie sú vždy populárne, ale o ktorých potrebe azda už niet pochýb. Pravidelné prehliadky technického stavu automobilov, preventívne zdravotné prehliadky, inventúry či iné kontroly slúžia práve na to, aby sa overilo, do akej miery zodpovedá aktuálny stav stavu želanému či proklamovanému, a aby sa včas signalizovala existencia zdrojov budúcich problémov. V oblasti informačných systémov podobnú úlohu zohráva činnosť známa pod názvom audit informačného systému (IS audit), prípadne pod starším názvom audit elektronického spracovania údajov (z anglického EDP audit - electronic data processing audit).

8.1 O čo ide v audite informačného systému

Audit informačného systému je prostriedkom, pomocou ktorého vrcholový manažment organizácie získava nezávislé posúdenie skutočného stavu informačného systému. Možno ho chápať ako odborné posúdenie koncepcie, návrhu, riešenia a samotnej rutinnej prevádzky informačného systému organizácie z hľadiska jeho schopnosti plniť povinnosti ukladané zákonnými normami i vnútornými požiadavkami organizácie na ochranu spracovávaných údajov, ako aj na spoľahlivosť prevádzky informačného systému ako celku. Pochopiteľne, okrem auditu informačného systému ako celku je možné takéto overenie zamerať len na niektorú podoblasť informačného systému, napríklad vykonať audit pripojenia organizácie na Internet, či audit komunikačného subsystému informačného systému organizácie. Pre jednoduchosť budeme v ďalšom termínom audit informačného systému rozumieť ako overenie celého systému, tak aj overenie jeho definovanej časti – základné princípy takéhoto overovania sa nemenia, mení sa len jeho miera detailnosti a šírka záberu.

Okrem základných prvkov priamej ochrany informačného systému, ich existencie a kvality z hľadiska bezpečnosti, sa v rámci vykonávania auditu informačného systému posudzujú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú celkovú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky posudzovaného systému. Tieto faktory by sa mohli „rozmeniť na drobné“ napríklad nasledovným spôsobom:

~	Koncepcia bezpečnosti informačného systému
~	Technické a programové riešenie informačného systému a organizácia jeho vývoja
~	Vnútorné kontrolné mechanizmy informačného systému
~	Prevádzka informačného systému
~	Zabezpečenie prenosov dát v rámci informačného systému
~	Dátové prepojenie informačného systému s externými subjektami z hľadiska zabezpečenia integrity a autenticity údajov
~	Vnútorná legislatíva organizácie vo vzťahu k zaisteniu ochrany údajov a spoľahlivosti prevádzky informačného systému
~	Riadenie bezpečnosti informačného systému
~	Fyzická a požiarna ochrana informačného systému
~	Nadstavby nad informačným systémom
~	Pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií s dopadom na funkčnosť informačného systému a schopnosť organizácie plniť svoje záväzky
~	Zálohovanie, archivácia a likvidácia údajov
~	Údržba technických a programových prostriedkov systému
~	Vnútorná kontrolná činnosť organizácie vo vzťahu k zaisteniu ochrany dát a spoľahlivosti prevádzky informačného systému
~	Monitorovanie prevádzky informačného systému, detekcia neoprávnených aktivít
~	Ľudský faktor (napríklad podmienky, v ktorých pracujú používatelia systému, a ktoré vplývajú na chybovosť ich práce, možnosti odborného vzdelávania kľúčových pracovníkov ovplyvňujúcich prevádzku a/alebo charakter riešenia systému alebo jeho častí, či motivácia pracovníkov na pozíciach, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie ochrany údajov a spoľahlivosti prevádzky informačného systému, stotožnenie sa týchto pracovníkov s organizáciou a jej poslaním)

Audit informačného systému by uvedené faktory mal posudzovať nielen z hľadiska ich okamžitého či bezprostredného efektu, ale aj z hľadiska možných dôsledkov v budúcnosti. Napríklad, ak existujúci spôsob riadenia vývoja, aktualizácie a údržby systému v čase vykonania auditu ešte možno považovať za vyhovujúci, ale audítor má odôvodnené obavy že pri nezmenenom pokračovaní existujúceho trendu v tejto oblasti hrozí zhoršenie stavu či až kolaps posudzovaného systému, mal by na túto okolnosť včas upozorniť.

