
 

 

 
BEZPEČNOSŤ INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 
 
 

MIROSLAV GÁPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA 

 
KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU 

 
 

Študijný odbor: Občianska bezpečnosť 
Vedúci diplomovej práce: Ing. Tomáš Loveček, PhD. 

 
 

Stupeň kvalifikácie: Inžinier (Ing.) 
Dátum odovzdania práce: 19. 4. 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽILINA 2006 



 

ABSTRAKT 
 
 
GÁPA, Miroslav: Bezpečnosť informačných systémov. [Diplomová práca]. Žilinská univerzita v Žiline, 
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu. Vedúci diplomovej práce:        
Ing. Tomáš Loveček, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina : 
FŠI ŽU, 2006.105 s. 
 
 
Diplomová práca definuje bezpečnosť informačných systémov a postupy pri ich hodnotení. Zároveň 
špecifikuje konkrétne hrozby a ochranné opatrenia používané v praxi. Prvá časť práce je venovaná 
objasneniu podstaty informačných systémov a definuje bezpečnosť v rámci informačných systémov. 
V druhej časti identifikuje, ohodnocuje aktíva, hrozby a zraniteľnosť informačného systému, stanovuje 
výslednú hodnotu rizika a navrhuje konkrétne ochranné opatrenia, ktoré je možné použiť v praxi. Tretia 
časť rozoberá možnosti útoku na informačný systém konkrétnymi hrozbami, ktoré využívajú útočníci 
v praxi a zároveň navrhuje ochranné opatrenia, ktoré sa dajú proti týmto hrozbám použiť. 
 
 
Kľúčové slová: informačný systém, bezpečnosť informačných systémov, analýza rizík, aktíva, 
hrozby, zraniteľnosť, ochranné opatrenia  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
GÁPA, Miroslav: Security of Information Systems.[Diploma thesis]. University of Žilina, Faculty of 
Special Engineering. The Department of Security Management. Diploma thesis under the superision of: 
Ing. Tomáš Loveček, PhD. Professional competence degree: University degree in civil security. Žilina: 
FŠI ŽU, 2006. 105 s. 
 
 
This diploma thesis defines security of information systems and progress at their valued. At the same time 
specified concrete threats and safeguards used practically. The first part of this work is devoted to 
dedicated the principle information systems and defines security in frame of information systems. The 
second part identifies, valuated assets, threats  and vulnerability information systems, establishes resultant 
value of the risk and suggests in the concrete safeguards, which can be used in practice. The third part of 
the work analyzes possibilities attacks of concrete threats, which can used hackers in practice and at the 
same time suggests safeguards, which can be used against that threats. 
 
 
Key words: information system, security of information systems , risk analyses, assets, threats, 
vulnerability, safegurads. 



 

PREDHOVOR 

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. 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 
informačné technológie, sa začína uplatňovať aj racionálnejší prístup, ktorý berie do úvahy 
problémy, ktoré tento pokrok sprevádzajú. 
 
S počítačmi a informačnými systémami sa stretávame denne, avšak len veľmi málo ľudí pozná 
hrozby a riziká, ktoré v tejto oblasti vznikajú. Oblasť informačných technológii je mi veľmi 
blízka a to bol aj jeden z dôvodov výberu témy diplomovej práce. Ďalším dôvodom bola 
možnosť úplnej samostatnej tvorivej činnosti, pretože bezpečnosť informačných systémov je 
vlastne ešte „nepreskúmaná“ oblasť, neexistujú, s výnimkou postupov uvedených v normách, 
žiadne presne vymedzené pravidlá ako postupovať pri analýze rizík informačných systémoch ani 
presne vymedzené a vo všeobecnosti prijaté definície bezpečnosti informačných systémov. 
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Úvod 
 
Dnes už nestačí iba pripustiť si, že v súvislosti s používaním informačných systémov a 
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). 
 
Je ľahké tvrdiť, že informačný systém je bezpečný. Horším spôsobom je, ako to dokázať.  
 
Cieľom diplomovej práce preto je: 

 definovať bezpečnosť informačných systémov 
 stanoviť a popísať postupy pri hodnotení bezpečnosti informačného systému 
 vypracovať zoznam hrozieb 
 stanoviť zraniteľné miesta informačného systému 
 navrhnúť ochranné opatrenia 
 aplikácia konkrétnych hrozieb pre informačný systém v praxi a návrh konkrétnych 

ochranných opatrení 
 

Diplomová práca je riešená v tejto štruktúre: 
 
V prvej kapitole je definovaný informačný systém. Druhá časť špecifikuje bezpečnosť 
informačných systémov vrátane všetkých vlastností informačného systému. Záver uvádza 
konkrétne spôsoby pri stanovovaní bezpečnostnej politiky a postupy pri vypracovávaní 
bezpečnostného projektu na informačné systéme. 
 
Druhá kapitola začína analýzou pojmu riziko, postupmi pri analýze rizík, ktoré predstavujú 
proces identifikácie a ohodnotenia bezpečnostných prvkov ako sú aktíva, pokračuje hrozbami 
a zraniteľnosťou. Jej súčasťou je zoznam všetkých hrozieb, ktoré sa mi podarilo zhromaždiť, 
spolu s vypracovaným zoznamom zraniteľných mies členených podľa typov bezpečnosti. Jej 
vyvrcholením je stanovenie výslednej hodnoty rizika a možnosti konkrétnych ochranných 
opatrení, ktoré sa dajú v súčasnosti použiť. 
 
Tretia kapitola obsahuje aplikáciu konkrétnych hrozieb, identifikovaných v druhej časti, na 
firemný informačný systém v praxi. Cieľom je posúdiť stupeň bezpečnosti konkrétneho 
informačného systému. To je možné len v prípade, že sa budeme správať ako skutočný útočník, 
ktorého cieľom je napadnúť, ovládnuť alebo zničiť informačný systém, prípadne získať z neho 
citlivé informácie. Podľa výsledkov aplikácie jednotlivých hrozieb sú navrhnuté  konkrétne 
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softwarové, hardwarové a režimovo-organizačné ochranné opatrenia, ktorých implementácia 
smeruje k zníženiu zraniteľnosti firemného informačného systému.   
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1. Informačné systémy a informačná bezpečnosť 
 

1.1. Informačné systémy 
 
Je známe, že základom každého riadenia je rozhodovanie a prijímanie rozhodnutí. Úspech 
rozhodovania, teda procesu prostredníctvom ktorého manažéri identifikujú organizačné problémy 
a pokúšajú sa ich riešiť, nesporne závisí od informácií, ktoré má manažér k dispozícii. Charakter 
a množstvo potrebných informácií je silne závislé od manažérovej pozície a miery 
zodpovednosti. Vo všeobecnosti je známych päť charakteristík informácie, ktoré ju činia 
užitočnou pre manažérov: 

 informácia je relevantná, t.j. vzťahuje sa k aktuálnemu rozhodovaniu 
 informácia je presná, t.j. je dostatočne správna aby tvorila základ pre účinné rozhodovanie 
 informácia je včasná, t.j. je k dispozícii vtedy, kedy to je potrebné 
 informácia je úplná, t.j. pochádza z vhodného zdroja a pokrýva všetky oblasti ktoré 

rozhodovanie vyžaduje 
 
Pojem informácie je v praxi spájaný s pojmom informačného systému (ďalej len IS), teda 
systému pre zber, spracovanie, ukladanie údajov a poskytovanie informácií. Pod údajmi 
rozumieme neanalyzované fakty, zatiaľ čo pod informáciami rozumieme údaje, ktoré boli 
analyzované alebo spracované do formy ktorá je významná pre manažéra pripravujúceho 
rozhodnutie, a ktoré v určitej miere odstraňujú neistotu. Informačný systém je chápaný ako: 

 hardware (procesor(y),  pamäti, terminály....) 
 software (aplikačné programy, operačný systém ....) 
 dáta (údaje uložené v databázach, výsledky výpočtov ...) 
 ľudia (užívatelia, personál pôsobiaci pri spracovaní dát ...) 

 
Analýzou pojmu informačný systém získame dve základné slová a tými sú systém a informácie. 
Význam týchto dvoch základných pojmov definuje Výkladový slovník výpočtové techniky 
a komunikací (Jiří Hlavenka a kolektiv, 1997) takto: 
 
„Systém ( z angl. system) je: 

 Obecne akýkoľvek súhrn prvkov, ktoré spoločne plnia nejakú úlohu. Vo výpočtovej 
technike má niekoľko významov: 

o Počítač schopný samostatnej prevádzky, doplnený vstupnými i výstupnými 
perifériami. 

o  Skupina počítačov a periférii, navzájom prepojených v sieti: 
 LAN 
 WAN 

o Programové vybavenie riadiace základnú činnosť počítača – operačný systém. 
o Akýkoľvek program či kombinácia programov, komplexne plniacich danú úlohu 

 
Informácie ( z angl. information) 

 Dáta, ktoré nesú význam pochopiteľný ľuďmi.“ 
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V tejto definícii vystupuje okrem už definovaných informácii a údajov ešte tretí pojem a tým sú 
dáta. Podľa príručky, ktorú vydala OECD pod názvom Guidelines for the Security of Information 
Systems, sa pod dátami rozumie reprezentácia faktov, konceptov alebo inštrukcií vo 
formalizovanom tvare vhodnom pre komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie ľudskými 
bytosťami alebo automatickými prostriedkami. S pojmom dáta je úzko spojený pojem metadáta. 
Sú to údaje, ktoré slúžia pre úspešnú prevádzku informačného systému, ide napríklad 
o prístupové heslá alebo PIN kódy užívateľov informačného systému, privátne kľúče atď.    
 
V praxi pod pojmom informačný systém v oblasti ochrany osobných údajov rozumieme: 
„akýkoľvek súbor, sústavu alebo databázu obsahujúcu jeden alebo viac osobných údajov, ktoré 
sú spracúvané na dosiahnutie účelu podľa osobitných organizačných podmienok s použitím 
automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, napr. kartotéka, zoznam, 
register, záznam alebo sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, 
hodnotenia, testy.“ (firma IDV, Vzor bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, str. 
4) 
 
Informačným systémom budeme rozumieť účelové usporiadanie technických a programových 
prostriedkov, ktoré sú zamerané na spracovanie informácii.  
 
Funkciami informačného systému sú: 

 Zber údajov, ktorý je realizovaný: 
o  manuálne (prostredníctvom klávesnice) 
o  automaticky (napr. súčasťou výrobnej linky sú automatické systémy) 
o  poloautomaticky 

 Spracovanie údajov – podľa určenia informačného systému sa informácie spracovávajú 
rôznymi spôsobmi, jeho výsledkom je vyhodnotenie údajov 

 Úschova informácii – informácie sa uchovávajú v určitých databázach za účelom 
neskoršieho spracovania alebo poskytnutia užívateľom 

 Poskytovanie informácii – ich prezentácia 
 
Neoddeliteľnou súčasťou informačného systému je: 
 

 objekt 
 subjekt 

 
Objekt informačného systému je pasívna entita, ktorá obsahuje alebo prijíma informácie 
sprístupňované subjektami informačného systému (udeľovanie práv prístupu subjektom).  
 
Subjekt informačného systému je aktívna entita (osoba, proces alebo zariadenie činné na základe 
príkazu užívateľa) autorizovateľná pre: 

 získanie informácie z objektu 
 zmenu stavu objektu 
 vydanie príkazov ovplyvňujúcich udelenie práv prístupu k objektu 

 
Na informačný systém ako celok môžeme nazerať z pohľadu: 

 Informatiky – chápe informačný systém ako systém, ktorý pozostáva z dvoch strán: 
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o zo strany používateľa s určitým rozhraním, ktoré komunikuje so systémom tzv. 
FRONT END – ten je tvorený komunikačnými prostriedkami (obrazovka, 
klávesnica, myš) a  

o zo strany BACK END – predstavuje časť, ktorá realizuje väčšiu alebo menšiu časť 
používateľských funkcií, je skrytá a označuje sa ako server. Pričom medzi 
serverom a Front endom je komunikačné prostredie, ktorým sa prenášajú 
informácie z Back endu a Front endu.  

 Bezpečnosti – informačný systém sa skladá z určitého množstva komponentov (aktív), 
ktoré spolu tvoria ucelený systém, ktorý treba zodpovedajúcim a efektívnym spôsobom 
chrániť tak, aby sme dosiahli stav tzv. „zdravého“ informačného systému. 

 
Analógia medzi zdravím človeka a „zdravím“ informačného systému reprezentuje fakt, že 
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 začne 
vážne zaoberať ich „zdravotným stavom“ až v prípade vypuknutia „choroby“, teda až vtedy, keď 
je vážne ohrozená bezpečnosť informačného systému. 
 

1.2. Informačná bezpečnosť 
 
V bezpečnostnom manažmente je chápaná bezpečnosť ako multifaktorový fenomén, ktorý má 
rôzne významy. Inak interpretujú obsah bezpečnosti politici, právnici, ekonómovia, ekológovia, 
vojaci, sociológovia. V Krátkom slovníku slovenského jazyka je pojem bezpečnosť vyjadrený 
ako istota, ochrana, zabezpečenie. 
 
“Bezpečnosť podľa vyjadrenia občanov  predstavuje aj: 

 stav  vedomia človeka,  v ktorom sa necíti byť ohrozený, 
 život bez  ohrozenia, 
 stav bez strachu a nepokoja o seba a iných, 
 istota do budúcnosti, 
 absencia  ohrozenia  zdravia, straty majetku či života; psychický stav, umožňujúci 

realizáciu životných cieľov a zámerov,  
 ustanovenie orgánov a inštitúcií, ktoré svojou činnosťou garantujú občanovi stav istoty 

a bezpečnosti. 
 situácia, v ktorej človeka nič neohrozuje a v neočakávaných, nepredvídaných situáciách 

sa môže spoľahnúť na pomoc iných ľudí, 
 
Pojem bezpečnosť môžeme tiež chápať ako: 

 súhrn spoločenských vzťahov, ktoré upravuje právo a ktoré chránia práva a oprávnené 
záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie republiky, 

 faktický stav (úroveň), ako sa tieto vzťahy chránia, 
 kategóriu, v ktorej sa chápe bezpečnosť ako  prípustná miera nebezpečenstva.” 

(Hofreiter, L. Bezpečnostný manažment, str. 1) 
 
Informačná bezpečnosť predstavuje vytvorenie bezpečného IS, teda systému v ktorom je 
zaistené: 
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 Ochrana údajov, ktoré IS spracováva a uchováva tak, aby nedošlo k ujme na užitočnosti 
informácií, ktoré poskytuje, a aby nedošlo k úniku informácií neoprávneným osobám (t.j. 
chránené údaje, resp. informácie, sú sprístupnené len vymedzenému okruhu subjektov, 
ktoré s týmito údajmi, resp. informáciami, môžu vykonávať len určené operácie), 

 IS poskytuje svoje služby v požadovanej kvalite, sortimente a čase, a to aj v prípade 
značných odchýlok okolia IS od normálneho stavu. 

 
Stav, ktorý sa snažíme dosiahnuť pomocou komplexu ochranných opatrení sa nazýva 
informačná bezpečnosť, resp. bezpečnosť informačných technológií (ďalej len IT). 
 
Bezpečnosť informačných systémov zahŕňa tri základné aspekty: 
 

1. Zabezpečenie spoľahlivej prevádzky informačných systémov ako celku 
2. Zabezpečenie ochrany údajov 
3. Zabezpečenie záujmov osôb využívajúcich informačný systém (zabezpečenie 

ochrany osôb) 
 
Tieto tri aspekty sa navzájom nevylučujú ale práve naopak existuje snaha o bezpečný informačný 
systém, ktorý bude výsledkom kombinácie týchto troch aspektov. 
 

1. Zabezpečenie spoľahlivej prevádzky informačných systémov ako celku 
 
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 i 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 
situáciách, 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, alebo odchýlka z bežnej činnosti systému, ktorá je spôsobená úmyselnou činnosťou 
nejakého subjektu. 
 
Pod zabezpečením spoľahlivej prevádzky informačného systému budeme 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 
odchýlkach okolia informačného systému od normálneho stavu. 
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2. Zabezpečenie ochrany údajov 
 
Pod údajmi tu budeme rozumieť záznamy informácií, dočasné alebo trvalé stavy nachádzajúce sa 
v niektorých komponentoch výpočtových a komunikačných systémov, postupnosti znakov 
(napríklad bitov alebo bajtov) vo forme dát. 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 tohto 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.  
 
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 a pod. 
 
Môžu existovať útoky proti trom nasledujúcim základným atribútom údajov: 
 

a) porušenie alebo strata integrity údajov (informácii) 
 

Integrita (integrity) reprezentuje neporušiteľnosť vloženého údaju (informácie) zásahom 
technickej časti systému alebo ľudského činiteľa. Neporušiteľnosť možno vyjadriť ako náhodný 
proces udalostí, ktoré znamenajú neautorizovaný príjem, neautorizované vyslanie alebo 
neautorizovanú transformáciu údajov (informácii). Rozlišujeme: 

o Integritu údajov - ochrana údajov (informácii) pred zmenou alebo zničením 
neautorizovaným spôsobom, 

o Integrita systému  je vlastnosť, že systém vykonáva svoju zamýšľanú funkciu 
nenarušeným spôsobom, bez zámernej alebo náhodnej neautorizovanej 
manipulácie so systémom, 

 
 

b) porušenie alebo strata dôvernosti údajov (informácii) 
 
Dôvernosť (confidentiality) je vlastnosť údaju (informácie), ktorá zaisťuje, že údaj (informácia) 
nebude poskytnutý, nemôže byť odhalený alebo zneužitý neoprávneným subjektom. Pojem 
subjekt v tomto význame zahŕňa nielen osoby, ale aj technické prostriedky a programové 
vybavenie. Dôvernosť predstavuje hierarchicky usporiadaný mechanizmus, ktorý zaručí 
požadovaný stupeň oprávnenia na zápis a čítanie údaja (informácie) v určenej časti 
zabezpečovacieho systému strojom alebo človekom. Stupeň (úroveň) dôvernosti možno vyjadriť 
ako náhodný proces úspešného alebo neúspešného pokusu o jej porušenie. Rovnako je to 



 13

vlastnosť, že údaj (informácia) nie je dostupný alebo prístupný neautorizovaným jednotlivcom, 
entitám, alebo procesom. 

 
c) strata dostupnosti údajov (informácii) 

 
Dostupnosť (availability) je časová charakteristika, ktorá vyjadruje závislosti medzi 
požiadavkami riadeného systému a splnením týchto požiadaviek. Obvykle sa reprezentuje v 
mierke rozdelenia pravdepodobnosti oneskorenia medzi žiadosťou o službu a jej realizáciou, 
vlastnosť, že niečo je na požiadanie prístupné a použiteľné autorizovanou entitou. 
 
Podľa spôsobu útoku na tri základné atribúty údajov rozoznávame nasledujúce oblasti 
informačnej bezpečnosti: 

 PHYSEC – fyzická bezpečnosť – zahŕňa pôsobenie hrozieb na hmotné aktíva potrebné 
pre prevádzkovanie IS. Fyzická bezpečnosť znamená ochranu informačného systému a 
jeho častí proti neoprávnenému vniknutiu osôb (prevenciu a detekciu neoprávneného 
vniknutia), spôsoby zničenia už nepotrebných informácií alebo už nepotrených médií 
s informáciami (archivačných médií, tlačových a iných výstupov informačného systému), 
ochranu proti požiaru, ochranu proti vode, plánovanie havárií a riešenie krízových 
situácií. 

 COMSEC – komunikačná bezpečnosť – zahŕňa pôsobenie hrozieb na nehmotné aktíva 
počas ich prenosu, ukladania a spracovávania. Komunikačná bezpečnosť sa zaoberá 
ochranou dát v súboroch a v databázach proti odpočúvaniu resp. modifikovaniu pri ich 
prenose, ochranou proti vírusom, trojským koňom, červom, ochranou pred neoprávneným 
prienikom zo siete Internet a ochranou dát proti ostatnej nežiaducej infiltrácii. 

 COMPUSEC – počítačová bezpečnosť – zahŕňa pôsobenie hrozieb na hmotné aktíva 
(hardware) potrebné pre spracovanie, ukladanie a prenos dát. Počítačová bezpečnosť 
zahŕňa výber a spoľahlivosť technických prostriedkov IS, zabezpečenie ich okamžitého 
servisu, kontrolu prístupu k týmto prostriedkom. 

 LOGICSEC – logická bezpečnosť –  pôsobenie hrozieb na nehmotné aktíva , ktoré sú 
nevyhnutné pre fungovanie IS z hľadiska riadenia prístupu k informáciám. Logická 
bezpečnosť sa zaoberá vyladením operačného systému takým spôsobom, aby bol 
skutočným filtrom prístupu k informáciám uloženým v IS – t.j. aby bola zabezpečená 
kontrola prístupu, identifikácia a autentizácia užívateľov, rozdelenie právomocí 
užívateľom, sledovanie a záznam činnosti systému aj užívateľov. Patrí sem tiež výber a 
spoľahlivosť programového vybavenia, jeho licenčná čistota, kontrola prístupu k nemu a 
pod. 

 PERSEC – personálna bezpečnosť – zaoberá sa predovšetkým elimináciou hrozieb 
spôsobených ľudským faktorom. Ide v nej o ochranu pracovníkov ako súčasti 
informačného systému, ale tiež o ochranu IS pred dôsledkami udalostí spôsobených 
nekorektným jednaním pracovníkov. Definuje personálnu právomoc a zodpovednosť 
jednotlivých vlastných pracovníkov podniku ako aj právomoc a zodpovednosť 
pracovníkov tretích strán. 