8.2 Spôsob výkonu auditu informačného systému

Audítor pri posudzovaní stavu informačného systému vychádza okrem vlastných expertných znalostí z dostupných informácií, ktoré mu poskytne organizácia. Jedná sa predovšetkým o informácie získané

>	štúdiom dokumentácie (bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt organizácie, koncepčný návrh informačného systému, zdrojové texty programového vybavenia informačného systému, schéma komunikačného podsystému, organizačná schéma, vnútorné predpisy organizácie, texty zmlúv s dodávateľmi komponentov informačného systému, záverečné správy predchádzajúcich auditov a podobne),
>	obhliadkou príslušných priestorov (priestorov, kde je umiestnená kľúčová výpočtová a komunikačná technika, priestorov, kde sú skladované záložné a archívne kópie údajov, pracoviská kľúčových pracovníkov, a podobne),
>	rozhovormi s pracovníkmi organizácie, prípadne aj externých dodávateľov produktov a služieb súvisiacich s informačným systémom organizácie (s manažmentom organizácie, s náhodne vybratou vzorkou bežných používateľov systému, s bezpečnostným manažérom, s pracovníkmi útvaru vnútornej kontroly, s pracovníkmi zabezpečujúcimi bežnú prevádzku systému, s pracovníkmi údržby systému, s riešiteľmi systému a podobne)

Zvláštnu kategóriu tvoria informácie získané priamym testovaním systému. V zásade takýto spôsob nemožno vylúčiť, zvlášť ak jeho prostredníctvom možno získať konkrétne informácie o aktuálnom stave systému z hľadiska jeho schopnosti plniť stanovené požiadavky či správne reagovať na rôzne odchýlky svojho okolia od „normálneho“ stavu. Prípadné experimentovanie audítora so systémom je však v takom prípade potrebné dôkladne naplánovať a pripraviť, aby sa predišlo možným škodám. Napríklad, má zmysel overovať, či nejaká kombinácia podnetov naozaj vedie k zničeniu či poškodeniu databázy údajov. Kladnú odpoveď, získanú za cenu nenávratného zničenia či poškodenia „ostrých“ údajov informačného systému, však ťažko možno zaradiť k prínosom auditu. V prípade, že audítor či prevádzkovateľ informačného systému považuje za potrebné do overenia stavu systému zahrnúť aj priame testovanie systému, je vhodné, aby toto testovanie prebiehalo v kontrolovaných podmienkach pri súčasnom vykonaní takých opatrení, ktoré by obmedzili vznik nenapraviteľných či ťažko (a draho) odstrániteľných škôd na posudzovanom, resp. testovanom systéme.

O tom, či takéto testovanie systému má realizovať priamo audítor, sa dá diskutovať. Vzhľadom na rozsah auditu, ktorý by mal postihnúť všetky možné aspekty ovplyvňujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky posudzovaného systému, však len výnimočne možno očakávať, že audítor bude detailne ovládať všetky „finesy“ spojené s používaním všetkých komponentov konkrétneho posudzovaného systému. Vhodnejším a bezpečnejším spôsobom teda môže byť také testovanie, kedy audítor sformuluje požiadavku na vykonanie špecifických úkonov, ktoré realizuje iný pracovník, ktorý má hlbšie poznatky o práci s testovaným komponentom systému, resp. ktorý bežne s testovaným komponentom pracuje. Takýto spôsob má navyše výhodu v tom, že sledovaním realizácie svojej požiadavky môže audítor posúdiť aj iné aspekty práce s testovaným komponentom, ako napríklad dodržiavanie štandardných bezpečnostných procedúr pri práci so systémom. Pochopiteľne, požiadaný pracovník musí mať právo odmietnuť vykonanie úkonov požadovaných audítorom, ak má obavu že ich výsledkom by došlo k poškodeniu systému alebo jeho časti. I takéto odmietnutie reprezentuje informáciu pre audítora. V každom prípade by však okolnosti priameho testovania systému, kontrolné mechanizmy proti vzniku prípadných škôd v dôsledku testovania i práva a povinnosti zúčastnených osôb mali byť vyjasnené ešte pred tým, než sa pristúpi k testovaniu.

8.3 Interný versus externý audit informačného systému

Audit informačného systému môže vykonať ako vlastný pracovník organizácie, tak aj externý špecialista (na zmluvnom základe). Obidva spôsoby majú svoje výhody i nevýhody, ktoré sa v značnej miere dopĺňajú.

Interný audítor má obvykle lepšie znalosti o konkrétnom posudzovanom systéme ako môže mať externý špecialista. Externý audítor totiž v princípe posudzuje množstvo rôznych systémov, a teda logicky nemôže disponovať hlbokými a detailnými poznatkami o každom z nich. Na druhej strane práve praktické skúsenosti externého audítora zo širokého spektra posudzovaných systémov mu umožňujú zovšeobecniť tieto poznatky a pri audite konkrétneho systému sa namiesto zbytočných detailov venovať zásadným aspektom stavu informačného systému. Na rozdiel od interného audítora však pravdepodobne nebude schopný odhaliť niektoré prípadné špecifické nedostatky posudzovaného systému, zvlášť také, ktorých odhalenie vyžaduje hlboké znalosti príslušného komponentu systému (napríklad použitého operačného systému).

Externý audítor posudzuje stav systému len počas definovaného časového intervalu, kedy sa vykonáva audit. Je teda značná pravdepodobnosť, že nedostatok napríklad v organizačných opatreniach či procedúrach, ktorý sa v danom časovom úseku neprejaví, nebude externým audítorom odhalený. Táto pravdepodobnosť je menšia v prípade dlhšieho časového úseku na vykonanie overenia, čo je obvykle prípad interného auditu.

Interný audítor je zamestnancom organizácie prevádzkujúcej posudzovaný informačný systém, čo môže spochybniť nezávislosť posudzovania. Naviac, jeho každodenný styk so systémom i s vnútroorganizačnou (bezpečnostnou) „kultúrou“ môže do značnej miery otupiť jeho vnímavosť či kritickosť voči niektorým javom a prejavom, ktoré môžu negatívne vplývať na celkový stav informačného systému. V prípade externého auditu je takýto stav obvykle menej pravdepodobný.

8.4 Požiadavky kladené na audítora informačného systému

Pojem audit informačného systému nie je u nás ešte dostatočne rozšírený a zaužívaný, preto sa dá očakávať aj značná neujasnenosť pri hľadaní odpovede na otázku, kto vlastne má, resp. môže túto činnosť vykonávať. Je pritom jasné, že kvalita výsledkov auditu informačného systému je pritom v podstatnej miere daná práve odbornou úrovňou audítora.

Vzhľadom na rôznosť požiadaviek na vykonanie auditu či už informačného systému ako celku, alebo len niektorých jeho komponentov, audítorov informačných systémov možno zhruba rozdeliť na „univerzalistov“ a „špecialistov“. Zatiaľ čo prví („univerzalisti“) posudzujú zložitý systém zo všetkých strán ako celok, druhí („špecialisti“) posudzujú len vybraný komponent, resp. časť systému, ale zato do väčšej hĺbky detailov. Obidve skupiny sa v podstate dopĺňajú – špecialisti nedokážu postihnúť aspekty mimo ich oblasti špecializácie a hlavne dávať ich do súvislostí, „univerzalisti“ zas nedokážu získať príliš detailné informácie o posudzovaných častiach systému.

Je zrejmé, že overenie odborných kvalít audítora je relatívne jednoduchšie v prípade „špecialistu“. Posúdenie odborných kvalít audítora „univerzalistu“ je vzhľadom na šírku jeho požadovaných znalostí nepomerne náročnejšie. Pre manažment organizácie, ktorý nie je dostatočne kvalifikovaný na posudzovanie odborných schopností potenciálneho audítora, môže byť pri rozhodovaní dobrou pomôckou osvedčenie o odborných schopnostiach udeľované stavovskou organizáciou audítorov informačných systémov, resp. inou rešpektovanou organizáciou garantujúcou odbornú úroveň držiteľa osvedčenia. Je jasné, že z hľadiska garancií odbornej úrovne je na tom asi najlepšie osvedčenie založené na kvalifikovanom, nezávislom preskúšaní odborných znalostí kandidáta na pozíciu audítora. Prípadné nahrádzanie takéhoto osvedčenia členstvom v niektorej odbornej organizácií má aký-taký zmysel iba v prípade, keď ide o organizáciu, v ktorej podmienky na získanie členstva garantujú istú odbornú úroveň jej členov (t.j. nestačí iba zaplatiť členský poplatok).

Vo svete existuje medzinárodná organizácia audítorov informačných systémov ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ktorej pobočka je aj na Slovensku. ISACA vydáva osvedčenie CISA (Certified Information Systems Auditor), ktoré dokumentuje že jeho nositeľ spĺňa podmienky ktoré táto profesná organizácia považuje za potrebné pre kvalifikovaný výkon auditu informačných systémov. Pre udelenie osvedčenia CISA sa vyžaduje okrem aspoň 5 ročnej praxe v odbore (audit informačných systémov, alebo informačná bezpečnosť, alebo iný príbuzný odbor) aj vykonanie špeciálnej odbornej skúšky, tzv. CISA Exam. CISA Exam sa koná raz do roka súčasne na cca 140 skúšobných miestach v rôznych krajinách sveta. Skúška je výlučne písomná a pozostáva z 200 otázok, na ktoré je vyhradený časový limit 4 hodín. Pre ilustráciu, v roku 1996 sa jej zúčastnilo 3555 účastníkov, z ktorých bolo úspešných iba asi 52 percent. Osvedčenie CISA má časovo obmedzenú platnosť, naviac je potrebné si ho v rámci programu tzv. nepretržitého vzdelávania audítorov informačných systémov prakticky každoročne obnovovať.