 
3. Zabezpečenie záujmov osôb využívajúcich informačný systém 

 
Informačný systém v širšom zmysle, ako ho chápeme v tejto práci, okrem obyčajného zberu, 
spracovania, ukladania a poskytovania údajov môže poskytovať svojim používateľom niektoré 
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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 uvedieme, že zo záujmu používateľa 
informačného systému knižnice o časopisy, knihy či videokazety s istou tematikou je možné 
usudzovať napríklad o jeho sexuálnej orientácii či iných vlastnostiach, ktoré zákon č. 428/2002 
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 je 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  je 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) je 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 

Ochranné 
opatrenia

Opatrenia v oblasti fyzickej 
bezpečnosti 

Opatrenia v oblasti informačnej 
bezpečnosti 

Režimové a organizačné 
opatrenia 

Ochrana údajov prenášaných 
sieťou 

Ochrana fyzického prístupu 
k nosičom údajov 

Ochrana logického prístupu 
k údajom 

Ochrana uložených údajov 

Obrázok č. 1 Členenie ochranných opatrení 
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zverejnenie. Medzi používateľov informačného systému je možné zaradiť aj tzv. pasívnych 
používateľov, teda osoby, ktorým patria a lebo 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 (členenie zobrazuje 
obrázok č. 1).  

1.2.1. Bezpečnostná politika informačných systémov 
 
Pokiaľ chceme hovoriť o bezpečnosti informačných systémov musíme poznamenať, že chrániť 
informačný systém nie je možné vykonávať ako samostatnú činnosť bez nadväznosti, ale ochrana 
by mala byť komplexná a: 

 vyplývať z bezpečnostnej politiky  
 nadväzovať a vytvárať komplex ochranných opatrení spolu s ostatnými druhmi 

bezpečnosti (Ochrana majetku, BOZP, Požiarna bezpečnosť, Administratívna bezpečnosť, 
Personálna bezpečnosť atď.) 

 
„Bezpečnostná politika podniku je chápaná ako základný písomný dokument podniku, obsahujúci 
predstavu vedenia o riešení bezpečnosti a základné požiadavky na jednotlivé bezpečnostné 
oblasti celého informačného systému. Vedenie podniku by malo stanoviť jasný smer postupu 
v oblasti bezpečnosti informácií, ukázať jej podporu vydaním politiky bezpečnosti informácií 
platnej pre celú organizáciu“  (STN ISO/IEC 13 335 – 3, Bezpečnostná politika celej spoločnosti, 
str. 10) 
 
Bezpečnostná politika je v praxi chápaná ako: „základné východisko pre riadenie bezpečnosti 
informačného systému spoločnosti. Vyjadruje bezpečnostné ciele, definuje  zásady procesu 
ochrany, všetky princípy, obmedzenia, požiadavky, pravidlá a postupy, ktoré určujú spôsob 
správy, ochrany a distribúcie citlivých informácií a hodnôt informačného systému. Cieľom  
bezpečnostnej politiky je minimalizovať vplyv pôsobiacich rizík. Je to nástroj, ktorý redukuje 
riziká výskytu nebezpečenstva v zmysle stanovenia všeobecných pravidiel a postupov pre daný 
informačný systém.“( firma IDV, Vzor bezpečnostného projektu, str. 4) 
 
Bezpečnostná politika obsahuje súhrn bezpečnostných požiadaviek pre riešenie informačnej 
bezpečnosti na úrovni fyzickej, personálnej, administratívnej, počítačovej a komunikačnej 
bezpečnosti. Bezpečnostná politika musí byť ako písomný dokument schválený vedením 
spoločnosti ako záväzná vnútropodniková smernica. 
 
Každá spoločnosť pri definovaní bezpečnostnej politiky IT by si mala položiť niekoľko otázok 
pre stanovenie závislosti činnosti spoločnosti na IT: 

 Ktoré veľmi dôležité oblasti činnosti spoločnosti nemôžu byť realizované bez podpory 
IT? 

 Ktoré úlohy môžu byť vykonané len s podporou IT? 
 Ktoré zásadné rozhodnutia závisia na dôvernosti, integrite alebo dostupnosti informácii, 

spracovávaných IT alebo závisia na aktuálnosti týchto informácií? 
 Ktoré spracovávané informácie vyžadujú ochranu? 
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 Aké sú pre spoločnosť dôsledky nežiaducich bezpečnostných incidentov? 
 
Čím väčší význam má pre spoločnosť používanie IT a čím viac sa musí spoliehať na IT, tým 
väčšia je potreba bezpečnosti, aby bola záruka, že bude dosiahnuté fungovanie celej spoločnosti. 
 
Bezpečnostná politika v oblasti IT by mala byť založená na bezpečnostných cieľoch a stratégii 
celej spoločnosti. Je nutné udržiavať bezpečnostnú politiku v zhode s politikou činnosti, 
bezpečnosti a informačných technológii, a s legislatívou a predpismi vzťahujúcimi sa 
k bezpečnosti. 
 
Na vývoji bezpečnostnej politiky IT celej spoločnosti by sa mali podieľať najmä tieto funkcie: 

 audit 
 financie 
 informačné systémy (technici a užívatelia) 
 infraštruktúra (napr. osoby zodpovedné za štruktúru budov, energií, klimatizáciu a pod.) 
 personál 
 bezpečnosť a  
 vrcholový manažment 

  
Infraštruktúra 
bezpečnosti 

 

 
Citlivosť 

informácii a 
rizika 

 
Bezpečnosť 
hardware a 
software 

 
Bezpečnosť 
komunikácii 
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bezpečnosť 

 
Politika 

zaisťovania 
spracovania 
vnútornými 

zdrojmi

 
 

Práca na diaľku 

 
 

Riadenie zmien 

 
Kontinuita 
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spoločnosti 
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dokumentov alebo 
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Personálna 
bezpečnosť 

 
 

Ciele a princípy 
bezpečnosti 

 
Bezpečnostná 

politika 

Obrázok č. 2 Obsah bezpečnostnej politiky podľa STN ISO/IEC TR 13335-3 
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Podstatou bezpečnostnej politiky je definovať jednotlivé hrozby, ktoré sú relevantné pre aktíva 
informačného systému a hlavné popísať metódy ich ochrany (ochranné opatrenia). Bezpečnostná 
politika môže byť realizovaná formou písomného dokumentu pod názvom bezpečnostný projekt 
na ochranu informačných systémov.  
 

1.2.2. Bezpečnostný projekt 
 
Bezpečnostný projekt rieši vhodný spôsob zabezpečenia ochrany s ohľadom tak na každý 
jednotlivý prvok systému, ako aj na systém ako celok. Zohľadňuje špecifické vlastnosti, poslanie 
a druh chráneného informačného systému. 

 
Cieľom bezpečnostného projektu je vymedziť rozsah a spôsob technických, organizačných a 
personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich 
na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti, funkčnosti a ochrany 
osobných údajov. 
 
Bezpečnostný projekt by mal obsahovať: 
 

a) Bezpečnostný zámer 
 
Bezpečnostný zámer posudzuje súčasný stav a špecifikuje jeho problémy a nedostatky, 
požiadavky na nový systém a vymedzuje kľúčové problémové oblasti, ktoré je nutné 
predovšetkým riešiť. Jeho hlavným cieľom je zaistenie integrity, dostupnosti, dôvernosti, 
spoľahlivosti, zodpovednosti a autenticity informačných systémov. Hlavné časti bezpečnostného 
zámeru: 

 stanovenie predmetu ochrany 
 predbežné určenie technických prostriedkov 
 oprávnenie používania technických prostriedkov 
 prostredie, ktorom sú umiestnené technické prostriedky 
 požiadavky na bezpečnosť 

 
b) Analýzu rizík a návrh nových alebo doplňujúcich ochranných opatrení  
 

 Identifikácia a ohodnotenie aktív 
 Identifikácia a ohodnotenie hrozieb 
 Identifikácia ochranných opatrení a ohodnotenie zraniteľnosti IS 
 Ohodnotenie veľkosti rizík v informačných systémoch  

(Podrobne sa ňou budeme zaoberať v kapitole 2 tejto diplomovej práce)    
 

c) Plán implementácie nových alebo doplňujúcich ochranných opatrení 
 
Definuje pravidlá a opatrenia, ktoré sa musia prijať aby mohli byť v praxi implementované 
navrhované ochranné opatrenia čo najúčinnejšie. Plán implementácie bude obsahovať: 

 priority jednotlivých navrhovaných ochranných opatrení 
 časový rozvrh implementácie vo vzťahu k prioritám 
 potrebný finančný rozpočet 
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 zodpovednosť jednotlivých pracovníkov 
 spôsob vytvorenia povedomia o bezpečnosti medzi užívateľmi a postupy pre 

bezpečnostné školenia 
 časový rozvrh pre postupy odsúhlasenia tam, kde je to potrebné 

 
d) Bezpečnostné smernice 

 
Stanovujú postupy a pravidlá pri používaní technických prostriedkov, užívateľské 
a administrátorské práva, organizačnú štruktúru, rozdelenie zodpovednosti a právomoci a celkový 
proces ochrany aktív. Obsahujú: 

 rozsah bezpečnostnej smernice 
 popis informačného systému 
 typy a klasifikáciu chránených informácií 
 technicko-prevádzkové zabezpečenie (zásady personálnej politiky, zásady fyzickej, 

mechanickej, technickej a režimovej ochrany) 
 zodpovednosť a časové obmedzenia 
 zásady manipulácie s chránenými informáciami (či už v elektronickej alebo v listinnej 

podobe) 
 politiku zálohovania a archivácie 
 politiku antivírovej ochrany a ochrany pre neoprávneným vstupom od IS 
 politiku tvorby a prideľovania hesiel 
 metodiku likvidácie nepotrebných údajov 
 metodiku hlásenia podozrivých udalostí 

 
e) Havarijný plán a plán obnovy IS 

 
Havarijný plán určuje, čo sa má urobiť po odhalení útoku (bezpečnostného incidentu) a ako 
postupovať, aby sa udržala kontinuita činnosti spoločnosti. Havarijný plán určuje: 

 miesta skladovania a počet náhradných dielov  
 miesta skladovania a spôsob spoločnosti zálohy údajov 
 obsah pohotovostného skladu technických a softwarových náhrad 
 metodiku udržovania aktuálnosti skladov údajov, softwaru, hardwaru  
 metodiku aktualizácie a testovania hardwaru. 

 
Súčasťou havarijného plánu sú: 

 plán činnosti po útoku (z angl. Contingency Plan) – návody, ako postupovať v 
poskytovaní služieb po zistení útoku, dohody o poskytovaní náhradných riešení 
informaticky orientovaných úloh spoločnosti, a dohody o uvedení údajov IS do 
pôvodného stavu po havárii (incidentu).  

 plán obnovy (z angl. Disaster Recovery Plan) – návod, ako postupovať pri obnove 
činnosti IS po havárii  

 
Plán činnosti po útoku (Contingency Plan) býva súborom scenárov pre situácie vzájomne sa 
líšiace dĺžkou prerušenia činnosti, stratou rôznych typov vybavenia, obmedzenie prístupu do 
areálu spoločnosti, potreba návratu do pôvodného stavu pre útokom a pod. Tri zložky priebehu 
reakcie na incident: 



 19

 tímy prvej reakcie – cieľom ich akcií je ambulantný zásah, zaistenie činnosti v stave 
núdze. Je potrebné rozlišovať medzi stavom núdze a haváriou (katastrofou). Stavom 
núdze môže byť napr. výpadok bankomatu v piatok na obed – vyžaduje sa síce okamžitá 
pozornosť, incident je však bez dlhodobo platných a vážnych dôsledkov. Katastrofou je 
požiar alebo záplava. Tímy „prvej reakcie“ majú k dispozícii plán činnosti v stave núdze, 
t. j. návody pre činnosti pre detekciu útokov, zoznamy adries, telefónov, e-mail adries 
a pod. Tímy „prvej reakcie“ musia informovať pracovníka zodpovedného za vyriešenie 
incidentu, ktorým je podľa možností bezpečnostný manažér. 

 tímy pre riešenie incidentu – majú k dispozícii smernice definujúce postupy riešenia, 
definície lokalít archívov, definície zdrojov náhradných dielov a prevádzajú posúdenie 
dôsledkov útokov. 

 tímy pre obnovu, ktoré uvádzajú IS do normálneho stavu.   
 
Plán obnovy (Disaster Recovery Plan) musí obsahovať kritéria definujúce, čo sa chápe haváriou, 
zodpovednosti za aktiváciu obnovy, zodpovednosti za aktiváciu jednotlivých  činností podľa 
plánu obnovy a návody k vykonávaniu činností podľa plánu obnovy. V pláne obnovy je potrebné 
stanoviť nasledovné zásady: 

 Vykonať segmentáciu informačných zdrojov podľa priority obnovy čiže najkritickejšie 
údaje  a služby sa obnovujú najskôr, a preto je potrebné zaviesť určitú klasifikáciu priorít 
napr. najkritickejšie zdroje z hľadiska poslania spoločnosti sa obnovujú do 30 minút, 
ostatné kritické zdroje do 2 hodín a zostávajúce zdroje behom 24 hodín. Zostávajúce 
zdroje sa dajú ešte kategorizovať na: 

o prioritné zdroje obnovované do 6 hodín 
o žiaduce zdroje obnovované do 12 hodín 
o zdroje vhodné pre obnovu do 24 hodín 

 Vyhodnocovanie kritickosti a priorít multiužívateľských aplikácii sa vykonáva aspoň 
jeden krát do roka 

 Existuje plán činnosti spoločnosti v stave núdze spoločnosť musí mať vypracovaný plán 
udržania činnosti kritických aplikácií pri prerušení alebo pri degradácii služieb.  

 Stanovenie povinnosti zamestnancov pri účasti na procese obnovy po vzniku 
bezpečnostného incidentu  

 Zavedenie periodicity archivácie údajov, ktorá rieši rotáciu použitia archivačného média 
(môže byť aplikačne závislá: denná, týždenná, mesačná a pod.) Zavedenie systému 
riadenia prístupu k archivovaným kópiám, ktorý zabezpečí, že koncový používateľ 
nemôže archivačný systém využiť k obídeniu autorizácie prístupu.  

 Násobnosť archivačných kópii (duplicita), čo predstavuje uloženie aspoň jednej kópie 
v archíve, kritické údaje sa obvykle trvalo uchovávajú mimo organizáciu minimálne 
v dvoch kópiách. 

 Automatizácia archivácie na serveri LAN sa uplatňuje v sieťových prostrediach  a rieši sa 
ňou trvalá dostupnosť, t. j. zapojenie pripojených koncových počítačov pre automaticky 
vykonávanú archiváciu. 

 Zabezpečenie likvidácie nepotrebných údajov predstavuje záruku zachovania dôvernosti, 
pričom však treba dodržiavať zákonom stanovené lehoty archivácie údajov.  

 Správna voľba archivačného média, čo spravidla predpisuje systémová bezpečnostná 
politika, ktorej súčasťou je i periodicita testovania použiteľnosti archivačného média 
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1.2.3. Normy bezpečnosti informačného systému  
 
V poslednej dobe sa používanie informačných systémov a celej informačnej technológie 
dramaticky zmenilo. Tieto neustále zmeny ponúkajú značné výhody, avšak zároveň kladú oveľa 
vyššie bezpečnostné nároky na prevádzkovateľov, ktorí ich vyvíjajú, vlastnia, alebo prevádzkujú. 
Neustále zvyšovanie závislosti a prepojenia jednotlivých informačných systémov prináša okrem 
rady výhod aj zvyšujúci sa počet rôznorodosti ohrození a vyššiu zraniteľnosť informačných 
systémov. Táto situácia si vyžaduje zavádzanie stále nových bezpečnostných opatrení. Do praxe 
zavádzané normy a štandardy umožňujú klasifikovať jednotlivé IS z hľadiska bezpečnosti a 
kvality. Všeobecnú štruktúru noriem zobrazuje obrázok č.2 . 

 

 
Obrázok č. 3  Všeobecná štruktúra noriem 

 
Vo svete sú vydávané normy ISO (International Organisation for Standardisation), ktoré sú 
medzinárodné. 
 
Na druhom mieste sú to normy vydávané renomovanými organizáciami: IEC (International 
Electrotechnical Commision), ITU (Internatinal Telecomunical Union) a IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). 
.  
Normy na národnej úrovni ANSI (Americké normy) a normy DIN (Nemecké normy) ČSN 
(České normy), STN (Slovenské normy) a pod. 
 

Normy 

Národné 

DIN 

ANSI 

STN 

Medzinárodné Odvetvové 

IEC 

IEEE 

ITU 

ISO 
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Netreba zabúdať na tzv. de facto štandardy (sú to štandardy RFC – Request for Comment). – ide 
o normy, ktoré neboli nikdy nikým schválené ale sú medzinárodne uznávané a prijaté. Môžu byť 
vytvorené skupinou odborníkov veľkej súkromnej firmy, resp. organizácie (IETF – Internet 
engineering Task Force).  Vo väčšine prípadov ide o internetové protokoly. 
 
Medzi základné štandardy z oblasti analýzy rizík a bezpečnostných požiadaviek na informačné 
systémy patrí britský národný štandard BS 7799 a medzinárodný štandard ISO/IEC TR 13335. 
 

a) BS 7799 
 
BS 7799-1:1999 Code of Practice for Information Security Management – je  súhrn 
bezpečnostných funkcií a bezpečnostných opatrení. Ide o zhrnutie praktických skúseností 
s riešením informačnej bezpečnosti. Špecifikuje viac ako 100 bezpečnostných opatrení 
rozdelených do 10 sekcií (zón):  

 Bezpečnostná politika – pojednáva o riadení a podpore riešenia informačnej bezpečnosti 
zo strany manažmentu. 

 Organizácia informačnej bezpečnosti – sa zaoberá organizačným zaistením bezpečnosti, 
správou bezpečnosti v tých prípadoch, keď majú prístup k informáciám „tretie strany“. 

 Klasifikácia a správa aktív- prideľuje hodnotu určitým informáciám (údajom) podľa sily 
dopadu na organizáciu , pri narušení ich dôvernosti, integrity, dostupnosti, spoľahlivosti 
alebo autenticity.  

 Personálna bezpečnosť – cieľom je obmedzenie ohrození vyplývajúcich z ľudskej činnosti 
(krádež, zneužitie informácií). Vymedzuje spôsob administratívneho riešenia ako napr. : 
obsah pracovných zmlúv, smernice, školenia, vytvorenia povedomia o významu 
informačnej bezpečnosti  atď.  

 Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia – fyzická ochrana zariadení, kde prebieha 
spracúvanie údajov. 

 Správa počítačov a sietí – cieľom tejto časti štandardu je: 
o zaistiť korektnú a bezpečnú funkciu všetkých procesov spracovávajúcich 

informácie, 
o minimalizovať hrozby vyplývajúce zo zlyhania systému, 
o ochrana integrity dát a software, 
o zaistenie bezpečnosti dát, prechádzajúce sieťou a ochrana infraštruktúry, 
o prevencia proti poškodeniu dát a prerušeniu činnosti organizácie,  
o prevencia proti strate dát, ich modifikácii a zneužití pri jednotlivých procesoch 

v IS. 
 Systémy riadeného prístupu – zaistenie riadeného prístupu k dátam, prevencia proti 

neautorizovaným prístupom k počítačom a IS, ochrana sieťových služieb, detekcia 
a zaznamenávanie neautorizovaných aktivít, zaistenie bezpečnosti pri použití mobilných 
zariadení  na prístup do siete. 

 Vývoj a údržba systému – vývoj nových systémov v bezpečnostnom prostredí,  
požiadavky na bezpečnosť nových systémov, ochrana dôvernosti, autenticity a integrity 
dát pri vývoji nových systémov, údržba bezpečnosti programových aplikácií a dát. 

 Havarijné plány a plány obnovy -  opatrenia proti prerušeniu činnosti organizácie 
a kritických  procesov v dôsledku zásadných zlyhaniach alebo katastrôf. 

 Zabezpečenie súladu – súlad s existujúcou legislatívou a inými bezpečnostnými normami.  
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BS7799-2:1999 Specification for Information Security Management Systems  (ISMS) – 
poskytuje návod na vytvorenie systému riadenia bezpečnosti informácií,  ktorý je rozdelený do 6. 
krokov : 

 identifikácia informačných aktív, 
 definícia rozsahu systému riadenia informačnej bezpečnosti, 
 analýza rizík, 
 definície metód riadenia rizík, 
 identifikácia všetkých bezpečnostných opatrení, 
 vytvorenie kontrolného mechanizmu na správu bezpečnostného systému.   

 
ISMS - Systém riadenia bezpečnosti informácií je dokumentovaný systém preukazujúci, že 
popísané informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené 
opatrenia s požadovanou úrovňou záruk. ISMS môže byť zavedený pre špecifický IS, jednotlivé 
časti IS alebo môže zahrňovať celý podnik. 
 