8.5 Limity auditu informačných systémov

Ľudskej povahe je asi vlastné hľadanie vhodného „alibi“ a v súvislosti s bezpečnosťou informačného systému sa ako vhodný kandidát ponúka práve audit informačného systému, resp. jeho prípadný priaznivý výsledok. Na audit je však vhodné nazerať obdobne ako na testovanie či oponentúru – môže síce odhaliť nedostatky, ale skutočnosť, že nedostatky neboli odhalené by sa nemala interpretovať ako dôkaz toho že neexistujú. Ako sme argumentovali v predchádzajúcich častiach, bezpečnosť informačného systému nie je absolútna, nie je to binárna veličina, keď systém buď bezpečný je, alebo nie je. Bolo by teda chybou pozitívny výsledok auditu interpretovať ako dôkaz, že systém je bezpečný. Presnejšia interpretácia úspechu auditu informačného systému je, že systém bol podrobený nezávislému posúdeniu, pri ktorom neboli odhalené závažnejšie nedostatky v jeho stave. Tvrdenie, že takéto nedostatky v systéme neexistujú, by bolo už príliš silné.



9. Záver


Dnes už málokto otvorene spochybňuje potrebu vhodného zabezpečenia informačného systému organizácie a údajov, ktoré sú v ňom spracovávané. Tento nezáporný prístup k bezpečnosti sa však nedostatočne premieta do vytvorenia a udržiavania účinného systému opatrení pre zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky informačného systému. Medzi hlavné príčiny možno zaradiť nedostatočné chápanie zložitosti a rozsahu celého problému bezpečnosti informačných systémov zo strany manažmentu organizácie. Nedostatočné pochopenie podstaty problému sa potom prejavuje jednak odsúvaním zodpovednosti za jeho riešenie na čo najnižšie články riadenia organizácie, jednak vedie k riešeniam, ktoré nezohľadňujú všetky aspekty vplývajúce na celkovú úroveň bezpečnosti informačného systému. Súvislosť medzi odbornou úrovňou a hĺbkou poznania manažmentu a úrovňou navrhovaných a prijatých riešení bezpečnosti je nesporná už aj preto, že „protivník“ má potenciálne k dispozícií množstvo informácií i prostriedkov špeciálne navrhnutých pre vedenie útoku proti systému.

Pracovníci Defense Information Systems Agency Ministerstva obrany USA vykonali sériu experimentov, pri ktorých na prienik do systémov Pentagonu použili „hackerské“ prostriedky získané z Internetu. Z 8932  testovaných počítačových systémov sa podarilo preniknúť do 7860. Ešte zaujímavejšie sú však ďalšie údaje – iba 390 z týchto prienikov do systému bolo detekovaných a len 19 bolo nahlásených príslušným orgánom.

Práca načrtáva komplexný prístup k problematike bezpečnosti informačných systémov. Poukazuje na nedostatočnosť (často jediného) „technického“ riešenia problémov bezpečnosti a zdôvodňuje potrebu zohľadniť aj ďalšie aspekty vplývajúce na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov. Za jej hlavné prínosy možno označiť nasledovné

1.	definuje pojem bezpečného informačného systému, objasňuje náplň často používaných pojmov, prevzatých z anglosaskej odbornej literatúry (ako napríklad bezpečnostná politika, analýza rizík a podobne), a ich miesto v budovaní bezpečného informačného systému,
2.	vysvetľuje a odôvodňuje nezastupiteľnú úlohu vrcholového manažmentu organizácie a jeho zodpovednosť za organizáciu vytvorenia a prevádzkovania bezpečného informačného systému,
3.	pre praktické riešenia bezpečných informačných systémov uvádza a vysvetľuje ilustratívny zoznam hrozieb pre bezpečnosť informačných systémov i častých chýb, ktoré sa vyskytujú pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany informačných systémov a údajov, ktoré sa v nich spracovávajú,
4.	upozorňuje na závažné nedostatky používaných bezpečnostných prostriedkov; poznanie týchto nedostatkov umožňuje navrhnúť bezpečnostné opatrenia tak, aby sa jednotlivé opatrenia navzájom dopĺňali a kompenzovali svoje slabiny,
5.	prináša zoznam „dobrých“ bezpečnostných praktík, ktorých správne využívanie zlepšuje praktickú bezpečnosť informačných systémov,
6.	odôvodňuje potrebu chápať problém bezpečnosti informačných systémov ako nepretržitý proces, nie jednorazovú udalosť (potreba pravidelného auditu informačného systému).
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