BS7799-2:2002 Specification for Information Security Management Systems  (ISMS) – táto nová 
verzia bola vydaná kvôli harmonizácii s ďalšími štandardmi ako EN ISO 9001:2002 (Systémy 
manažérstva kvality - Quality management systems. Requirements). Požiadavky a EN ISO 
14001:1996 (Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie - 
Environmental management systems. Specification with guidance for use). Tiež je v tejto novej 
verzii predstavený Plan-Do-Check-Act skr. PDCA (v preklade ako Plánuj – Pracuj – Kontroluj - 
Jednaj) model, ako časť systému riadenia, týkajúca sa vývoja, implementácie a zlepšenia 
efektivity systému riadenia bezpečnosti informácií organizácie. Tento štandard zohľadňuje aj 
smernice vytýčené vedením OECD v júli 2002, regulujúce bezpečnosť informačných systémov 
a sietí smerom ku kultúre bezpečnosti: OECD Guidelines for the Security of Information Systems 
and Networks – Towards a Culture of Security. 
 
BS 7799-3:2005 Information Security Management System – Guidelines for Information 
Security Risk Management – boli vytvorené za ďalším účelom podpory vytvárania systému 
riadenia bezpečnosti informácii ISMS. 
 

b) ISO/ IEC TR 13335 
 
Na základe spolupráce International Organization for Standardization (ISO) a International 
Electrotechnical Commission (IEC) vznikol štandard ISO/IEC TR 13335, ktorého cieľom je 
poskytnúť organizáciám budujúcim bezpečnostný systém návod ako postupovať pri jeho tvorbe 
a následnej implementácií bezpečnostných opatrení. Je rozdelený do 5 častí. 
 
ISO/IEC TR 13335 – 1:1996   Information technology - Guidelines for the management of IT 
Security - Part 1: Concepts and models for IT Security.  ( Informačné technológie -  Návod na 
manažérstvo bezpečnosti IT. Časť 1: Koncepcie a modely bezpečnosti IT) – Prvá časť popisuje 
základné pojatie a modely manažmentu, podstatné pre úvod do bezpečnosti IT. Tieto modely sú 
v ostatných častiach ďalej diskutované a rozvíjané, aby poskytli podrobnejšie smernice.  
 
ISO/IEC TR 13335 – 2:1997 Information technology - Guidelines for the management of IT 
Security - Part 2: Managing and planning IT security   ( Informačné technológie -  Návod na 
manažérstvo bezpečnosti IT. Časť 2: Riadenie a plánovanie bezpečnosti IT) – Druhá časť 
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prezentuje rôzne aktivity vzťahujúce sa k riadeniu a plánovaniu bezpečnosti IT. Je určená 
manažérom, ktorí majú v kompetencii návrh, realizáciu, implementáciu alebo spracovanie 
systémov IT. A taktiež manažérom, ktorí sú zodpovední za aktivity, ktoré zaisťujú podstatné 
využitie systémov IT. Všeobecne je táto časť určená pre každého, kto má riadiacu zodpovednosť 
voči systémom IT v organizácii.  Táto časť je rozdelená  do nasledujúcich okruhov:  

 Politika bezpečnosti IT celej spoločnosti. 
 Organizačné aspekty bezpečnosti IT. 
 Voľba stratégie analýzy rizík celej spoločnosti: 

o základný prístup, 
o neformálny prístup, 
o podrobná analýza, 
o kombinovaný prístup. 

 Doporučenia pre bezpečnosť IT.  
 Politika bezpečnosti systémov IT. 
 Plán/ projekt bezpečnosti IT. 
 Implementácia bezpečnostných opatrení. 
 Program Povedomie o bezpečnosti.  
 Kontrolná činnosť bezpečnosti IT (sledovanie).  

 
ISO/IEC TR 13335 – 3:1998 Information technology - Guidelines for the management of IT 
Security - Part 3: Techniques for the management of IT Security   (Informačné technológie -  
Návod na manažérstvo bezpečnosti IT. Časť 3: Techniky pre manažment bezpečnosti IT) –Tretia 
časť popisuje a doporučuje techniky pre úspešné riadenie bezpečnosti IT. Tieto techniky môžu 
byť použité k ohodnoteniu bezpečnostných požiadaviek a rizík a môžu pomôcť zaviesť 
a udržiavať v aktuálnom stave vhodné bezpečnostné opatrenia. Techniky ktoré sú popísané 
v tejto časti, vychádzajú z modelov uvedených v ISO/IEC TR 13335-1 a z riadiacich procesoch, 
o ktorých je pojednávané v ISO/IEC TR 13335-2. Tretia časť sa zaoberá výhodami a nevýhodami 
štyroch možných stratégii analýzy rizík. Podrobne je tu popísaný kombinovaný prístup 
a niekoľko techník, užitočných pre ich implementáciu. Uvádza možné konkrétne príklady obsahu 
politiky bezpečnosti IT celej spoločnosti ako aj  zoznam možných typov hrozieb a druhov 
zraniteľností.  Táto časť je rozdelená  do nasledujúcich okruhov:  

 Techniky pre riadenie bezpečnosti IT. 
 Ciele, stratégie a politika riadenia bezpečnosti IT. 
 Voľby analýzy rizík celej spoločnosti. 
 Kombinovaný prístup analýzy rizík.  
 Implementácia plánu bezpečnosti IT. 
 Sledovanie. 

 
ISO/IEC TR 13335 – 4:2000 Information technology - Guidelines for the management of IT 
Security - Part 4: Selection of safeguards   (Informačné technológie -  Návod na manažérstvo 
bezpečnosti IT. Časť 4: Výber bezpečnostných opatrení)  – Cieľom štvrtej časti je poskytnúť 
smernice pre výber bezpečnostných opatrení. Tieto smernice sú určené pre situácie, kedy je 
potrebné voliť v systéme IT potrebné bezpečnostné opatrenia. Táto časť sa ďalej zaoberá rôznymi 
možnosťami ako vytvoriť bezpečnostnú príručku.  
 
ISO/IEC TR 13335 – 5:2001 Information technology - Guidelines for the management of IT 
Security - Part 5: Management guidance on network security   (Informačné technológie -  
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Smernice pre riadenie bezpečnosti IT. Časť 5: Bezpečnostné opatrenia pre externé spojenie) – 
Táto časť je zameraná na vytváranie a riadenie pravidiel bezpečností sietí a taktiež popisuje ako 
organizácie môžu vybudovať rámec pravidiel na ochranu a riadenie bezpečnosti systémov IT. 
Poskytuje návod ako sa chrániť počítačové siete pred útokmi a napomáha minimalizovať 
bezpečnostné riziká v sieťach a systémoch IT, či už verejných alebo súkromných.  Je určená 
manažérom IT, ktorí sú zodpovední za dohľad  navrhovania, implementácie alebo riadenie sietí a 
systémov IT, rovnako ako manažérom ktorí sú zodpovední za aktivity značné súvisiace 
s využívaním systémov IT.     
 
Vývoj informačných systémov je veľmi rýchly a preto je obtiažne vypracovávať dlhodobé 
štandardy. Pokrok umožní používať neustále lepšie spôsoby ochrany, a zároveň vyvíjať nové 
spôsoby na jej prekonanie. 
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2. Analýza rizík v informačných systémoch 
 

2.1. Riziko, vzťahy medzi rizikom a bezpečnostnými prvkami 
informačného systému 

 
Existujú rôznorodé pohľady na chápanie rizika a jeho vyjadrenie, s kategóriou rizika pracuje veľa 
odborov ľudských činností, pričom faktom je, že teoretické zvládnutie medzi odbormi je 
extrémne diferencované (inak chápe riziko bankovníctvo, poisťovníctvo a iné riziká sú 
v informačných systémoch).  
 
“V technických (technologických) procesoch je riziko kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie 
ohrozenia, stupeň alebo miera ohrozenia. Je to pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu a jeho 
dôsledku.” (Šimák, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: ŽU, 2001, str. 39) 
 
“V spoločenských procesoch je riziko pravdepodobná, viac či menej reálna hrozba, že bude 
ohrozená integrita určitého subjektu (jedinca, spoločenského útvaru) kriminálnym činom alebo 
jemu sa blížiacimi dôsledkami činnosti iných ľudí.” (Reitšpís, J. a kolektív, Manažérstvo 
bezpečnostných rizík, 2004, str. 37) 
 
“Z poistného hľadiska predstavuje riziko pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva, o ktorom sa 
nevie či a kedy vznikne. Je to teda neistota, možnosť vzniku neželanej a nechcenej straty. 
Finančné riziko  je definované ako potenciálna, neočakávaná finančná strata (unexpected loss)  
subjektu, strata v budúcnosti.”(Hofreiter, L.: Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia, 2004, 
str. 54) 

 
Riziko v informačných systémoch je charakterizované ako kombinácia troch bezpečnostných 
prvkov  – aktív, hrozieb a zraniteľnosti. Bezpečnostnými prvkami sú hlavné prvky zapojené do 
procesu riadenia bezpečnosti a to: 

 aktíva 

 hrozby 

 zraniteľnosť (zraniteľné miesta) 

 ochranné opatrenia 

Vzťahy medzi bezpečnostnými prvkami zobrazuje obrázok č. 3. Akákoľvek zmena aktív, hrozieb 
alebo zraniteľnosti môže významne ovplyvniť riziko. Včasná detekcia alebo znalosť zmien 
v prostredí alebo v systéme zvyšuje príležitosť vhodnej akcie k zníženiu rizika. Riziko (R) 
v informačných systémoch je možné chápať ako funkciu aktív (assets) a ich hodnoty (A), hrozieb 
(threats) (T) a zraniteľnosti (vulnerability) (V), ktorá je funkciou ochranných opatrení 
(safeguards) (SG). Matematicky sa dá funkcia vyjadriť v tvare: 

 

R = f (A,T,V), V= f (SG) 
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Obrázok č. 4 Vzťahy medzi bezpečnostnými prvkami 
 
Snahou každého manažéra v oblasti bezpečnosti informačných systémov je znížiť úroveň rizika 
na hodnotu akceptovateľného rizika, ktorú je schopný alebo ochotný znášať. Akceptovateľné 
riziko (Ra) je riziko, ktoré je potrebné redukovať. Práve po prijatí ochranných opatrení sa 
hodnota rizika zníži na úroveň zostatkového (zbytkového) rizika (Rz). Súčasťou posúdenia, či 
bezpečnosť zodpovedá potrebám spoločnosti, je akceptácia zostatkových rizík. Tento proces sa 
nazýva akceptácia rizík a predstavuje posúdenie, či je zostatkové riziko akceptovateľné alebo nie. 
Manažment by mal byť upovedomený o všetkých zostatkových rizikách z hľadiska dopadu 
a pravdepodobnosti výskytu udalosti. Rozhodnutie o akceptácii zostatkových rizík musia urobiť 
predovšetkým tí, ktorí sú oprávnení akceptovať dopad výskytu nežiaducich incidentov a môžu 
autorizovať implementáciu doplnkových ochranných opatrení v prípade, že zostatkové riziká nie 
sú akceptovateľné. Ak je zostatkové riziko akceptovateľné, ochranné opatrenia sú dostatočné, ak 
nie je, je potrebné zmeniť štruktúru alebo rozsah ochranných opatrení. Zostatkové riziko musí 
byť vždy menšie alebo rovné ako je hodnota akceptovateľného rizika. 

 
Rz ≤Ra 

2.2. Analýza rizík 
 
Analýza rizík je vykonávaná identifikáciou potenciálnych nepriaznivých dopadov nežiaducich 
udalostí na činnosť spoločnosti a pravdepodobnosťou ich výskytu. Nežiaduce udalosti môžu 
nepriaznivo ovplyvniť činnosť, zamestnancov alebo iné cenné entity spoločnosti. Nepriaznivý 
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dopad nežiaducich udalostí je výsledkom z možných škôd týkajúcich sa hodnoty aktív, 
vystavených riziku. Pravdepodobnosť výskytu závisí na tom, ako atraktívne sú aktíva pre 
potenciálneho útočníka, na pravdepodobnosti výskytu hrozieb a na jednoduchosti, s akou môžu 
byť využité zraniteľné miesta. Závery analýzy rizík vedú k identifikácii a výberu ochranných 
opatrení, ktoré môžu byť použité k zníženiu identifikovaných rizík na akceptovateľnú úroveň. 
 
Analýza rizík identifikuje hrozby a ich riziká, ktoré je potrebné akceptovať alebo korigovať. 
Výsledkom analýzy rizík je zoznam pravdepodobných rizík týkajúcich sa aktív. V kontexte 
bezpečnosti informačných systémov zahrňuje analýza rizík informačných systémov: 

 analýzu aktív 
 analýzu hrozieb 
 analýzu zraniteľnosti. 

 
Cieľom analýzy rizík je:  

 identifikovanie, zvládnutie, odstránenie alebo minimalizácia udalostí, ktoré majú 
nežiaduci vplyv na aktíva  

 identifikácia hrozieb a rizík, ktorým je informačný systém vystavený  
 odhad, aké škody môžu útokom vzniknúť  
 stanoviť, ktoré opatrenia riziká hrozieb odstránia alebo aspoň minimalizujú, koľko 

finančných prostriedkov jednotlivé opatrenia stoja  
 
V oblasti bezpečnosti informačných systémov budeme chápať analýzu rizík ako základný 
predpoklad na vytvorenie efektívneho systému ochrany informačných systémov, pričom jej 
cieľom je identifikovať a ohodnotiť hrozby, ktorým je informačný systém vystavený, aby mohli 
byť vybrané relevantné ochranné opatrenia.  
 
K vykonaniu analýzy rizík existuje množstvo rôznych metód, od prístupov založených na 
zoznamoch kontrol, až k technikám založeným na štruktúrovanej analýze. Môžu byť použité 
automatizované (vykonávané s pomocou počítača) alebo manuálne produkty. Podľa STN 
ISO/IEC TR 13335 – 2 môžeme hovoriť o štyroch základných prístupoch k analýze rizík. 
Základným rozdielom je hĺbka analýzy rizík. 
 

a) základný prístup 
 
Jeho podstatou je výber súboru ochranných opatrení nutných k dosiahnutiu základnej úrovne 
ochrany všetkých systémov. V základných dokumentoch a praktikách je navrhnuté veľké 
množstvo rôznych noriem, ktoré sú zamerané na ochranné opatrenia. Po preskúmaní základných 
potrieb môžu byť tieto normy ľahko upravené (prevzaté) aj z iných organizácii, akými sú 
medzinárodné a národné normalizačné organizácie, normy alebo odporúčania priemyselného 
sektoru, alebo niektoré iné spoločnosti s podobnými charakteristikami (ako sú ciele, činnosti, 
veľkosť, systémy IT a aplikácie) 
 
Zjednodušenie povedané, ide o výber ochranných opatrení z katalógu ochranných opatrení, bez 
vykonania identifikácie aktív, hrozieb zraniteľnosti a pod. 
 
Výhody: 

 minimalizácia zdrojov, času a snahy venovanej výberu ochranných opatrení 
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 cenovo výhodné riešenia ochranných opatrení, pretože pre mnoho systémov môžu byť 
prijatý totožné alebo podobné základné ochranné opatrenia 

 
Nevýhody: 

 ak je základná úroveň nastavená príliš vysoko, môže byť bezpečnosť pre niektoré systémy 
príliš nákladná (ak je hodnota aktív nižšia ako náklady na realizované ochranné opatrenia 
bezpečnosť je neefektívna) 

 ak je základná úroveň nastavená nízko, pre niektoré systémy to môže predstavovať 
nedostatok bezpečnosti a výsledkom môže byť vysoký stupeň možného narušenia 
bezpečnosti 

 pri aplikácii zmien, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti, môžu nastať problémy. Napríklad pri 
aktualizácii systému môže byť ťažké odhadnúť, či pôvodné základné ochranné opatrenia 
sú ešte postačujúce 

 
Príklad základného prístupu k analýze rizík môžu byť: 

 Príručka ochrany pre systém IT na základnej úrovni – nemecká norma, ktorá odporúča 
balíčky ochranných opatrení pre typické konfigurácie IT prostredia. Nemecká agentúra 
BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) pre informačnú bezpečnosť 
predpokladala ocenenie odhadnutých rizík na základe známych hrozieb a zraniteľností 
a vyvinula balíčky ochranných opatrení vhodných pre tieto účely. Užívateľ tejto príručky 
nemusí vykonávať opätovnú analýzu, musí sa iba postarať aby uvedené ochranné 
opatrenia v príručke boli dôsledne a úplne implementované. 

 Lekárska informatika: Kategorizácia bezpečnosti a ochrana informačných systémov 
v zdravotníctve. (Medical Informatics: Security Categorisation and Protection for 
Healthcare Information Systems)  - belgická norma špecifikujúca metódy kategorizácie 
automatizovaných zdravotníckych informačných systémov v kontexte bezpečnosti. Pre 
každú kategóriu je navrhnutá skupina ochranných opatrení.  

 TC 68 Bankovníctvo a súvisiace finančné služby – príručka informačnej bezpečnosti. 
(TC86 Banking and Related Financial Services – Information Security Guidelines) – 
Americká norma určená výhradne pre použitie finančnými inštitúciami 

 
b) neformálny prístup 

 
Základom je vykonať neformálnu, pragmatickú analýzu rizík u všetkých systémov. Je založený 
na štruktúrovaných metódach, ale využíva znalosti a skúsenosti jednotlivcov. Ak nie je 
k dispozícii interná expertíza bezpečnosti, môžu túto analýzu vykonať externý konzultanti. Inak 
povedané analýza systému je vykonávaná skupinou expertov, ktorý posudzujú daný systém. 
 
Výhody: 

 obyčajne nevyžaduje veľa zdrojov alebo času. K vykonaniu tejto analýzy nie je nutné 
naučiť sa nejaké nové dodatočné znalosti a je vykonaná rýchlejšie ako podrobná analýza 
rizík. 

 
Nevýhody: 

 bez určitého typu formálneho prístupu alebo detailných kontrol narastá pravdepodobnosť 
zabudnutia na niektoré dôležité detaily 
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 je problém obhájiť implementáciu ochranných opatrení vo vzťahu k rizikám odhadnutým 
týmto spôsobom 

 môže sa vyskytnúť určitý stupeň subjektivity 
 v prípade, že osoba vykonávajúca neformálnu analýzu rizík opustí organizáciu, môže 

vzniknúť problémy (ak je na analýzu použitý tím odborníkov zvnútra spoločnosti) 
 

c) podrobná analýza rizík 
 
Zahrňuje hĺbkovú identifikáciu a ohodnotenie aktív, identifikáciu a ohodnotenie hrozieb pre tieto 
aktíva a identifikáciu zraniteľnosti. Výsledky týchto aktivít sú použité k vyhodnoteniu celkového 
rizika a k identifikácii zdôvodniteľných bezpečnostných ochranných opatrení.  
 
Výhody: 

 je pravdepodobné, že použitím tohto prístupu budú pre potreby každého systému 
identifikované vhodné ochranné opatrenia 

 výsledky podrobnej analýzy môžu byť využité aj v prípade zmien týkajúcich sa 
bezpečnosti 

 
Nevýhody: 

 vyžaduje si značný objem času, úsilia a expertízu 
 existuje možnosť, že bezpečnostné potreby kritického systému budú riešené príliš 

neskoro, pretože všetky systémy IT by mali byť posudzované na rovnakej úrovni 
podrobnosti a k dokončeniu takejto analýzy je potrebný značný objem času. 

 
d) kombinovaný prístup 

 
Poslednou možnosťou je najprv vykonať počiatočnú analýzu rizík na hrubej úrovni pre každý 
systém IT pre identifikáciu, aký prístup (základný alebo podrobná analýza rizík) je vhodný. Táto 
analýza rizík na hrubej úrovni berie v úvahu hodnotu systému IT pre činnosť spoločnosti 
a hodnotu spracovávaných informácií a rizika z pohľadu činnosti spoločnosti. Pre rozhodnutie, 
ktorý prístup je pre ktorý systém IT vhodný majú význam nasledujúce skutočnosti: 

 akých cieľov má byť použitím systému IT dosiahnuté 
 stupeň závislosti spoločnosti na systému IT, t. j. či sú funkcie, ktoré spoločnosť považuje 

pre svoje prežitie za kritické, alebo efektívne vykonávanie činnosti spoločnosti závislé na 
tomto systéme, alebo na dôvernosti, integrite, dostupnosti, preukázateľnej zodpovednosti, 
autenticite a spoľahlivosti informácie spracovávaných týmto systémom 

 úroveň investícii do tohto systému, pokiaľ ide o vývoj, údržbu alebo obnovu systému 
 aktíva systému IT, ktorým spoločnosť priamo priraďuje určitú hodnotu 

 
Ak sú ciele systému dôležité pre vykonávanie činnosti spoločnosti, v prípade, že sú náklady pre 
obnovu systému vysoké, alebo ak sú vysoké hodnoty aktív, potom je pre systém nutná podrobná 
analýza rizík. 
 
U systémov IT, ktoré sú identifikované ako významné pre činnosť spoločnosti a (alebo) sú 
vystavené vysokým rizikám, by mala byť vykonaná podrobná analýza rizík. Tá zahrňuje 
hĺbkovú analýzu, ktorá vedie v výberu oprávnených ochranných opatrení. Požiadavky na tieto 
ochranné opatrenia sú dokumentované v bezpečnostnej politike systému IT.  
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Pre všetky zostávajúce systémy IT by mal byť zvolený základný prístup, ktorého hlavným 
cieľom je stanoviť minimálnu sadu ochranných opatrení k ochrane všetkých alebo niektorých 
systémov IT danej spoločnosti. Pri použití tohto prístupu je možné aplikovať základnú ochranu 
v celej spoločnosti. Zodpovedajúcu základnú ochranu je možné dosiahnuť použitím katalógu 
ochranných opatrení, ktoré navrhujú sadu ochranných opatrení k ochrane systému IT proti 
najvšeobecnejším hrozbám. Úroveň základnej bezpečnosti môže byť prispôsobená potrebám 
spoločnosti. Detailné ohodnotenie hrozieb, zraniteľnosti a rizík nie je nutné. Všetko, čo musí byť 
vykonané k aplikácii základnej ochrany je vybrať tie časti katalógu ochranných opatrení, ktoré sú 
relevantné pre uvažovaný systém IT. Po identifikácii už implementovaných ochranných opatrení 
sa vykoná porovnanie s ochrannými opatreniam, uvedenými v základnom katalógu, pričom by 
mali byť implementované tie opatrenia, ktoré sú použiteľné a doteraz neboli použité. 
 
Výhody kombinovaného prístupu: 

 možnosť rýchlo vytvoriť obraz organizačného bezpečnostného programu, ktorý sa stane 
nápomocný pri plánovaní 

 zdroje a finančné prostriedky môžu byť použité tam, kde to bude najvýhodnejšie, 
a systémy, ktoré budú potrebovať najviac ochrany, sú riešené ako prvé 

 
Nevýhody: 

 pretože prvá je analýza rizík vykonávaná na hrubej úrovni potenciálne je menej presná, 
a je možné, že niektoré systémy nie sú identifikované ako systémy vyžadujúce podrobnú 
analýzu rizík. 

 

2.3. Identifikácia a ohodnotenie aktív 

2.3.1. Identifikácia aktív 
 
Norma STN ISO/IEC TR 13 3335 v časti 3 stanovuje, že: „Aktívum informačného systému je 
komponent alebo časť celkového systému, ktorému spoločnosť priamo priradzuje hodnotu, a pre 
ktorú požaduje ochranu. Správne riadenie aktív je pre úspech spoločnosť životne dôležité. Aktíva 
spoločnosti z hľadiska informačného systému zahrňujú: 

 fyzické aktíva (napr. počítačový hardware, komunikačné prostriedky, budovy) 
 informácie alebo údaje (napr. dokumenty, databázy) 
 software 
 schopnosť vytvárať určité produkty alebo poskytovať služby 
 ľudia 
 nehmotné hodnoty (napr. abstraktná hodnota firmy, image)” 

 
 
Vo všeobecnosti môžeme pojmom aktívum (assets) označiť všetko, čo má pre spoločnosť 
hodnotu. Pojmom aktíva môžeme tiež označiť chránený záujem. Aktíva spravidla zahrňujú: 

 ľudí 
o zamestnancov s ich s ich schopnosťami pracovať pre organizáciu 
o klientov, resp. obchodných partnerov, dodávateľov a pod. 
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 hmotný a nehmotný majetok, materiál, zásoby, suroviny, výrobky a pod. 
 informácie 
 informačný systém 
 schopnosť vytvárať určité produkty, výrobky alebo poskytovať služby. 

(Král, J.: Informačné systémy, str. 33)  
Aktívom informačnej bezpečnosti je hmotný alebo nehmotný objekt, ktorý sa podieľa na 
fungovaní a vytváraní IS organizácie. Sú to predovšetkým : 

 informačné aktíva 
o údajové a dokumentačné aktíva 
o databázy a dátové súbory 
o údaje a informácie 
o systémová dokumentácia 
o užívateľské manuály 
o prevádzkové procedúry 
o dohody o náhradných postupoch používaných v prípade zlyhania 

poskytovaných služieb alebo systému  
o archivované informácie 

 softvérové aktíva 
o aplikačný SW 
o systémový SW 
o vývojové nástroje a pomocné programy 
o zdrojové knižnice a knižnice vykonateľných programov 

 fyzické aktíva 
o počítačové vybavenie ( procesory, monitory, modemy , notebooky) 
o komunikačné vybavenie (routre, faxové zariadenia) 
o magnetické médiá (pásky, diskety , hardisky) 
o iné technické vybavenie (napájacie zdroje, klimatizačné jednotky , záložné 

zdroje [UPS] ) 
Väčšina alebo lepšie povedané všetky z týchto aktív môžu byť považované za dostatočne cenné 
na to, aby si zaslúžili určitý stupeň ochrany. Aktíva členíme podľa rozličných kritérií. Jedným 
z dokumentov, ktorý má v oblasti bezpečnosti informačných systémov rozhodujúcu pozíciu je IT 
Baseline Protection Manual. Jeho význam by sa dal prirovnať k určitým medzinárodne prijatým 
a uznávaným normám v oblasti IT.  V IT Baseline Protection Manual sú uvedené jednotlivé časti 
informačného systému v členení podľa kapitol. Z nich je potom jednoduché odvodiť aktíva 
informačného systému, ktoré zobrazuje nasledujúca tabuľka.  
 

Tabuľka č. 1 Aktíva podľa IT Baseline protection manual 

Skupina aktív Aktívum 
Budovy 
Káblové rozvody 

Kancelárie 
Serverové miestnosti 
Archívy 

Miestnosti 

Miestnosti technickej infraštruktúry 
Ochranné schránky (niečo ako úschovné objekty) 
Domáce pracovne zamestnancov (prepojenie) 

Aktíva infraštruktúry 

Počítačové centrá 
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PC s operačným systémom DOS samostatný 
PC s operačným systémom UNIX samostatný 
Notebook 
Počítače s nestálou skupinou užívateľov 
PC s operačným systémom Windows NT samostatný 
PC s operačným systémom Windows 95 samostatný 
Windows 2000 verzia klient 
PC s Internetom 

Aktíva nezapojené do siete 

Všeobecné autonómne systémy 
Sieťou podporovaný server 
Peer to peer služby 
Server s operačným systémom UNIX 
Sieť Windows NT 
Novell Netware 3.x.,4.x. 
Rôznorodé siete 
Sieť a riadenie systému 

Sieťové aktíva 

Windows 2000 server 
Média na prenos dát 
Modem 
Firewall 
E-mail 
Webové servery 
Lotus Notes (softwarový produkt) 
Internetový informačný server 
Vzdialený prístup 
Apache web server 

Aktíva na prenos dát 

Outlook 2000 
Pripojenie siete LAN na IT systém cez ISDN 
Fax a faxové servery Aktíva telekomunikácie 
Mobilné telefóny 
Štandardný software 
Databázy 
Telecommuting 
Novell eDirectory 

Ostatné aktíva IT systému 

Archivácia 
Zamestnanci a obsluha 
Image spoločnosti 
Good - will 
Know - how 

Ostatné aktíva 

Dokumenty (zmluvy, patenty, zdrojové kódy a pod.) 
  
 
Členenie aktív podľa prostriedkov spracovávania na: 

 automatizované prostriedky spracovávania (tab. č. 2) 
 neautomatizované prostriedky spracovávania (tab. č. 3) 

 
 
 



 33

 
Tabuľka č. 2 Členenie aktív pri automatizovaných prostriedkov spracovávania 
Skupina Aktív Aktívum Forma 

Databáza údajov Databázový súbor 
Textové dokumenty Textový súbor Informačné aktíva 
Archivované údaje Na archivačných médiách 

Server 
Pracovná stanica Počítačové vybavenie 
Komunikačné prostriedky 
Magnetické pásky 
DVD 
CD 
Blu-ray disky 
Diskety 
HDD 
USB kľúče 

Archivačné média 

Flash disky 
Switch 
Router 
Kombinácia Switch a router 
Sieťová karta 
Wireless-Fidelity (Wi-Fi) zariadenia 
MIMO zariadenia 

Fyzické aktíva 

Komunikačné 
prepojenia 

Káble, antény a pod. 
Operačný systém 
Ovládače zariadení (grafické karty, 
tlačiarne, skenery apod.) 

Systémový software 

Komunikačný software 
Kancelárske balíky (Office,Openoffice a 

pod.) 
Multimediálne aplikácie (prehrávače 

hudby, videa atď.) 
Antivírusový software (vírusy, spam, 

spyware,...) 
Firewally 

Softwarové aktíva 

Aplikačný software 

Špecializovaný software (SW mzdy, 
účtovníctvo, sklad ...) 

 
Tabuľka č. 3 Členenie aktív pri neautomatizovaných prostriedkoch spracovávania 

Skupina 
Aktív Aktívum Forma 

Zložky osobných údajov 
Zložky údajov o odberateľoch, dodávateľoch a pod.  
Zložky mzdových podkladov 
Zložky faktúr 

Informačné 
aktíva 

Zložky 
údajov 

Zložky výkazov (Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Daň z príjmu) 
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Osobná agenda 
Agenda klientov Dokumenty 
Zmluvy (pracovné, kúpno-predajné, o dielo, darovacie a pod) 

Archivované 
údaje V papierovej podobe v zákonom stanovenej lehote 

 
Pri identifikácii aktív by sa malo brať do úvahy, že aktíva to nie je len informačný systém 
samotný ale aj zamestnanci, know – how, good – will a celkový image spoločnosti. 
 

2.3.2. Ohodnotenie aktív 
 
Ohodnotenie aktív spoločnosti je prvým krokom v procese celkovej analýzy rizík. Hodnota, ktorá 
je priradená každému aktívu by mala byť vyjadrená v termínoch, ktoré sa vzťahujú k aktívam 
a k entite vykonávajúcu činnosť.  
 
Problémom pri ohodnotení aktív býva najčastejšie stanovenie určitej stupnice a kritérií, podľa 
ktorých sa jednotlivé aktív hodnotia. Pretože aktíva vyskytujúce sa v rámci väčšiny spoločností 
sa navzájom líšia, je vysoko pravdepodobné, že niektoré aktíva, ktoré majú známu peňažnú 
hodnotu budú hodnotené v miestnych peňažných jednotkách, zatiaľ čo iné, ktoré majú skôr 
kvalitatívnu hodnotu, môžu mať priradenú hodnotu pohybujúcu sa napríklad od „veľmi nízka“ k 
„veľmi vysoká“.  
 
Typické termíny používané pre kvalitatívne hodnotenie aktív zahrňujú slova ako: 

 Zanedbateľný 
 Veľmi nízky 
 Nízky 
 Stredný 
 Vysoký 
 Veľmi vysoký a  
 Kritický 

 
Výber jednotlivých termínov závisí len a len na spoločnosti, pričom v určitej miere je limitovaný 
bezpečnostnými potrebami, veľkosťou a ďalšími faktormi spoločnosti. 
 
Kritéria používané ako základ pre priradenie určitej hodnoty ku každému aktívu by mali byť 
popísané v jednoznačných pojmoch. To je jeden z najdôležitejších aspektov hodnotenia aktív, 
pretože hodnoty niektorých aktív môžu byť stanovené subjektívne a pretože je pravdepodobné, že 
stanovenie hodnoty vykonáva viac ľudí. Existuje niekoľko typov kritérií, podľa ktorých je možné 
hodnotiť aktíva.  
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Obrázok č. 5 Kritéria pre ohodnotenie aktív 

 
Tieto kritéria sú príkladmi problémov, ku ktorým by malo byť prihliadnuté pri hodnotení aktív. 
Pri hodnotení aktív, podnik môže stanoviť svoje vlastné limity (úrovne) hodnotenia, napríklad 
pomocou bodovej metódy. Aktívam s vysokou hodnotou sa priradí výsledná najvyššia hodnota, 
napríklad na stupnici od „1“ do „5“. Aktívam s najnižšou hodnotou sa priradí najmenšia hodnota 
„1“. Tieto limity by mali byť odhadnuté na základe vybraných kritérií. Nie všetky kritéria budú 
v prípade konkrétneho podniku mať rovnakú váhu. Je potrebné zvoliť postup akým sa budú 
jednotlivé kritéria vyberať, prípadne akým spôsobom sa im budú priradzovať príslušné váhy. 
Jedným zo spôsobov je využitie metód rozhodovacej analýzy. Jednotlivé metódy sa líšia podľa 
toho, ako sa určuje tzv. váha jednotlivých kritérií. Metóda DMM – metóda rozhodovacej matice 
(Decision Matrix Method) spočíva v hodnotení váh (významnosti) jednotlivých kritérií bodovou 
stupnicou od „1“ po „10“, tak že stupeň „1“ je priradený najmenšej váhe a stupeň „10“ najväčšej. 
(Príklad ohodnotenia aktív je v Prílohe č. 1). Nevýhodou tejto jednoduchej metódy je vysoký 
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stupeň subjektivity v hodnotení váh jednotlivých kritérií. Uvedenú nevýhodu odstraňuje tzv. 
modifikovaná metóda rozhodovacej matice – FDMM (Forced Decision Matrix Method), pri 
ktorej sa váhy jednotlivých kritérií určujú tzv. párových porovnávaním. Znamená to, že pri 
porovnávaní dvoch kritérií, je významnejšie kritérium hodnotené „1“ a menej významné 
kritérium „0“. Váhu kritérií dostaneme tak, že hodnotenie sa „normuje“, t. j. požaduje sa, aby 
súčet všetkých hodnotení, respektíve váh bol rovný jednej. 
 

Tabuľka č. 4 Aplikácia metódy párového porovnávania 
Kritérium 1 2 3 4 Súčet Váha

1 - 1 1 1 3 0,5
2 0 - 1 0 1 0,167
3 0 0 - 0 0 0
4 0 1 1 - 2 0,333

Súčet     6 1
 

Výhody metódy FDMM oproti DMM spočíva v tom, že váha kritérií je stanovená exaktnejšie. 
Nevýhoda spočíva v dosahovaní veľkých rozdielov v hodnotení jednotlivých kritérií i vtedy, keď 
sa líšia iba minimálne. Tieto nevýhody odstraňuje Analytická viacúrovňová metóda, ktorá 
v podstate spája výhody oboch predchádzajúcich metód a súčasne do istej miery eliminuje ich 
nedostatky. Metóda je vo svojej podstate tiež založená na párovom porovnávaní stupňa 
významnosti jednotlivých kritérií. Stupnica hodnotenia je však podstatne komplexnejšia.  
 

Tabuľka č. 5 Stupnica pre posúdenie dvoch kritérií 
 9 7 5 3 1 3 5 7 9  
Kritérium 

1               X X Kritérium 
2 

 
veľmi 
silný silný stredný slabý rovnaký slabý stredný silný veľmi 

silný  
 
V prípade, keď sú na stupnici pre hodnotenie vyznačené dve možnosti, ako výsledné hodnotenie 
v matici párového porovnávania sa vyznačí hodnota „8“ a „1/8“. 

 
Tabuľka č. 6 Aplikácia hodnotenia viacúrovňovou metódou 

Kritérium 1 2 3 4 
1 1 1/8     
2 8 1     
3     1   
4       1 

 
Z tabuľky vyplýva ešte ďalšia odlišnosť od tabuľky pri prostom párovom porovnávaní a to taká, 
že do rozhodovacej matice sa zaraďuje i vzájomné porovnanie rovnakých premenných 
s hodnotou vplyvu „1“. Ďalší postup určenia váh kritérií je oproti predchádzajúcim metódam 
komplikovanejší, pretože je potrebné pre maticu váh kritérií určiť normovaný vlastný vektor 
zodpovedajúci najväčšej reálnej vlastnej hodnote matice, uvažovanej v absolútnej hodnote. 
Zložky tohto vektora určujú váhy kritérií. 
 
Identifikácia a ohodnotenie aktív je prvým krokom v analýze rizík. Od každého hodnotiteľa 
závisí, do akej hĺbky a s akou podrobnosťou budú jednotlivé aktíva identifikované. Avšak treba si 
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uvedomiť, že čím podrobnejšie a presnejšie sú aktíva identifikované a ohodnotené, tým lepšie sa 
dajú pre ne stanoviť hrozby, z nich vyplývajúca zraniteľnosť a určiť celkovú výšku rizika. Pokiaľ 
spoločnosť vykoná identifikáciu aktív povrchne, tak aj celkovému výsledku môžeme prikladať 
len veľmi malý význam. 
 

2.4. Identifikácia a ohodnotenie hrozieb 
 

2.4.1. Identifikácia hrozieb 
 
“Hrozba má potenciálnu schopnosť spôsobiť nežiaduci incident, ktorý môže mať za následok 
poškodenie systému alebo spoločnosti a jej aktív”.  (STN ISO/IEC TR – 13335-1 str. 11) 
 
“Pojmom hrozba označujeme možnosť využiť zraniteľné miesto informačného systému k útoku 
na nej – teda ku spôsobeniu škody na aktívach.” (Ján Staudek a Petr Hanáček, Bezpečnosť 
informačných systémov, 2000, str. 14) 
 
Hrozba je teda určitý jav, udalosť, proces alebo postup, ktorými dochádza k útoku na tri 
základné atribúty údajov teda na dostupnosť, dôvernosť a integritu. Škoda, ktorú hrozba spôsobí 
sa môže vyskytnúť ako dôsledok priameho alebo nepriameho útoku na informácie, s ktorými 
pracuje systém alebo služba IT, napr. ich neautorizované zničenie, modifikáciu, deformáciu alebo 
stratu. Aby spôsobili poškodenie aktív, využívajú hrozby existujúcu zraniteľnosť aktív. 
 
Charakteristikou hrozby je jej zdroj (napr. vonkajší alebo vnútorný), motivácia potenciálneho 
útočníka (finančný zisk, získanie konkurenčnej prevahy), frekvencia a kritickosť uplatnenia 
hrozby.  
 
Identifikáciou hrozieb rozumieme proces odhaľovania možných zdrojov hrozieb. Skúsenosti 
ukazujú, že prevádzkovatelia či používatelia informačných systémov pri úvahách o možných 
zdrojoch hrozieb málokedy uvažujú o tom, akými spôsobmi by mohol prípadný útočník zaútočiť 
na ich systém. Títo 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“ ako zločinec. Je však dosť ťažké žiadať od 
ľudí, aby boli čestní a zároveň, aby boli schopní „zločinecky uvažovať“. Malo by však byť jasné, 
že bez 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 inou kategóriou útočníkov, je potrebné vedieť viac 
o možných technikách, ktoré by mohli títo útočníci použiť. Je jasné, že kvalita výsledku 
identifikácie hrozieb bude priamo závislá od rozsahu znalostí a schopnosti predstaviť si ďalšie 
možnosti útoku hodnotiteľom.  
 
Odkiaľ však zobrať možné zdroje hrozieb? 
 
Určitý zoznam poskytuje v prílohe B norma STN ISO/IEC TR 13335 v časti 3, preto sa na tento 
zoznam pozrime bližšie. Podanie hrozieb podľa normy ku každej hrozbe pridáva typ: 
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 Typ D – je používaný pre všetky úmyselné akcie zamerané na aktíva IT 
 Typ A – je používaný pre všetky ľudské aktivity, ktoré môžu náhodou poškodiť aktíva IT 
 Typ E – je používaný pre všetky incidenty, ktoré nie sú založené na ľudských aktivitách 

 
Tabuľka č. 7 Príklady hrozieb podľa normy STN ISO/IEC 13335, časť 3, príloha B 

Hrozba Typ Moje hodnotenie 

Zemetrasenie E 

Podľa môjho názoru má toto veľmi málo 
spoločné s ochranou IT a uvádzať ich hneď 

veľa napr. zlyhania software sa mi zdá 
nerozumné 

Povodne D,A,E Opodstatnená hrozba 

Hurikán E 

V našej zemepisnej šírke nehrozí žiaden 
Hurikán s tak ničivými dôsledkami, že by 
dokázal zničiť celý objekt, skôr by som 
uviedol Víchrica, ktorá môže spôsobiť 

výpadok el. energie a tým aj nedostupnosť 
údajov 

Blesk E 
Jeho následky sú uvádzané nižšie v podobe 
zlyhania napájania,  takže prečo je uvedený 

dva krát 

Priemyselná akcia D,A Skôr by som napísal priemyselná havária  

Bombový útok D,A 

IS samozrejme môže byť zničený bombovým 
útokom ale zahrnúť ho do celkovej ochrany 

IS nemá žiaden zmysel pre neštátne 
inštitúcie 

Použitie zbrane D,A 
Použitie zbrane načo a na koho? Bude 
niekto používať zbraň a búchať ňou po 

skrinke od počítača? 

Požiar D,A 
Beriem ako jednoznačnú hrozbu pre IS, proti 

ktorému by mali byť vykonané ochranné 
opatrenia 

 
Výrazne absentuje hrozba „TERORIZMU“, ktorý predstavuje v súčasnosti zrejme 
najfrekventovanejšiu hrozbu celej spoločnosti. Do informačného terorizmu môžeme zaradiť 
spam, spyware, adware, vírusy, červy, trójske kone ale aj denial of service (zahltenie systému 
žiadosťami, keď sa hackerovi nepodarí hacknúť počítač – deštruktívna metóda útoku). Podľa 
týchto hrozieb, ktoré sú nekonkrétne a všeobecné, je obtiažne zhodnotiť informačný systém aj pre 
človeka, ktorý je v tejto oblasti „doma“. 
 
Aplikáciu týchto hrozieb v praxi zobrazuje Príloha č. 2, kde sú hrozby uvedené v Bezpečnostnom 
projekte na ochranu osobných údajov, ktoré vypracovala ako vzor firma, ktorá ponúka tieto 
projekty  na komerčné účely rádovo v cenách 15000,–- až 20 000,–. Pokiaľ si pozrieme ich 
identifikáciu hrozieb je jasné, že človek ktorý ju vykonal pozná len hrozby, ktoré sú uvedené 
v normách, bez akejkoľvek inovácie. Ďalšou chybou je, že ich ohodnotenie je vykonané bez 
matematického aparátu, založené na subjektívnom princípe, ale k tomu sa dostaneme v ďalšej 
kapitole.  
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Rozdelenie hrozieb z hľadiska oblastí informačnej bezpečnosti: 
 
a) Hrozby v oblasti fyzickej bezpečnosti (Physec): 

 Single Points of Failure dôsledkom logickej chyby spôsobenej úmyselne (vandalizmus, 
krádež –vlastný zamestnanec, servisná organizácia, alebo krádež vlámaním - cudzia osoba 
s nepovoleným vstupom) alebo neúmyselne zlyhaním fyzických aktív IS. 

 Vizuálna špionáž, sledovanie (aj s pomocou vhodnej optiky) oprávnených používateľov 
pri zadávaní prístupových hesiel, alebo sledovanie zobrazovaných výstupov zo systému. 

 Sústreďovanie zapožičaných, darovaných, ukradnutých alebo vyradených pamäťových 
médií a ich preskúmanie s cieľom získať na nich ponechané, resp. nedostatočne 
zlikvidované, údaje. 

 Neautorizovaný prístup k dokumentom v papierovej podobe v dôsledku prehľadávania 
odpadových košov, hľadanie odhodených výstupov zo systému (tlačových zostáv či iných 
dokumentov). 

 Možnosti „odpočúvania“ dôverných údajov spracovávaných pomocou informačného 
systému vplyvom parazitného elektromagnetického žiarenia eventuálne z parazitných 
svorkových napätí na sieťovom prívode, či na iných metalických prepojeniach nesúcich 
viac, či menej prístupné a teda zobraziteľné informácie. 

 Možnosť zničenia alebo poškodenia spracovávaných alebo na iných médiách uložených 
informácií vplyvom vnútorného náhodného, alebo úmyselného elektromagnetického 
impulzu. 

 Nepovolený prístup k zapisovacím zariadeniam informačného systému (CD/DVD-R, 
FDD,..). 

 Neautorizovaný fyzický prístup k fyzickým aktívam informačného systému v priestoroch 
podniku. 

 Skrat na elektrickom vedení. 
 Možnosť prenesenia požiaru s vedľajších budov. 
 Možnosť vzniku prírodnej katastrofy v dôsledku pretrhnutia sa vodnej nádrže prípadne 

vyliatie sa vodných tokov z ich korýt a následné zasiahnutie budov. 
 Neoprávnený vizuálny kontakt s údajmi v IS. 
 Neoprávnená úmyselná manipulácia s prenosnými zálohovacími médiami. 
 Narušenie dostupnosti, dôvernosti a Integrity informačných aktív spracovávaných v 

neautomatizovanej forme. 
 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom straty zabezpečovacích prvkov 

(token, prístupová karta). 
 
 
b) Hrozby v oblasti počítačovej bezpečnosti (Compusec): 

 Technické zlyhanie (fyzická strata prenosnej schránky s diskom, zničenie prenosného 
disku mechanickým úderom, poškodenie povrchu disku poškodenie kontaktového poľa 
prenosnej schránky poškodenie zavádzacej stopy) záznamového alebo zálohovacieho 
média (magnetické pásky, diskety, digitálne záznamové prenosné médiá, HDD) 
spôsobené úmyselným alebo neúmyselným konaním. 

 Technické zlyhanie ostatných fyzických aktív IS (napájací zdroj, matičná doska, operačná 
pamäť, monitor, disketová alebo CD mechanika atď.) spôsobené úmyselným konaním. 

 Možnosť neoprávnenej manipulácie s hardwarom informačného systému. 
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 Zhoršenie kvality záznamového média. 
 Poškodenie záznamového média. 
 Chyba údržby. 
 Výpadok elektrickej energie a následné zlyhanie informačného systému. 
 Poškodenie vonkajšieho elektrického vedenia. 
 Zlyhanie technických prostriedkov, resp. zníženie ich spoľahlivosti z dôvodov ich 

zastaranosti.  
 Obnovenie/znovu použitie 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“. 

 
c) Hrozby v oblasti komunikačnej bezpečnosti (Comsec): 

 Nelicencovaný software a následná neexistujúca podpora zo strany výrobcu, pri 
vzniknutých problémoch. 

 Generovania neznámych funkcii software (časté zlyhania, operačného a aplikačného 
programu) dôsledkom inštalácie nelicencovaného software.  

 Problémová a nedostatočná aktualizácia software (operačný systém, aplikačné programy) 
a oprava chýb (i bezpečnostných) dôsledkom nelicencovaného software. 

 Využívanie výpočtového výkonu počítača na vlastné účely neoprávnene autorizovanej 
osoby. 

 Blokovanie firemnej komunikácie dôsledkom zahltenia e-mailových schránok firmy 
veľkým množstvom nevyžiadanej pošty. 

 Zlyhanie prístupu k dátam v čase potreby, dôsledkom používania nelicencovaného 
software. 

 Implementácia škodlivého programového kódu (vírusu) do IS v dôsledku používania 
a inštalácie neautorizovaného software. 

 Implementácia škodlivého programového kódu (vírusu) do IS v dôsledku nechráneného 
pripojenia do siete Internet. 

 Implementácia škodlivého programového kódu (vírusu) do IS v dôsledku používania 
neautorizovaných prenosných zálohovacích médií. 

 Inštalácia škodlivého software na pozadí bez vedomia užívateľa. 
 Automatizovaný prístup na komerčné služby bez vedomia užívateľa. 
 Neautorizované (prípadne ilegálne) aktivity pod hlavičkou firmy dôsledkom 

nedostatočného zabezpečenia emailovej pošty a HTML stránok. 
 Utajene napojenie na sieť a sledovanie komunikácie dôsledkom nešifrovaného prenosu 

dát v sieti (Odpočúvanie a modifikácia dát pri prenose v sieti). 
 Nesprávne smerovania/presmerovanie dát v sieti. 
 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. 

 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 
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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 skúmaním potenciálnych hesiel z 
dostatočne veľkého slovníka možných hesiel (s výhodou sa na tento účel používajú 
počítače).Tento útok v zjednodušenej podobe používa PDF Password Recovery, ktorý 
dokáže dekódovať zakódované súbory PDF(hrubý útok, slovníkový, atď.) 

 „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). 

 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, u. 
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. 
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 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. 

 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). 

 Použitie „Bruce attack „(hrubej sily) na proces automatizovaného hádania užívateľského 
mena a hesla v systéme, odhalenie čísla kreditnej karty alebo šifrovacieho kľúča. 

 Nedostatočná autentifikácia pri overovaní identity užívateľa. 
 „Cross-site Scripting“ je hrozba, pri ktorej do prehliadača je priamo vložený strojový kód 

útočníka a ten potom má schopnosť čítať, modifikovať a prenášať nejaké citlivé údaje, 
ktoré sú prístupné prehliadačom. 

 „Format String Attack“ je hrozba, kde útočník zmení tok aplikácie použitím reťazca, 
ktorý sformátuje rysy súborov s príponou „dll“ a tak sprístupní ďalší pamäťový priestor. 

  „OS Commanding“ je hrozba, pri ktorej web stránka, na ktorú sa pripojíme dokáže 
priamo dávať príkazy nášmu operačnému systému, ktorý si potom môže robiť, čo chce. 

 „Path traversal“ je hrozba, kde útočník získava prístup k súborom a adresárom uložených 
na servery a tým môže preniknúť dovnútra celého systému. 

 „Nedostatočná Anti – automatizácia“ je proces kedy, je útočníkovi umožnené 
automatizovať určitý proces, aj keď ten by mal byť proti tomu chránený, napríklad systém 
by nemal dovoliť vytvoriť desaťtisíc účtov v priebehu jednej minúty alebo odoslať správy 
samostatne jednotlivým užívateľom. 

 Zlyhanie komunikácie z dôvodov prerušenia liniek alebo rušenia v prenosových kanáloch. 
 Zablokovanie prístupu do IS (alebo jeho časti) po neúspešných prihláseniach oprávnenej 

osoby. 
 
d) Hrozby v oblasti personálnej bezpečnosti (Persec): 
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 Uhádnutie hesla a následný nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom 
zapisovania hesla na rôzne média. 

 Uhádnutie hesla a následný nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom 
odčítania hesla z klávesnice. 

 Zablokovanie prístupu do IS (alebo jeho časti) po neúspešných prihláseniach oprávnenej 
osoby. 

 Zablokovanie prístupu do IS (alebo jeho časti) v dôsledku zabudnutia prístupového hesla 
oprávnenou osobou alebo v dôsledku úmyselného zmenenia prístupového hesla. 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom nedostatočnej kombinácie 
zabezpečovacích prvkov (napr. prístupová karta bez hesla alebo PIN kódu). 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom straty zabezpečovacích prvkov 
(token, prístupová karta). 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom nekontrolovanej činnosti 
(odčítanie z obrazovky, neautorizovaná aplikácia špiónskeho software umožňujúceho 
sledovať aktivity firmy) servisnej organizácie (napr. upgrade PAM software). 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom úmyselného (vydieranie, vlastný 
prospech) alebo neúmyselného (prerieknutie, požiadanie kolegu o láskavosť) vyzradenia 
hesla. 

 Nepovolený vstup do informačného systému osobou, ktorá v minulosti mala oprávnený 
prístup do informačného systému (bývalí zamestnanci, preradený zamestnanci na iné 
oddelenie, bývalí administrátori). 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom odsledovania prístupového hesla, 
a jeho následného použitia.  

 Finančný postih zo strany štátu za používanie nelicencovaného software. 
 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. 

 Úmyselné zaevidovanie nesprávneho údaja do IS. 
 Úmyselné vnášanie nesprávnych, alebo neautentických vstupných údajov do systému, 

resp. do komunikačných kanálov -  napríklad v účtovníctve využívanie tzv. mŕtvych duší. 
 Nedbalostné „nakazenie“ počítačového systému vírusom či iným nevhodným (škodlivým) 

neovereným programovým vybavením. 
 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. 

 Rutinná práca ( napr. zabudnutý dokument v skenery alebo v tlačiarni). 
 
e) Hrozby v oblasti logickej bezpečnosti (Logisec): 

 Uhádnutie hesla a následný nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom 
nekonečného zadávania hesla (viacnásobné skúšanie a následné nájdenie hesla - možnosť 
využitia špeciálneho software). 
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 Uhádnutie hesla a následný nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom 
nesprávnej dĺžky a štruktúry hesla.  

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom pripojenia do siete iným ako 
firemným počítačom ( tento počítač má neobmedzené možnosti spúšťania programov, 
zneužívanie na hľadanie bezpečnostných dier v systéme). 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom nezabezpečených portov s 
následným prienikom do vnútornej siete. 

 Nepovolený vstup do informačného systému dôsledkom nezabezpečených portov s 
následným sledovaním firemnej aktivity. 

 Nelegálne aktivity autorizovaných (neautorizovaných) užívateľov dôsledkom 
neexistujúcej politiky prístupových práv(zdieľanie kompletného obsahu IS ľubovoľným 
užívateľom, rovnaké práva pre manipuláciu s dátami. 

 Nelegálne aktivity autorizovaných (neautorizovaných) užívateľov dôsledkom 
nedostatočných preventívnych opatrení sledujúcich jednotlivé aktivity užívateľov (osôb) v 
sieti (nemožnosť sledovať aktivitu na sieti, nemožnosť preventívne odhaliť nepovolené 
aktivity, nemožnosť využiť tieto informácie k zlepšeniu sieťovej politiky). 

 Využitie „štandardných“ (inštalačných) prístupových hesiel. Je známym faktom, .e 
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. 

 Použitie špecializovaných programov, pri ktorých bežný užívateľ nabootuje s CD 
program, ktorý dokáže odstrániť ochranu operačného systému Windows XP, môže ho 
prihlásiť ako administrátora a pod. 

 
Pôvod väčšiny z uvedených hrozieb je v samotnom človeku – útočníkovi. V podstate existujú dva 
druhy: 

 vonkajší útočník (špióni, teroristi, kriminálne živly, konkurencia, hackeri) 
 vnútorný útočník (odhaduje sa, že 80 % útokov na IT je vedených zvnútra útočníkom, 

ktorý môže byť prepustený, nahnevaný, vydieraný alebo aj chamtivý zamestnanec) 
 
Ich hlavným cieľom je zničenie, odcudzenie, neoprávnená manipulácia, rozmnožovanie, 
poškodenie alebo zneužitie aktív informačného systému alebo spoločnosti ako celku. Veľmi 
efektívne z hľadiska vedenia útoku je súčinnosť obidvoch typov útočníkov. Útočníkov si môžeme 
rozčleniť podľa stupňa ich vedomostí na štyri základné skupiny: 

 Cracker – človek, ktorý obchádza protipirátsku ochranu počítačových programov, pričom 
z nich dokáže získať sériové číslo (univerzálne sériové čísla alebo tzv. Keygeny) alebo 
prepísať zdrojový kód programu tak, aby program fungoval aj bez originálneho média 
(najčastejšie pri hrách je upravený samotný program), prípadne napísať program, ktorý 
pôvodný program „crackne“ tak, že všetka jeho ochrana je eliminovaná (napr. program 
WPA killer v 2.2, ktorý sa používa na elimináciu aktivácie Windows, MS Office cez 
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internet alebo telefón). Stránka, ktorá je priamo venovaná vyhľadávaniu crackov pre 
počítačové programy je napr. www.crackfind.com , www.andr.net alebo 
www.astalavista.us,  pričom fungujú bez obmedzenia zo strany polície alebo úradov. 

 Hacker – človek, ktorý využíva svoje odborné skúsenosti k prospechu celku. Hacker útočí 
na informačné systému vzdialene, najčastejšie mu ide iba o zdolanie samotného systému, 
informácie si len prezerá. To, či získané informácie využije alebo nie, je v podstatne 
jedno, pretože jeho činnosť je trestným činom. 

 Lamer – je hacker alebo cracker vo vývojovej fáze, kedy sa učí základným technikám 
crackovania alebo hackovania. V tomto prípade sa dá hlavne hovoriť o napadnutiach e – 
mailových schránok a útokoch pomocou trójskych koni.  

 Phreaker – človek, ktorý sa zaoberá hackovaním telefónnych systémov. 
 
Informačné systémy môžu ohroziť aj iné okolnosti, napríklad chyby a omyly pri vývoji systému, 
pri jeho prevádzke, alebo aj neočakávané udalosti a vplyvy okolia. 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 

(chybné 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 apriórne 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 

 
Na základe tohto zoznamu hrozieb je oveľa jednoduchšie vytvoriť zoznam aktív a hrozieb, ktoré 
na ne útočia.  
 
Pri identifikácii hrozieb existujú dva základné prístupy: 

a) Identifikácia hrozieb pre informačný systém ako celok (napr. Server a desať Pracovných 
staníc) podľa typu bezpečnosti, pričom hrozby sa nesmú opakovať 

 
Výhody: 

 každá hrozba prislúcha oblasti bezpečnosti 
 jednoduché členenie a prehľadnosť 
 hrozby sa neopakujú 
 možnosť priradiť viac hrozieb pre jednu oblasť bezpečnosti 
 dokáže vykonať aj hodnotiteľ, ktorý je menej „zdatný“ v oblasti informačných 

technológii  
 možnosť pre každú hrozbu určiť zraniteľnosť v oblasti bezpečnosti  
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 pokrytie celej oblasti bezpečnosti informačného systému 
 

Nevýhody: 
 hrozieb pre jednu oblasť bezpečnosti môže byť n, kde n=1,2,3 ..... 
 problémom môže byť začlenenie hrozby (oblasti bezpečnosti sa navzájom prekrývajú) 
 menší počet hrozieb 

 
Tabuľka č. 8 Príklad Identifikácie hrozieb 

Aktívum Bezpečnosť Hrozba (1,2,3,.....n) 

Persec 

Úmyselná pasivita oprávneného používateľa 
systému, ignorovanie varovných správ, 

príznakov chýb alebo inej nesprávnej činnosti v 
systéme 

Compusec Technické zlyhanie fyzických aktív (matičná 
doska, HDD, atď.)  

Využitie bezpečnostných nedostatkov 
programového vybavenia systému na získanie 

neoprávnených privilégií v systéme 
Logisec Využitie bezpečnostných nedostatkov použitého 

komunikačného protokolu na získanie 
oprávnenia úspešne predstierať identitu iného 

účastníka siete 

Physec 

Sústreďovanie zapožičaných, darovaných, 
ukradnutých alebo vyradených pamäťových 

médií a ich preskúmanie s cieľom získať na nich 
ponechané, resp. nedostatočne zlikvidované, 

údaje 

IS 

Comsec 
Monitorovanie alebo úmyselné rušenie 

komunikácie medzi jednotlivými časťami 
systému 

 
b) Identifikácia hrozieb podrobne pre jednotlivé aktíva informačného systému (čiže pre 

Server a desať Pracovných staníc) podľa typu bezpečnosti, pričom hrozby sa môžu 
opakovať 

 
Výhody: 

 identifikácia veľkého množstva hrozieb a následne rizík (napríklad ak je hrozieb pre 
každé aktívum 60, nasleduje 60 zraniteľných miest a 60 rizík pre jedno aktívum ak máme 
ako v našom prípade aktív 11 výsledkom celej analýzy rizík je 660 identifikovaných 
rizík) 

 informačný systém sa neposudzuje ako celok 
 možnosť identifikácie všetkých hrozieb v závislosti od podrobnosti vykonanej analýzy 

aktív 
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Nevýhody: 
 príliš náročné na čas a zdroje 
 neprehľadnosť 
 hrozby sa opakujú 
 náročné na hodnotiteľa, ktorý musí oblasť informačných systémov dôkladne poznať 

Tabuľka č. 9 Príklad Identifikácie hrozieb 

Aktívum  Bezp. Hrozba  

Persec 
Nepovolený vstup do informačného systému 

osobou, ktorá v minulosti mala oprávnený 
prístup do informačného systému  

Physec Skrat na elektrickom vedení 

Logisec 
Uhádnutie hesla a následný nepovolený 

vstup do informačného systému dôsledkom 
nesprávnej dĺžky a štruktúry hesla 

Compusec Možnosť neoprávnenej manipulácie 
s hardwarom informačného systém 

Počítačový server 

Comsec Inštalácia škodlivého softvéru na pozadí bez 
vedomia užívateľa 

Persec Úmyselné zaevidovanie nesprávneho údaja 
do IS 

Physec     Neoprávnený vizuálny kontakt s údajmi v 
IS. 

Logisec 

Použitie špecializovaných programov, pri 
ktorých bežný užívateľ nabootuje s CD 

program, ktorý dokáže odstrániť ochranu 
operačného systému Windows XP, môže ho 

prihlásiť ako administrátora a pod. 

Compusec      Výpadok elektrickej energie a následné 
zlyhanie informačného systému 

Pracovná stanica    
č. 1 ....atď. až PC 

č.10 

Comsec 
Generovania neznámych funkcii softvéru 
dôsledkom inštalácie nelicencovaného 

softvéru 

To, ktorá z uvedených metód je lepšia alebo horšia, ponecháme na výber samotnému 
hodnotiteľovi. Faktor, ktorý bude spoločnosť pri identifikácii hrozieb limitovať budú peňažné 
prostriedky. V prípade, ak spoločnosť vynaloží na identifikáciu hrozieb 50000,– Sk, nemôže ísť  
hodnotiteľ do najpodrobnejšieho členenia aktíva.  Pri každom prístupe sú uvedené jej výhody aj 
nevýhody, obe majú svoje klady aj zápory. Pri identifikácii hrozieb je nutné si uvedomiť, že 
hrozby sa neustále menia a vyvíjajú, príkladom nech sú nám vírusy, tie ktoré vznikli v 90. rokoch 
sú oveľa jednoduchšie než tie, s ktorými sa stretávame dnes. Najdôležitejšia je teda neustála 
aktualizácia zdrojov hrozieb.  

2.4.2. Ohodnotenie hrozieb 
 
Cieľom hodnotenia jednotlivých hrozieb pôsobiacich na aktíva je priradenie číselnej hodnoty 
alebo slovného ohodnotenia ku každej identifikovanej hrozbe. Ako kritéria by sme navrhovali tri 
základné otázky: 
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 Existuje zdroj hrozby? 
o pokiaľ neexistuje zdroj hrozby pre danú hrozbu tak ďalšie hodnotenie hrozby 

nemá žiaden zmysel 
 Existuje prípad z minulosti? 

o  či sa už podobný prípad vyskytol aj v minulosti, ako dopadol, ako bol riešený 
a pod. 

 Existuje motivácia, zámer, príčina hrozby? 
o na otázku,  čo je motiváciou útočníka, jeho zámerom a vlastne podstatou hrozby 

nie je jednoduché si odpovedať. Jedného motivujú peniaze (priemyselná špionáž 
spojená napr. s krádežou zdrojového kódu softwaru), iného zas skutočnosť, že 
dokáže zvíťaziť nad zabezpečením informačného systému (hackerom vo 
všeobecnosti nejde o zničenie systému ale o jeho „nabúranie“ a dokázanie si 
vlastnej schopnosti). Zámer a príčina sú väčšinou spojené a navzájom sa 
podmieňujú a ovplyvňujú. 

 
Na čo však v priebehu ohodnotenia hrozieb netreba zabúdať je ich účinok na tri základné atribúty 
údajov informačného systému a to na: 

 dôvernosť 
 dostupnosť 
 integritu 

 
Tabuľka pre hodnotenie hrozieb môže vyzerať nasledovne: 
 

Tabuľka č. 10 Ohodnotenie hrozieb 

Variant 
Existencia 

zdroja 
hrozby 

Existencia 
prípadov 

z 
minulosti 

Existencia 
motivácie, 
zámeru, 
príčiny In

te
gr

ita
 

D
os

tu
pn

os
ť 

D
ôv

er
no

sť
 

Hodnotenie 
hrozby 

1 Áno Áno Áno x x x 5 
2 Áno Áno Áno x x   5 
3 Áno Áno Áno x   x 5 
4 Áno Áno Áno   x x 5 
5 Áno Áno Áno x     4 
6 Áno Áno Áno   x   4 
7 Áno Áno Áno     x 4 
8 Áno Áno Nie x x x 4 
9 Áno Áno Nie x x   4 
10 Áno Áno Nie x   x 4 
11 Áno Áno Nie   x x 4 
12 Áno Áno Nie x     3 
13 Áno Áno Nie   x   3 
14 Áno Áno Nie     x 3 
15 Áno Nie Áno x x x 3 
16 Áno Nie Áno x x   3 
17 Áno Nie Áno x   x 3 
18 Áno Nie Áno   x x 3 
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19 Áno Nie Áno x     2 
20 Áno Nie Áno   x   2 
21 Áno Nie Áno     x 2 
22 Áno Nie Nie x x x 2 
23 Áno Nie Nie x x   2 
24 Áno Nie Nie x   x 2 
25 Áno Nie Nie   x x 2 
26 Áno Nie Nie x     1 
27 Áno Nie Nie   x   1 
28 Áno Nie Nie     x 1 
29 Nie - - - - - N/A 

 
Najdôležitejšie je si pri ohodnocovaní hrozieb uvedomiť, že hodnotiteľ nemôže pristupovať ku 
každej hrozbe rovnako. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, mal by sa vcítiť do 
pozície útočníka snažiť sa jednať ako on. Práve preto, táto tabuľka nemusí byť striktne 
dodržiavaná pre ohodnocovanie hrozieb, niektorým hrozbám môže byť priradené vyššie 
ohodnotenie aj napriek tomu, že nedosiahli ohrozenie všetkých vlastnosti. Jednotlivé hrozby treba 
ohodnocovať v kontexte k danému informačnému systému a vo všeobecnosti k celej 
bezpečnostnej politike danej spoločnosti. 
 

2.5. Ohodnotenie zraniteľnosti informačného systému 
 
Zraniteľnosť spojená s aktívami zahrňuje slabé miesta na úrovni fyzickej, organizačnej, 
procedurálnej, personálnej, riadiacej, administratívnej, hardwaru, softwaru alebo informácii. 

(STN ISO/IEC TR 13335, časť 1, str. 12) 
 
Slabinu informačného systému, ktorá sa dá využiť k spôsobeniu škôd alebo strát informačnému 
systému, nazývame zraniteľné miesto (reprezentuje vlastne zraniteľnosť, ide o ten istý pojem len 
v inom pohľade). 
 
Zraniteľné miesta môžu byť využité hrozbami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie systému IT alebo 
obchodných cieľov. Zraniteľnosť sama o sebe nie je príčinou škody, ona len môže umožniť 
hrozbe, aby ovplyvnila aktíva. Zraniteľné miesta sa môžu vzťahovať k vlastnostiam alebo 
atribútom aktív, ktoré môžu byť použité iným spôsobom alebo účelom než bolo zamýšľané 
v dobe, keď bolo aktívum obstarané alebo vytvorené.  
 
Existencia zraniteľných miest je dôsledok chýb, zlyhania v analýze, v návrhu alebo 
v implementácii informačného systému, dôsledok vysokej hustoty uložených informácii, 
zložitého software, existencia skrytých kanálov pre prenos informácii inou než zamýšľanou 
cestou a pod. Podstata zraniteľného miesta môže byť: 

 fyzická, napríklad umiestnenie IS v mieste, ktoré je ľahko dostupné sabotáži alebo 
vandalizmu, výpadok napätia pod. 

 prírodná, objektívne faktory typu záplava, požiar, blesk 
 v hardware alebo software (nepokrytá bezpečnostná diera v operačnom systéme, lacné ale 

oveľa poruchovejšie komponenty informačného systému a pod.) 
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 fyzikálna, elektromagnetické vyžarovanie, útoky pri komunikácii na výmenu správy, na 
spoje 

 v ľudskom faktore, najväčšia zraniteľnosť všetkých možných variant 
 
Všeobecné príklady zraniteľných miest pre jednotlivé oblasti bezpečnosti (ide o príklady, nie je 
možné pokryť, všetky zraniteľné miesta informačného systému vo všeobecnosti): 
 

a) Physec 
 nedostatočná fyzická ochrana objektu 
 nedostatočné režimové opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb a dopravných 

prostriedkov v objekte 
 nestabilná dodávka elektrickej energie 
 umiestnenie v oblasti, kde napr. hrozí záplava 
 nedostatok zálohovacích kópii 
 predanie alebo opakované použitie pamäťových médií bez úplného vymazania 

 
b) Compusec 

 nedostatok periodických náhrad hardware po uplynutí určitého obdobia 
 nebezpečenstvo kolísania napätia elektrickej energie 
 nebezpečenstvo vlhkosti a prachu 
 citlivosť na elektromagnetické žiarenie 
 nedostatočná údržba alebo chybná inštalácia pamäťových médií 
 nedostatočne efektívne riadenie zmien konfigurácie 

 
c) Comsec 

 nechránené komunikačné linky 
 nesprávne prepojenie káblov 
 nedostatočná identifikácia a autentizácia odosielateľa príjemcu 
 prenos hesiel v čitateľnom stave 
 zápis hesiel na monitory, stoly 
 prepojenie pomocou telefónnych liniek 
 nechránená prevádzka citlivého informačného systému 
 neadekvátne riadenie siete 
 nechránené spojenie verejných sietí 

 
d) Logisec 

 žiadne alebo nedostatočné testovanie software 
 zložité užívateľské rozhranie 
 nedostatok identifikačných a autentizačných mechanizmov  
 chýbajúce auditné záznamy 
 známe chyby software 
 nechránené tabuľky hesiel 
 nedostatočný manažment hesiel 
 nesprávne prideľovanie prístupových práv 
 nekontrolovateľné sťahovanie a používanie software 
 nepoužívanie „logout“ pri opúšťaní pracovnej stanice 
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e) Persec 
 nezaistenie dohľadu nad externými pracovníkmi alebo pracovníkmi, ktorí vykonávajú 

upratovanie 
 nedostatočné bezpečnostné školenie jednak užívateľov a jednak správcu a operátora 
 nedostatočné bezpečnostné povedomie 
 nesprávne používanie software a hardware 
 nedostatok monitorovacích mechanizmov 
 nedostatočná politika v oblasti výmeny správ a telekomunikačných médiách 
 neadekvátny postup pri prijímaní zamestnancov 

 
Tieto zraniteľné miesta sa dajú veľmi ľahko priradiť jednotlivým hrozbám, ktoré boli 
identifikované podľa oblastí bezpečnosti. Ich ohodnotenie sa vykonáva subjektívnym 
hodnotiteľom, ktorý im priradí hodnotu od „1“ do „5“. Zraniteľnosť sa dá znižovať ochrannými 
opatreniami (rozpracované v ďalšej časti tejto práce). 
 
Zraniteľné miesta, ktoré nemajú zodpovedajúcu hrozbu, nevyžadujú implementáciu ochranných 
opatrení, ale mali by byť rozpoznané a monitorované v prípade, ak dôjde k zmenám.  
 
Ohodnotenie zraniteľnosti je posledný faktor, ktorý limituje veľkosť celkového rizika 
informačných systémov. 
 

2.6. Stanovenie veľkosti rizika 
 
Výsledkom analýzy rizík je stanovenie celkovej veľkosti rizika, ktoré vyjadruje mieru hrozby, 
ktorej sú aktíva vystavené. Veľkosť rizika je limitovaná tromi faktormi: 

 ohodnotením aktív 
 ohodnotením hrozieb 
 ohodnotením zraniteľnosti 

(STN ISO/IEC TR 13335-3, str. 45) 
 
Veľkosť rizika je priamo úmerná ohodnoteniu aktív, hrozieb a zraniteľnosti celého systému, 
pretože čím vyššie ohodnotenie dostanú tieto bezpečnostné prvky, tým vyššia je aj veľkosť 
výslednej hodnoty rizika. Ohodnotenie rizika môže byť: 

 kvalitatívne  
Kvalitatívne ohodnotenie sa v praxi používa častejšie, kde veľkosť rizika sa nevyjadruje 
matematickým zápisom, ale pomocou expertného hodnotenia vplývajúcich faktorov 
(zraniteľnosť, hrozba, aktíva), pričom je ich možné popísať príslušnou symbolikou. Príkladom 
kvalitatívneho ohodnotenia je: 

o veľmi malé riziko 
o malé riziko 
o stredné riziko 
o veľké riziko 
o veľmi veľké riziko 
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 kvantitatívne 
Kvantitatívne ohodnotenie býva založené na vyjadrení pravdepodobnosti alebo početnosti 
výskytu negatívneho a na číselnom (peňažným) vyjadrení jeho následkov. 
 

 kombinované 
Kombinované ohodnotenie je založené na spojení predchádzajúcich spôsobov. Napríklad 
výsledné riziko pre Server bude vyhodnotené ako veľmi veľké riziko a s ním spojená peňažná 
strata pre spoločnosť bude vyčíslená na dvestotisíc. 
  
Funkčnú závislosť medzi bezpečnostnými prvkami je možné vyjadriť pomocou matice rizík 
s preddefinovanými hodnotami, pričom existuje niekoľko variantov týchto matíc: 
 
a) Zo základnej definície rizika (R= P x D), vyplýva aj postup zoradenia hrozieb podľa miery 

rizika uvedený v nasledujúcej tabuľke (STN ISO/IEC TR 13335-3, Príloha E, str. 47): 
Tabuľka č. 11 Príklad zoradenia hrozieb podľa miery rizika 

Popis hrozby 
(a) 

Hodnota dopadu 
(aktív) (b) 

Pravdepodobnosť 
výskytu hrozby (c)

Miera 
rizika 

(d) 

Zaradenie 
hrozby 

(e) 

Hrozba A 5 2 10 2 
Hrozba B 2 4 8 3 
Hrozba C 3 5 15 1 
Hrozba D 1 3 3 5 
Hrozba E 4 1 4 4 
Hrozba F 2 4 8 3 

 
Prvým krokom je ohodnotiť dopad (hodnotu aktív) na preddefinovanej stupnici, napr. 1 až 5 
u každého ohrozeného aktíva (stĺpec „b“ v tabuľke). Druhým krokom je ohodnotiť 
pravdepodobnosť výskytu hrozieb na preddefinovanej stupnici, napr. 1 až 5 u každej hrozby 
(stĺpec „c“ v tabuľke). Tretí krok spočíva vo výpočte miery rizika vynásobením „b“ a „c“. 
Nakoniec môže byť hrozba zaradená podľa odpovedajúceho faktoru významnosti hrozby. Tento 
postup umožňuje porovnanie a zoradenie rôznych hrozieb s rôznymi dopadmi 
a pravdepodobnosťami výskytu.  
 
b) Druhým možným variantom stanovenia veľkosti rizika je metodika vychádzajúca z troch 

faktorov, t.j. hodnoty aktív, veľkosti zraniteľnosti a hrozby. Úroveň zraniteľnosti a hrozby 
vyjadruje tzv. početnosť. Táto metodika je vypracovaná, tak aby veľkosť rizika bola 
ohodnotená iba dvomi variantmi „A“ a „N“, t.j. riziko je buď akceptovateľné alebo nie.   

 
Tabuľka č. 12 Príklad metodiky vychádzajúcej z troch faktorov 

 
Úroveň 
hrozby Malá Stredná Veľká 

Úroveň 
zraniteľnosti M S V M S V M S V

Početnosť 0 1 2 1 2 3 2 3 4
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c) Tretím možným riešením je modifikovaná metóda popísaná v predchádzajúcom bode. Kde 

výstupom nie je iba konštatovanie že riziko je akceptovateľné alebo nie, ale je vypočítaná 
konkrétna číselná hodnota rizika, čo umožňuje presnejšie zadefinovanie, ktoré riziko je „viac“ 
alebo „menej“ akceptovateľné.    

 
Tabuľka č. 13 Príklad matice rizík s preddefinovanými hodnotami podľa STN ISO/IEC TR 13335-3 

Úroveň hrozby 
Malá Stredná Veľká 

Úroveň zraniteľnosti 

 
Hodnota 

aktív 
Malá Stredná Veľká Malá Stredná Veľká Malá Stredná Veľká

Malá 0 1 2 1 2 3 2 3 4 
Nie malá 1 2 3 2 3 4 3 4 5 
Stredná 2 3 4 3 4 5 4 5 6 
Veľká 3 4 5 4 5 6 5 6 7 

Veľmi veľká 4 5 6 5 6 7 6 7 8 
 
Hore uvedená matica rizík, s preddefinovanými hodnotami, poskytuje hodnotiaci rozsah od 0 do 
8, čo v mnohých prípadoch nemusí byť postačujúce. Preto je vhodné využiť rovnakú maticu ale 
s iným prístupom nadefinovania číselného poľa hodnôt rizík. Prístup k nadefinovaniu číselného 
poľa hodnôt, môže byť nasledujúci:  „hodnota aktíva“ x „hodnota hrozby“ x „hodnota 
zraniteľnosti“ = „hodnota rizika“ (napr. ak Aktívum = 4, Hrozba = 3 a Zraniteľnosť = 2, tak 
hodnota rizika = 4x3x2 t.j. 24). Matica rizík, ktorá poskytuje hodnotiaci rozsah od 1 do 125, 
môže byť nasledujúca: 
 

Tabuľka č. 14 Príklad matice rizík s preddefinovanými hodnotami rizík od 1 do 125 
Hrozba 

1 2 3 4 5 
Zraniteľnosť Ak

tív
a 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 
2 2 4 6 8 10 4 8 12 16 20 6 12 18 24 30 8 16 24 32 40 10 20 30 40 50 
3 3 6 9 12 15 6 12 18 24 30 9 18 27 36 45 12 24 36 48 60 15 30 45 60 75 
4 4 8 12 16 20 8 16 24 32 40 12 24 36 48 60 16 32 48 64 80 20 40 60 80 100
5 5 10 15 20 25 10 20 30 40 50 15 30 45 60 75 20 40 60 80 100 25 50 75 100 125

 
1 – 24 25 – 39  40 - 50 51 – 79 80 – 125 

Veľmi malé riziko Malé riziko Stredné riziko Veľké riziko Veľmi veľké riziko 
 

Hodnota 
aktív 

Početnosť 
1 2 3 4 5 

0 A A A A N 
1 A A A N N 
2 A A N N N 
3 A N N N N 
4 N N N N N 
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Čiže napríklad, keď aktíva sú ohodnotené 3, Hrozba 4 a zraniteľnosť 5, tak výsledná hodnota 
rizika je 60, čo predstavuje veľké riziko.  
 
Spoločnosť sa môže rozhodnúť, do akej miery je pre ňu riziko akceptovateľné, v prípade, že za 
akceptovateľné bude považované veľmi malé riziko, na všetky ostatné riziká budú prijímané 
ochranné opatrenia, s cieľom znížiť riziko na úroveň zostatkového. Teda ak nám vyšlo, že 
výsledné riziko je veľké, spoločnosť prijíma ochranné opatrenia. 
 
 

2.7. Ochranné opatrenia 
 
„V STN ISO/IEC TR 13 335-1 sú definované ochranné opatrenia ako: „praktiky, postupy alebo 
mechanizmy, ktoré môžu: 

 poskytnúť ochranu pred hrozbou 
 znížiť zraniteľnosť 
 obmedziť dopad nežiaduceho incidentu 
 detekovať nežiaduce incidenty 
 uľahčiť obnovu“ 

 
Účinná bezpečnosť obvykle vyžaduje kombináciu rôznych ochranných opatrení, aby poskytovala 
aktívam rôzny stupeň bezpečnosti. Ochranné opatrenia sú nástrojom na znižovanie veľkosti 
výsledného rizika.  
 
Základným cieľom konkrétnych bezpečnostných ochranných opatrení je eliminovať pôsobenie 
hrozieb na konkrétne aktíva informačného systému. Je to teda zvládanie rizík. Ochranné 
opatrenia môžu riziká, pôsobiace na informačný systém: 

 akceptovať 
 len znížiť 
 maximálne eliminovať 
 presunúť inde 

 
Zanedbanie alebo opomenutie niektorého z opatrení, môže mať za následok oslabenie alebo až 
dokonca narušenie celého systému zabezpečenia, pričom platí zásada, že samotný informačný 
systém je bezpečný natoľko, nakoľko je bezpečný najslabší článok z použitých zabezpečovacích 
prostriedkov (ochranných opatrení).  
 
Ochranné opatrenia môžu vykonávať jednu alebo viac zo svojich funkcií (zobrazuje obrázok č. 
6). Často je z pohľadu nákladov efektívnejšie vybrať ochranné opatrenia, ktoré spĺňajú 
viacnásobné funkcie. Pri efektívnosti ochranných opatrení by rovnako malo platiť, že náklady na 
ochranné opatrenia by nemali byť vyššie, ako očakávané straty v dôsledku vzniku 
bezpečnostného incidentu (strata, odcudzenie, zničenie atď. aktív).  
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Obrázok č. 6 Funkcie ochranných opatrení 

 
Ochranné opatrenia členíme na: 

 opatrenia v oblasti fyzickej bezpečnosti 
 režimové a organizačné opatrenia 
 opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti 

 

2.7.1. Opatrenia v oblasti fyzickej bezpečnosti 
 
Ochranné opatrenia z tejto oblasti sa dotýkajú predovšetkým fyzickej ochrany. Výber ochranných 
opatrení závisí na tom, ktorá časť budovy je braná do úvahy. Zahrňujú: 

 
Detekcia 

Odstrašovať 
potenciálnych 

útočníkov 

Vytvorenie 
povedomia o  

probléme 

 
Monitorovanie

 
Obnova 

 
Korekcia 

 
Obmedzenie 

 
Prevencia 

Funkcie 
ochranných 

opatrení 



 56

1. Fyzickú ochranu 
 
Fyzické ochranné opatrenia pre ochranu budovy zahrňujú oplotenie, riadenie fyzického prístupu, 
silné steny, dvere a okná, rack skrine na ochranu IT zariadení a pod. Chránené priestory 
(pracoviská, záujmy): 

 sú v nich umiestnené zariadenia IT, ako sú 
servery, software, údaje, ktoré podporujú 
dôležité obchodné aktivity  

 vo vnútri budovy by mali byť chránené pred 
neautorizovaným prístupom 
prostredníctvom kontrol fyzického prístupu, 
vykonávaním strážnej služby atď.  

 prístup by mal byť obmedzený na 
minimálny nevyhnutný počet zamestnancov 

 detaily týkajúce sa prístupu by mali byť 
uvedené v auditnom zázname 

Obrázok č. 7 Ukážky Rack skrini 
2. Protipožiarnu ochranu 

 
Vybavenie a okolité priestory, vrátane prístupov k nim, by mali byť chránené pre rozšírením 
požiaru z budovy alebo priľahlých budov. Riziká požiaru v blízkosti priestorov s vybavením by 
mali byť minimalizované. Ochranné opatrenia by mali zahrňovať detekciu ohňa a dymu, 
poplachy a potlačenie požiaru. Pričom treba mať na pamäti, aby neboli poškodené systémy IT 
vodou alebo inými hasiacimi prostriedkami. 
 

3. Ochranu pred vodou 
 
Nenahraditeľné zariadenia by nemali byť umiestnené v priestoroch, kde je pravdepodobný výskyt 
vážnych záplav alebo úniku vody alebo inej tekutej látky. Tam, kde existuje významná hrozba 
zaplavenia, by mala byť zaistená primeraná ochrana. 
 

4. Ochranu pred prírodnou katastrofou 
 
Budovy obsahujúce dôležité zariadenia by 
mali byť chránené pre účinkami blesku. Tak 
isto samotné zariadenie by malo byť 
chránené pred účinkami blesku. (napríklad 
ochranné filtre proti bleskom). Ochrana pred 
inými prírodnými katastrofami môže byť 
dosiahnutá vylúčením oblastí (ak je to 
možné), kde je pravdepodobný výskyt 
týchto katastrôf. 

 
 

Obrátok č. 8 ochranné filtre proti bleskom 
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5. Ochranu pred krádežou 
 
Pre dosiahnutie stavu a pohybu zásob by mali byť všetky položky vybavenia jedinečne 
identifikovateľné a mal by byť udržiavaný súpis vybavenia. Bezpečnostná služba by mala 
kontrolovať zariadenia alebo média, ktoré opúšťajú priestory alebo budovu bez autorizácie. 
Citlivé informácie a software uchovávaný na prenosných médiách (napr. diskety, CD, DVD) by 
mali byť vhodne chránené. 
 

6. Ochranu napájania a klimatizácie 
 
Všetky zariadenia IT by mali byť chránené pred chybami napájania. Mal by byť zaistený vhodný 
zdroj elektrickej energie a záložný zdroj energie Uninterruptible Power Supply  (ďalej len UPS). 
Záložné napájacie zdroje možno rozdeliť podľa účelu použitia: 

 UPS pre pracovné stanice 
UPS pre pracovné stanice sú dimenzované pre výkony 200 
až 1000 Wattov. Ako štandard poskytujú filtráciu 
elektromagnetických a rádio frekvenčných rušivých vplyvov. 
Ďalej tieto zariadenia poskytujú predpäťovú ochranu 
telefónnych a DSL liniek.    Obsahujú software pre bezpečné 
uloženie dát a umožňujú komunikáciu cez USB alebo sériový 
port. Niektoré z týchto zariadení umožňujú výmenu batérií 
počas prevádzky. Doba prevádzky pri plnom zaťažení je 
maximálne rádovo do 10 minút. 
        
        
        Obrázok č. 9 UPS pre pracovné stanice 
 

 UPS pre servery a sieťové zariadenia 
UPS pre servery a sieťové zariadenia sú 
dimenzované pre výkony 8000 až 32 000 W. 
Rovnako poskytujú predpäťovú ochranu 
telekomunikačných liniek. Oproti UPS pre 
pracovnú stanicu, môžu obsahovať aj 
snímače teploty a vlhkosti, ktoré umožňuje 
monitorovanie prevádzkového prostredia. 
Doba prevádzky pri plnom zaťažení je 
maximálne rádovo desiatky minút. 
       Obrázok č. 10 UPS pre servery a sieťové zariadenia 

 UPS pre dátové centrá. 
UPS pre dátové centrá sú určené pre zálohovanie veľkých dáta 
centier a serverov s výkonom až stoviek kilowattov. Tieto UPS 
umožňujú jedno alebo trojfázové napájanie v závislosti od 
poskytovaného výkonu.    
 
 
 

Obrázok č. 11 UPS pre dátové centrá 
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Ďalším cieľom ochrany by malo byť zaistenie prípustnej teploty a vlhkosti. 
 

7. Bezpečnostnú kabeláž 
 
Káble pre prívod energie a komunikačné káble prenášajúce údaje alebo podporujúce služby IT 
by mali byť chránené pred odposluchom, poškodením a preťažením. Káble by mali byť fyzicky 
chránené pred náhodným alebo zámerným poškodením a mali by byť vyberané a vedené 
primerane podľa účelu použitia. Všade, kde je to možné, by mali byť chránené pred 
neoprávneným napojením. Mali by sa zvážiť nasledovné opatrenia: 

 elektrické alebo telekomunikačné linky do zariadení spracovávajúcich informácie, by 
mali, ak je to možné, viesť podzemím, alebo by mali byť inak primerane chránené, 

 sieťová kabeláž by mala byť chránená pred neautorizovaným odpočúvaním alebo po 
škodením, napríklad použitím káblovodov, alebo tým, že sa prenosové cesty vyhnú 
verejným priestorom, 

 káble napájania elektrickým prúdom by mali byť oddelené od komunikačných káblov, 
aby sa zabránilo rušeniu, 

 pre citlivé alebo kritické systémy sú na zváženie ďalšie opatrenia 
 

2.7.2. Opatrenia režimového a organizačného charakteru 
 
Sú opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby boli vlastnosti opatrení v oblasti informačnej a fyzickej 
bezpečnosti využívané v plnej miere a neboli oslabované, prípadne anulované ľudským faktorom. 
Medzi tieto opatrenia možno zaradiť: 

 školenia zamestnancov (periodické školenia vykonávané externými lektormi majúce za 
cieľ zvyšovanie teoretických a praktických znalostí zamestnancov v oblasti informačných 
technológií) 

 vytváranie bezpečnostného povedomia (dôležité je, aby všetci zamestnanci spoločnosti 
boli do procesu vytvárania bezpečnosti začlenení rovnakým spôsobom, a aby boli s ním 
v čo možno najväčšej miere stotožnení) 

 vnútropodnikové bezpečnostné smernice alebo predpisy (mali by byť súčasťou každého 
bezpečnostného projektu vytváraného pre informačné systémy) 

 články v rámci pracovných zmlúv (priamo v pracovnej zmluve by mali byť zakotvené 
povinnosti zamestnancov, ktoré im ukladajú niečo strpieť, vykonať alebo dodržiavať) 

2.7.3. Opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti 
 
Väčšina informačných systémov pracuje s uloženými údajmi. Tieto údaje môžu byť uložené vo 
forme elektronických databáz, dokumentov, súborov, adresárov, na pevnom disku, na 
záznamových médiách (disketa, USB kľúč, CD-R, DVD±R atď.) alebo prenášané elektronickou 
poštou. Preto ochranné opatrenia v tejto oblasti musia zabezpečovať nasledujúce druhy ochrany: 

 ochrana fyzického prístupu k nosičom údajov – je zabezpečovaná fyzickou ochranou, 
ktorá už bola rozpracovaná v predchádzajúcej kapitole. Ako je vidno, jednotlivé opatrenia 
sa navzájom prekrývajú, pričom sa môžu byť vzájomne podporovať alebo môžu existovať 
nezávisle na sebe 
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 ochrana logického prístupu k údajom – aj keď niekto nezíska fyzický prístup k nosičom 
údajom, môže sa  k údajom dostať napríklad „hacknutím“ systému a pod. Najsilnejšími 
nástrojmi sú verifikácia a auditný záznam 

 ochrana uložených údajov – aj keď sa údaje uchovávajú a archivujú, mali by byť 
vhodným spôsobom chránené, aby nedochádzalo k ich strate (archivácia, zálohovanie, 
pole RAID) 

 ochrana údajov prenášaných sieťou – všetky predchádzajúce opatrenia by sa minuli 
účinkom v prípade, ak by bol do siete „voľný“ prístup. Jej najdôležitejšími opatreniami 
sú: 

o použitie bezpečnostným sieťových protokolov 
o softwarové i hardwarové firewally 
o antivírusová ochrana 
o  kryptológia 

 

2.7.3.1. Ochrana logického prístupu k údajom 
 
Ochrana logického prístupu k údajom sa zaoberá vyladením systému takým spôsobom, aby bol 
skutočným filtrom prístupu k informáciám uložených v IS – t.j. aby bola zabezpečená kontrola 
prístupu, verifikácia užívateľov, rozdelenie právomocí užívateľom, sledovanie a záznam činnosti 
systému aj užívateľov. Jej najsilnejšími nástrojmi sú: 
 

a) Verifikácia  
 
Verifikácia je proces, ktorý sa skladá z identifikácie a autentizácie. V prípade, že sa užívateľ 
prihlasuje do informačného systému, musí sa samotnému systému  „predstaviť“, čiže dokázať 
svoju vlastnú identitu. Proces „predstavenia“, čiže odpoveď, kto chce vstúpiť do systému, sa 
nazýva identifikácia. Následne musí užívateľ svoju identitu dokázať a na to slúži autentizácia. 
Autentizácia je overenie identity užívateľa v systéme, za účelom riadenia prístupu ku zdrojom 
a objektom v systéme. Autentizácia môže byť vykonaná tromi spôsobmi: 
 

1. Dôkaz znalosťou (something to know) 
 
Najstarším a tiež najľahšie prekonateľným spôsobom autentizácie je používanie hesiel, ktoré sú 
zadávané z klávesnice počítača. Heslá sa členia: 
a) alfanumerické heslá (spojenie číslic a abecedných znakov) 
b) numerické heslá (PIN) 
c) heslá, ktoré môže užívateľ meniť  
d) heslá, ktoré sú pevne stanovené (PIN ku bankomatovej karte má človek pevne stanovený bez 

možnosti samovoľnej zmeny 
 
Heslo, ako prostriedok autentizácie, je veľmi málo efektívne z nasledujúcich dôvodov: 

 Citlivé dokumenty, ktoré nie sú zabezpečené heslom, čo komukoľvek umožňuje použiť 
nezabezpečený počítač a prihlásiť sa 

 Heslá bývajú nedostatočne zložité alebo sa nikdy nemenia 
 Heslá bývajú viditeľne zapísané v blízkosti počítača. 
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Poučenie zamestnancov o dôležitosti hesiel je prvým krokom pri využívaní hesiel ako užitočného 
nástroja na zabezpečenie siete. Zamestnanci by s heslami mali zaobchádzať rovnako ako s 
kľúčmi od kancelárie. Inými slovami, heslá by nemali nechávať zapísané na viditeľnom mieste, 
ani ich zdieľať s inými osobami. Nemali by používať ani slabé a ľahko uhádnuteľné heslá, ktoré 
obsahujú nasledovné informácie: 

 ich skutočné meno, meno používateľa alebo názov spoločnosti 
 bežne používané slová, ktoré počítače vystavujú riziku odhalenia hesla prostredníctvom 

„slovníkových útokov“ 
 bežne požívané heslá, ako sú napríklad výrazy „heslo“, „pusťmadnu“ alebo „1,2,3,4“ 
 známe nahradenia znakov, ako je napríklad naradenie písmena „i“ znakom „!“ alebo 

písmena „s“ znakom „$“ 
 heslo, ktoré pozná iná osoba. 

 
Ako „silné“ heslo vyzerá? Malo by mať nasledovné vlastnosti: 

 malo by mať minimálnu dĺžku 8 znakov – čím viac, tým lepšie 
 obsahovať aspoň 3 zo štyroch nasledujúcich skupín znakov: 

o veľké písmená 
o malé písmená 
o číslice 
o špeciálne znaky (#,$,&,*,|,\,§) 

 malo by byť menené aspoň raz za 90 dní, pričom nové heslo by sa malo výrazne 
odlišovať od  troch predchádzajúcich hesiel 

 neobsahovať žiadny regulárny slovný výraz  
Príklad silného hesla: M$8c%§h3k5. Použijeme toto heslo pre zakódovanie skomprimovaného 
súboru. A na jeho opätovné dekódovanie použijeme Advanced Arcive Password Recovery. Čas 
na dekódovanie súboru pri použití útoku „Bruce attack“ je podľa programu viac ako jeden rok. 

 
 

Obrázok č. 12 Použitie silného hesla a možnosť dekódovania 
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2. Dôkaz vlastníctvom (something to have) 
 
Vyšší stupeň zabezpečenia informačného systému pri autentizácii užívateľa je vlastníctvo 
určitého zariadenia. Zariadenie predstavuje: 

 čipová karta 
 magnetická karta 
 USB kľúč 
 USB token 
 preukaz s vytlačeným čiarovým kódom 
 GRID karta 

Väčšinu spomenutých zariadení používame aj v bežnom živote. Veď, kto v súčasnosti nevlastní 
bankovú alebo čipovú kartu. USB kľúč je v oblasti informačných technológii štandard, ktorý 
vytláča staré dobré diskety. Oveľa zaujímavejším a v súčasnosti nie až tak rozšíreným zariadením 
je USB token. 
 
USB token je malé, ľahko prenosné autentizačné zariadenie veľkosti bežného USB kľúča. Je 
určený pre autentizáciu používateľov. Každý používateľ disponuje len 
svojím tokenom v pravom slova zmysle - môže si ho pridať na svoj 
zväzok kľúčov. Token podporuje podobne ako Smart karty, 
zabezpečenie pomocou PIN kódu ale ponúka aj rad kryptografických 
funkcií. Vďaka týmto možnostiam ponúka aj silnú dvojfaktorovú 
autentizáciu. Základné charakteristiky: Obrázok č. 13 USB token 

 hardvérová podpora šifrovacieho algoritmu  
 podpora autentizácie  
 8K pamäte EEPROM umožňujúce čítanie a zápis (rozšíriteľné na 32K) 
 uloženie certifikátov 
 tri režimy prístupu k pamäti (Anybody, User, Administrator) podľa ISO 7816-4 
 dvojúrovňový systém súborov a adresárov 
 ochrana pamäťových súborov pomocou PIN (32-bit) resp. Master Key (64-bit) 
 nastaviteľný maximálny počet pokusov pre zadanie PIN 
 generátor náhodných čísel 
 unikátne sériové číslo (64-bit)  

 
Nevýhodou použitia je nutnosť nosenia zariadenia, ktoré užívateľ nesmie stratiť. 
 

3. Dôkaz vlastnosťou 
 
Najvyšší stupeň zabezpečenia informačného systému pri autentizácii užívateľa je použitie 
biometrických identifikačných systémov. Biometria je odbor, ktorý sa používa na zistenie 
identity alebo overenie zadanej identity osôb sa pomoci ich charakteristických rysov. Používajú 
sa unikátne charakteristické rysy každého človeka ako napríklad oko(vaskulárny obraz sietnice 
a obraz dúhovky), geometria ruky, geometria tváre, hlas alebo odtlačok prsta.  
 
Zrejme najčastejší spôsob získavania autentizácie, ktorý dnes niektorý výrobcovia notebookov 
zapracovávajú do svojich výrobkov, je autentizácia na základe odtlačku prsta. Na autentizáciu 
užívateľa sa využívajú papilárne línie na prstoch. Väčšina týchto technológii spočíva v použití 
skeneru (snímača). Odtlačok prsta je snímaný snímačom pracujúcim na optickom alebo 
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elektrostatickom princípe. Existujú však aj ďalšie možnosti ako sú systémy využívajúce 
ultrazvuk, či špeciálny čip. Čas získania autentizácie je 0,2 
až 1 sekunda. Presnosť a kvalita rozlíšenia sa stanovuje 
pomocou faktorov FAR (False Acceptance Rate – 
pravdepodobnosť, že bude ako platný užívateľ označený 
užívateľ, ktorý do systému nemá prístup) a FRR (False 
Rejecton Rate – pravdepodobnosť, že bude oprávnenému 
užívateľovi zamietnutý prístup do systému). Pre odtlačok 
prsta je: 

 FAR od 0,0001% do 0,00001% 

 FRR <1,0 %      
Obe pravdepodobnosti sú pri porovnaní s ostatnými 
biometrickými systémami dosť nízke a odtlačky prstov sa 
hromadne využívajú v kriminalistike. 
 
 

b) Riadenie prístupu  
 
Pri autentizácii užívateľa je potrebné správne nadefinovať, ku ktorým objektom a zdrojom 
v systéme má mať prístup, tzv. riadenie prístupu. Podnikové požiadavky na riadenie prístupu by 
mali byť definované a dokumentované. Pravidlá riadenia prístupu a práva každého užívateľa 
alebo skupiny užívateľov by mali byť jasne stanovené. Užívateľom a poskytovateľom služieb by 
mali byť poskytnuté formulácie požiadaviek podniku, ktoré majú byť splnené riadením prístupu. 
Existujú dve základné metódy riadenia prístupu: 

 Povinné riadenie prístupu 
 
Systém rozlišuje medzi užívateľmi s rôznym stupňom poverenia, ktorý sú zaradený do príslušnej 
skupiny. Správca systému rozhoduje o zaradení údajov a užívateľov do príslušnej skupiny. 
Užívateľ sám nemá možnosť sprístupniť svoje údaje užívateľovi s nižším stupňom poverenia. 
 

 Nepovinné riadenie prístupu 
 
U nepovinné riadenia prístupu sa pracuje s množinou prístupových práv, aké sú známe z bežných 
operačných systémov typu Windows XP a 2000. Užívatelia môžu pristupovať k údajom podľa 
toho, ako majú nastavené prístupové práva. Správcu týchto prístupových hesiel zabezpečuje 
správca (administrátor). Užívateľ môže sprístupniť svoje údaje ostatným užívateľom a to 
napríklad ich nakopírovaním do adresára s názvom Zdieľané dokumenty, ktorý je súčasťou 
Windows XP. 
 

c) Auditný záznam 
 
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. Príklad auditného 

Obrázok č. 14 Miniatúrny flash  
disk vybavený čítačkou 

odtlačkov prstov 
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záznamu sa nachádza v prílohe č. 3. 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: 

 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.  

 
Je jasné, že ochrana logického prístupu k údajom by nemala žiadny účinok bez efektívnej 
fyzickej ochrany. S ochranou logického prístupu úzko súvisí aj využívanie rozličných techník na 
ochranu uložených údajov. 
 

2.7.3.2. Ochrana uložených údajov 
 
K zničeniu údajov môže dôjsť dvoma spôsobmi: 

 údaje sú zmazané alebo poškodené na záznamovom médiu, pričom to môže byť 
spôsobené úmyselným alebo neúmyselným konaním užívateľa, hackera alebo chybou 
systému 

 fyzicky zničené záznamové médium, čo môže nastať následkom manipulácie, prírodnej 
katastrofy alebo chybou materiálu 

 
Ochrana uložených údajov je vykonávaná za účelom minimalizácie možnosti zničenia údajov, 
pričom využíva metódy: 
 

a) Zálohovanie 
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Zálohovanie je mechanizmus, pri ktorom sú vybrané údaje ukladané na iné médium. V prípade 
zničenia pôvodného média sú údaje obnovené zo zálohy. Je potrebné pravidelne vytvárať 
záložné kópie dôležitých podnikových údajov. Mali by byť zabezpečené primerané zálohovacie 
médiá, ktoré by zabezpečili, aby všetky dôležité údaje mohli byť obnovené po havárii, alebo 
zlyhaní záznamového médií. Spôsob organizovania zálohy jednotlivých systémov by mal byť 
pravidelne testovaný, aby sa zaistilo, že spĺňa požiadavky plánov kontinuity činností podniku. 
V prípade zálohovania je potrebné prijať nasledovné opatrenia: 

 minimálna potrebná úroveň zálohových údajov, spolu s presnými a kompletnými 
záznamami o záložných kópiách a dokumentovanými procedúrami regenerácie systému, 
by mali byť uložené na vzdialenom mieste, aby unikli akémukoľvek poškodeniu 
haváriou na hlavnom pracovisku. V prípade dôležitých podnikových aplikácií by sa mali 
uchovávať najmenej tri generácie záložných údajov 

 zálohovaným údajom by mala byť poskytnutá primeraná úroveň fyzickej ochrany a 
ochrany prostredia, konzistentná so štandardami aplikovanými na „hlavnom pracovisku“ 

 pamäťové médiá so zálohami údajov by mali byť tam, kde je to možné, pravidelne 
testované, aby sa zaistilo, že sa na ne dá v prípade potreby spoľahnúť pri núdzovom 
použití 

 procedúry obnovy by mali byť pravidelne kontrolované a testované, aby sa zaistilo, že 
sú efektívne a že sa dajú dokončiť v rámci času prideleného v prevádzkových pro-
cedúrach na obnovu 

 je potrebné určiť obdobie uchovávania dôležitých podnikových informácií a taktiež 
všetky požiadavky na archívne kópie, ktoré majú byť trvalo uchované 

 
 

b) Duplicita údajov 
 
Jednou možnosťou ochrany údajov je duplikovanie nosičov údajov. Pravdepodobnosť, že dôjde 
k súbežnému porušeniu dvoch diskov je pomerne malá. Údaje musia byť ukladané na oba nosiče 
súčasne a na oboch nosičoch potom musí byť rovnakým spôsobom zabezpečená ochrana proti 
možným hrozbám. 
 
Konkrétnym spôsobom ochrany uložených údajov je použitie technológie RAID. RAID 
(Redundant Array of Independent Disks)  predstavuje redundantné alebo lepšie povedané chybám 
odolné pole nezávislých diskov. Rozoznávame nasledujúce typy RAID: 
 

a) RAID 0  
Slúži k zvýšeniu výkonu systémov pevných diskov pri čítaní a zápise údajov na disk. Proces sa 
označuje ako „Stripping“, používajú sa pri ňom dva alebo viac pevných diskov pre znásobenie 
rýchlosti. Údaje sú radičom RAID rozdelené a ukladané súčasne na dva disky – polovička súboru 
na jeden disk, druhá na druhý disk. Údaje sa delené „za behu“ na menšiu časť o určitej veľkosti 
(napr. 8 KB) a tie sú ukladané na oba disky súčasne. Neznamená to teda, že prvá polovička 
súboru je na prvom disku, druhá polovička na druhom. Uloženie 100 MB súborov na RAID 0 
pole s dvoma diskami zaberie približne rovnakú dobu ako uloženie 50 MB súborov na jeden disk. 
Podobné je to pri čítaní z disku. Dôležité, čo si treba uvedomiť je, že RAID 0 nezvyšuje 
v žiadnom prípade bezpečnosť uložených údajov. Pokiaľ „odíde“ jeden z diskov, pravdepodobne 
údaje na druhom disku budú tiež nepoužiteľné. Ďalej je vhodné používať disky rovnakého typu 
a rovnakej kapacity. Rýchlosť celého zariadenia je daná najpomalším z použitých diskov. 
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V prípade, že použijeme disky s rozdielnou kapacitou, je vždy akceptovaná kapacita menšieho 
disku napr. pri použití 4 GB a 6 GB disku bude na 6 GB disku vyčlenený priestor o veľkosti 4 
GB a zostatok zostane nevyužitý. Zariadenie vlastne urýchľuje diskové operácie a zvyšuje 
diskovú kapacitu celého systému (pozor na výnimky – pri použití dvoch 6 GB diskov a jedného 1 
GB disku bude výsledná kapacita len 3 GB).  

 
Obrázok č. 15 RAID 0 

 
b) RAID 1  

Je určené k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti uložených údajov. Nazýva sa tiež „Mirroring“, 
alebo tiež „zrkadlenie“. Údaje sú ukladané súčasne na dva alebo viac diskov, avšak s tým 
rozdielom oproti RAID 0, že na všetkých diskoch v RAID 1 sú úplne rovnaké údaje. V prípade, 
že jeden disk „odíde“ nahradí ho iný disk. Celková kapacita RAID 1 je daná najmenším diskom. 
Pokiaľ teda máme dva 6 GB disky bude celková kapacita 6 GB (druhý disk je vlastne zrkadlo 
prvého). I pre tento systém by mali byť použité disky rovnakého typu a kapacity. 

 
Obrázok č. 16 RAID 1 

 
c) RAID 0/1(niekedy sa tiež uvádza 10) 

Je vlastne kombinácia oboch predchádzajúcich systémov. V podstate vytvoríme RAID 0 pole a to 
potom „zrkadlíme“ RAID 1 poľom. Výsledkom je veľké, rýchle, a veľmi bezpečné diskové pole. 
Nevýhodou je nutnosť použiť minimálne štyri disky rovnakého typu a veľkosti.  
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Obrázok č. 17 RAID 10 

 
 

d) RAID 4 
Vychádza zo "stripped" poľa, využíva lepšiu metódu ochrany údajov – ukladá paritné informácie 
na vyhradený disk. Na ostatné disky sú údaje ukladané v malých „prúžkoch“ na úrovni bajtov. 
Z každého disku je v poli pre každý bit na rovnakej pozícii (v bajtu) vypočítaná parita (funkciou 
XOR – exclusive OR) a uložená na „paritný disk“. Pri výpadku jedného disku je potom možné 
z údajov uložených na zostávajúcich diskov a z paritných informácii dopočítať stratené údaje 
(samozrejme po výmene chybného disku za nový). Proces dopočítavania stratených údajov si 
vyžiada nejaký čas a hlavne výpočtový výkon, takže po dobu rekonštrukcie údajov je výkon 
celého systému znížený a tiež aj jeho schopnosť vytvárať paritné informácie. Výkon poľa RAID 
4 trpí pri zápisu nutnosťou prečítať paritné údaje z vyhradeného disku a znovu ich na neho uložiť. 
Zápis je tak o niečo pomalší a paritný disk je limitujúcim členom RAID 4. Pri čítaní je výkon 
RAID 4 vyšší ako pri použití jedného disku, pretože údaje sú členené paralelne z niekoľkých 
diskov súčasne, podobne ako u RAID 0 poľa. 
 

 
Obrázok č. 18 RAID 4 

 
 

e) RAID 5 
RAID 5 prekonáva nedostatky RAID 4 a je preto obľúbeným diskovým polom. Rovnako ako 
RAID 4 je ukladaná paritná informácia, avšak nie na jeden vyhradený disk, ale je rozložená na 
všetky disky v poli. Zápis je tak rýchlejší oproti RAID 4. Bohužiaľ stále je treba pri zápise 
prečítať paritné informácie, prepočítať ich a znovu uložiť. Zápis je teda oproti RAID 0 o čosi 
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pomalší. Výkon systému RAID 5 je možné pri čítaní čiastočne optimalizovať pomocou veľkosti 
blokov ukladaných údajov a to podľa aplikácie, ktorá ich najčastejšie používa. Chyba disku 
a jeho výmena za nový opäť spôsobí spomalenie systému v dôsledku dopočítavania stratených 
údajov. Cena RAID  4 a 5 je prakticky rovnaká. Vždy potrebujeme jeden disk naviac pre uloženie 
paritných informácií.  

 
Obrázok č. 19 RAID 5 

 
f) RAID 6 

Podobne ako RAID 5 využíva rozprestretie paritných informácií na všetky disky v poli, vytvára 
však dve nezávislé vypočítané paritné informácie. RAID 6 je vďaka tomu najspoľahlivejšie a i pri 
výpadku dvoch diskov sa dajú údaje zrekonštruovať. Rýchlosť čítania je porovnateľná s RAID 5, 
avšak zápis je o niečo pomalší, pretože je nutné vypočítať a uložiť paritné informácie dvakrát. 
Tiež cena RAID 6 poľa je o niečo vyššia. Preto sa používa len tam, kde je kladený naozaj veľký 
dôraz na spoľahlivosť a prístupnosť údajov 

 
Obrázok č. 20 RAID 6 

 
Najlepšou možnosťou je zrejme použitie RAID 1 alebo RAID 6 poľa diskov, pre potreby 
zvýšenej bezpečnosti uložených údajov. Ich nevýhodou je samozrejme vysoká cena, ktorá by 
nemala byť vyššia než možná strata vyplývajúca zo zničenia údajov.  
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2.7.3.3. Ochrana údajov prenášaných sieťou 
 
Ochrana údajov prenášaných sieťou zahŕňa elimináciu hrozieb, ktoré pôsobia na nehmotné aktíva 
počas ich prenosu, ukladania a spracovávania. Ochrana údajov prenášaných sieťou sa zaoberá 
predovšetkým: 

 ochranou údajov v súboroch a v databázach proti odpočúvaniu resp. modifikovaniu pri ich 
prenose 

 ochranou pred neoprávneným prienikom do siete  
 ochranou proti vírusom, trójskym koňom, červom  
 ochranou údajov proti ostatnej nežiaducej infiltrácii.  

 
Táto problematika je zrejme najrozsiahlejšia a najnáročnejšia v celej oblasti informačnej 
bezpečnosti.  
 

a) Ochrana  údajov v súboroch a databázach pred odpočúvaním, resp. modifikácii pri 
ich prenose 

 
Každý, kto používa počítač pripojený k sieti, sa neustále hlási k rôznym sieťovým službám a 
využíva cudzie zdroje. Inak by asi počítačové siete ani nemali zmysel. Na zaistenie troch 
základných atribútov (integritu, dôvernosť, dostupnosť) údajov pri ich prenose po sieti sa 
využívajú dva mocné nástroje: 
 

1. Bezpečnostné sieťové protokoly 
Bezpečné protokoly sú protokoly, ktoré využívajú pre prenos dát šifrovanie a ďalšie 
bezpečnostné metódy a môžeme ich teda v úvodzovkách označiť za bezpečné. Pri protokoloch 
musíme rozlišovať, či ide o klasické (drôtové) siete alebo o bezdrôtové siete (Wi Fi, MIMO).Pri 
klasických sieťach sa využívajú najmä tieto bezpečnostné protokoly: 
 

 SSH 
Secure Shell alias SSH je založený na princípe šifrovania verejným kľúčom. To znamená, že 
pracuje s dvojicou kľúčov – súkromným a verejným. V praxi sa najčastejšie stretneme s voľnou 
implementáciou SSH protokolu OpenSSH, vyvíjanou v rámci projektu OpenBSD. OpenSSH je 
dnes štandardom ku komunikácii medzi unixovými systémami. Nájdeme ju v každej inštalácii 
linuxových distribúcií, v xBSD implementáciách a ďalších UNIX-like systémoch. Vo Windows, 
a to ani vo verzii 2000 či XP nie je žiadny šifrovací protokol štandardne implementovaný a 
implicitným nástrojom pre vzdialenú správu je klasický Telnet, so všetkými svojimi výhodami i 
nevýhodami. 
 

 SSL 
SSL (Secure Socket Layer) je podobne ako SSH založený na kryptografii s použitím verejných 
kľúčov. SSL môžete rovnako dobre implementovať do webového servera Apache, rovnako i do 
servera IIS. Ak využívame webový server Apache z nejakej štandardnej distribúcie, bude mať 
pravdepodobne štandardne zabudovanú SSL priamo v kóde programu. Stačí ju potom iba 
aktivovať v konfiguračnom súbore httpd.conf a nechať takto zmenený konfiguračný súbor 
serverom načítať. Väčšina direktív je veľmi dobre okomentovaná a vysvetlená.  
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SSL je protokol vložený medzi spojovo-orientovanú vrstvu TCP a vrstvu aplikačných 
protokolov, ako HTTP, LDAP, SMTP atď. Protokol SSL poskytuje bezpečnú komunikáciu medzi 
klientom a serverom. Vrstva SSL šifruje údaje prijaté od aplikačných protokolov, vypočítava z 
prenášaných fragmentov kontrolný súčet a odovzdáva ho vrstve TCP. Druhá strana spojenia overí 
kontrolný súčet, dešifruje dáta a odovzdá ich príslušnému aplikačnému protokolu. SSL 
podporuje: 

 vzájomnú autentizáciu komunikujúcich partnerov 
 symetrické šifrovanie prenášaných údajov 
 kontrolu integrity prenášaných údajov. 

 
Autentizácia klienta a servera sa uskutočňuje pomocou asymetrickej kryptografie na základe 
certifikátov. Celý proces overovania totožnosti si môžeme zjednodušene predstaviť nasledovne : 
 

 V prvej fáze komunikácie si server aj klient vymenia svoje certifikáty, ktoré si hneď aj 
verifikujú, čiže si overia ich pravosť pomocou certifikátu certifikačnej autority, ktorá ich 
vydala, za predpokladu že obe strany dôverujú tejto autorite. 

 V prípade overenia totožnosti servera klient vygeneruje náhodné číslo n a pošle ho 
serveru. Server vypočíta kontrolný súčet (hash hodnotu) čísla n a zašifruje ho svojim 
privátnym kľúčom. Takto získaný reťazec pošle naspäť klientovi. Klient dešifruje 
verejným kľúčom servera prijatý reťazec a výsledok porovná s ním vypočítanou hodnotou 
kontrolného súčtu čísla n. Zhoda oboch reťazcov ubezpečuje klienta o identite servera. 

 Autentizácia klienta, ktorá prebieha podobne, sa v prípade prístupu na anonymný server 
nerobí. 

 
Samotná autentizácia je súčasťou handshakingu, počas ktorého sa klient a server dohodnú: 

 na použitom symetrickom kryptovacom algoritme 
 na symetrickom kryptovacom kľúči servera a klienta 
 na kompresnom algoritme 
 na algoritme výpočtu kontrolného súčtu tzv. hash funkcií . 

 
Po značnom zjednodušení by sme mohli povedať, že protokol SSL používa šifrovanie správ 
symetrickou šifrou, pričom šifrovací kľúč generuje klient. Aby klient mohol tento tajný kľúč 
bezpečne odovzdať serveru po nezabezpečenom Internete, šifruje ho privátnym kľúčom servera 
získaným z jeho certifikátu. Ako vyplýva aj z tohto výkladu, na to, aby sme mohli vytvoriť 
bezpečný šifrovaný komunikačný kanál, stačí, aby jedna strana mala certifikát. V praxi vo 
väčšine prípadov je to server, pričom klient by mal byť schopný verifikovať tento certifikát. 
Príkladom takejto komunikácie je aj proces generovania žiadosti na serveri Prvej slovenskej 
certifikačnej autority protokolom HTTPS. K zvýšeniu bezpečnosti protokolu SSL prispieva aj 
možnosť zmeny symetrického šifrovacieho kľúča počas spojenia, aby nemohlo dôjsť k jeho 
odhaleniu v reálnom čase pri použití výkonného výpočtového systému. 
 
Rovnako ako u SSH, sa i tu sa môžeme stať obeťou útoku. Aby bol útočník v napadnutí systému 
úspešný, bude potrebovať vašu spoluprácu. Ak sa vám niekedy zobrazí varovné oznámenie, že 
bol certifikát zmenený, okamžite je nutné vec preskúmať a nie bezhlavo klikať na OK. 
 

 KERBEROS 
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Kerberos je projekt, ktorý je určený k zvýšeniu bezpečnosti. Autentifikácia je v systéme Kerberos 
založená na znalosti hesiel. Tieto heslá sú uložené na serveri Kerberos a kryptované štandardným 
algoritmom DES, takže môžu byť v prípade potreby dešifrované. Z toho logicky vyplýva, že 
server musí byť nielen fyzicky, ale i programovo dokonale zabezpečený. Na serveri by nemali 
bežať žiadne služby, a taktiež by mal byť umiestnený na mieste, kde k nemu nebudú mať prístup 
nepovolané osoby. Ako teda vyzerá následná autentizácia v prípade, že používate server 
Kerberos? Pre užívateľa sa absolútne nič nemení. Zobrazí sa im štandardný prihlasovací dialóg 
typu login: a password: Dôležité je, ako pracuje Kerberos vnútorne a čo z toho pre užívateľa 
vyplýva. Dva varianty: 
 
KERBEROS IV 
Po zadaní mena (login) odošle stanica serveru Kerberos správu s vašim užívateľským menom a 
informáciu o tom, že sa chcete prihlásiť do systému. Server, keďže pozná vaše heslo a meno, 
overí vaše užívateľské meno vo svojej databáze, a ak je v poriadku, odošle vám tiket, kde je 
zašifrované vaše heslo, ktoré taktiež pozná. Keď tento tiket dorazí do vášho systému, požiada vás 
systém o zadanie hesla. Ak zadáte správne heslo, dešifruje ho a prihlási vás do systém. V 
momente, keď vám sprístupní systém, zlikviduje informácie o vašom hesle a ďalej pracuje iba so 
zaslaným tiketom. 
 
KERBEROS V 
V tejto verzii servera Kerberos čaká stanica až do doby, keď zadáte svoje heslo. Až potom 
kontaktuje server a odošle mu správu s vašim užívateľským menom a aktuálnym časom, ktorý je 
šifrovaný vašim heslom. Server po obdržaní tejto správy zistí vo svojej databáze vaše meno a 
heslo a pokúsi sa dešifrovať časový údaj. Ak všetko prebehne v poriadku, pošle vám server tiket 
zašifrovaný vašim heslom.  
 
Z informácií teda v praxi vyplýva nasledujúce: 

 heslá nie sú uložené na žiadnej stanici v sieti, okrem servera Kerberos 
 heslá sa pri procese autentizácie neprenášajú po sieti, pracuje sa výhradne s tiketmi  

 
Možnosť modifikácie, prípadne odpočúvania údajov prenášaných sieťou je oveľa väčšia 
u bezdrôtových sietí (Wireless Fidelity, Multiple in multiple out). 
 

 Wireless Fidelity (Wi-Fi) 
 
Pre bezdrôtové siete existuje niekoľko spôsobov šifrovania: 

 WEP (Wired Equivalent Privacy) 
 WPA (Wi-Fi Protected Acces) 
 TKIP 
 AES 

 
Pri šifrovaní zakóduje vysielač dátové pakety, prijímač ich zase odšifruje. Vysielač aj prijímač 
musia teda využívať rovnakú techniku zabezpečenia. Vzhľadom na to, že nie všetky komponenty 
bezdrôtovej siete zvládajú AES, TKIP a WPA, zostáva často použitie len WEP, ktoré dokážu 
využívať všetky. Tu je však problém. Crack-Tools na WEP, ktoré využívajú šifrovací algoritmus 
RC4, potrebujú podľa spôsobu práce niečo medzi niekoľkými dňami a pár minútami. Napr. 
k rýchlym programom v tomto smere patrí Chopchop od firmy Korek. WEP kódovanie vykáže 



 71

len tých, ktorí sa do cudzej bezdrôtovej siete dostali nedopatrením a rozhodne do nej nechceli 
preniknúť.  
 
Čo je teda nutné spraviť pre bezpečnosť bezdrôtovej siete: 

 aktivovať šifrovanie (aspoň WEP, keď už nič iné) 
 individuálny názov (SSID je meno bezdrôtovej siete, ktoré potrebuje klient poznať pre 

prihlásenie. Výrobcovia väčšinou dodávajú štandardne nastavenie ako „ANY“, „Default“, 
„WLAN“, resp. môže ísť o meno výrobcu ako napríklad „Netgear“, jeho zmenou sa dá 
sťažiť prístup nepozvaným hosťom) 

 názov siete musí zostať utajený 
 využívať Media Access Control (hardwarová adresa sieťových komponentov) adresu 

klientov 
 obmedziť dosah bezdrôtovej siete 
 vypínať WLAN 

 
 Multiple in multiple out (MIMO) 

 
Predstavuje novú technológiu pre bezdrôtovú sieť, ktorá bude behom dvoch rokoch 
samozrejmosťou. Jej prvou výhodou je, že zvyšuje rýchlosť prenosu až na teoretických 108 Mb/s, 
čo je oproti bežnej Wi-Fi sieti dvojnásobok. Druhou výhodou je vysoká úroveň bezpečnosti. 
Okrem bezpečnostných protokolov WEP s až 128b kľúčom, umožňuje využívať modernejšie 
WPA šifrovanie s možnosťou overovania oproti vzdialenému RADIUS serveru alebo zdielateľný 
kľúč. Súčasťou je tiež firewall s prekladom adries. Pre zabezpečenie odchádzajúcej komunikácie 
slúži napr. filtrovanie počítačov podľa MAC adries alebo pokročilé funkcie blokovania 
internetových stránok na základe adries, či jednotlivých komponentov webových stránok. 
 
S bezpečnostnými protokolmi súvisí nevyhnutne druhý veľmi silný nástroj pre ochranu údajov 
proti ich modifikácii pri prenose a tým je kryptológia s ňou súvisiace šifrovanie. 
 

2. Kryptológia 
 
Kryptológia je matematický vedný odbor, ktorý sa zaoberá šifrovacími a kódovacími 
algoritmami. Rozdeľuje sa na dve veľké skupiny: 

 kryptografiu, ktorá sa zaoberá návrhom šifrovacích algoritmov 
 kryptoanalýzu, ktorá sa naopak snaží šifrovacie algoritmy prelomiť 

 
Šifrovací algoritmus je algoritmus, ktorý sa snaží utajiť dáta ich zašifrovaním. K tejto činnosti 
používa šifrovací kľúč. Viac ľudí môže používať ten istý šifrovací algoritmus, ale každý z nich 
musí mať k šifrovaniu a dešifrovaniu svoj vlastný kľúč. 
 
Kódovací algoritmus je algoritmus s rovnakou funkciou – snaží sa chrániť údaje pred 
neoprávneným prečítaním. Do procesu ale nevstupuje žiadny šifrovací kľúč, o utajenie sa stará 
vlastný algoritmus. V tomto prípade pokiaľ bude rovnaký algoritmus zdieľať viac ľudí, budú si 
môcť navzájom prehliadať chránené údaje. 
 
Ak vychádzame z potrieb vzájomnej komunikácie, je šifrovanie činnosťou, ktorá zakóduje 
pôvodnú verziu správy časťou informácie, ktorá je (alebo mala by byť) známa zasielateľovi 
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správy (zdroju) a prijímateľovi správy (cieľu). Tá časť informácie, ktorá sa používa na 
zakódovanie správy sa nazýva kľúč. Oba subjekty tak zdieľajú spoločnú informáciu - kľúč. 
Poznáme: 

 symetrickú kryptografiu 
Ak chcú dvaja ľudia spolu komunikovať, dohodnú si vhodnou cestou tajný kľúč. Poznajú ho len 
oni dvaja a nikdy ho nesmú nikomu prezradiť. Pokiaľ si chcú poslať šifrovanú správu, použijú 
tento kľúč ako k jeho zašifrovaniu tak i k jeho dešifrovaniu. Problém nastáva, keď chcú spolu 
komunikovať viac ako dve osoby. Pri komunikácii 3 osôb musia byť 3 kľúče, pri 4 osobách musí 
byť kľúčov 6 a pri 5 osobách už musí byť kľúčov 10. So vzrastajúcim počtom komunikujúcich 
strán, vzrastajú nároky na počty kľúčov a teda vzrastajú náklady na ich správu (napr. na bezpečné 
ukladanie) 
 

 asymetrickú kryptografiu 
 
Tento spôsob vychádza z poznatku, že existujú matematické funkcie, ktoré je možné v jednom 
smere celkom jednoducho vypočítať, ale ich inverzné riešenie by trvalo roky, resp. je na to 
potrebná dvojica komplementárnych kľúčov. Z tejto dvojice môžeme jeden označiť ako verejný a 
široko ho publikovať, zatiaľ čo druhý bude súkromný a prísne chránený. Šifrovanie týmto 
spôsobom,  ktorý  sa označuje aj ako asymetrický je najlepšie vysvetliť na príklade. Predstavme 
si dvojicu Peter a Eva, z ktorých každý definovaným spôsobom vygeneroval svoju dvojicu 
kľúčov. Ak chce Peter poslať šifrovanú správu Eve, zakóduje ju Eviným verejným kľúčom. Eva 
dešifruje správu svojim privátnym kľúčom. Podobne by posielala Eva šifrovanú správu Petrovi. 
 
Jednou z najdôležitejších oblastí využitia kryptografie aj v bežnom živote je využívanie 
elektronického podpisu. Elektronický podpis sa používa k podpísaniu elektronického 
dokumentu. (napr. súboru) ľubovoľnej dĺžky a ľubovoľného obsahu. Elektronický podpis je 
tvorený reťazcom bajtov, ktoré sú pripojené k podpisovanému dokumentu. Dĺžka tohto reťazca 
býva obvykle 50 až 300 bajtov podľa použitého algoritmu a požadovaného stupňa bezpečnosť 
a nezávisí na dĺžke podpisovaného dokumentu. Elektronický podpis poskytuje príjemcovi 
dokumentu nasledujúce funkcie: 

 zaisťuje autenticitu dokumentu (príjemca dokumentu bezpečne vie, kto je autorom 
dokumentu) 

 zaisťuje integritu dokumentu (príjemca dokumentu má istotu, že obsah dokumentu nebol 
behom prenosu alebo spracovania modifikovaný) 

 zaisťuje nepopierateľnosť autora elektronického podpisu (autor dokumentu nemôže popierať 
autorstvo dokumentu ani jeho obsah) 

 
Elektronický podpis má nasledujúce vlastnosti: 

 je spojený s jedným konkrétnym elektronickým dokumentom ( t. j. potvrdzuje pravosť 
a autenticitu tohto dokumentu) a nemôže byť použitý pre podpísanie iného dokumentu. 

 môže byť vytvorený len tím, kto pozná určité tajomstvo (nazývané napr. súkromný kľúč) 
 je nemožné vytvoriť iný dokumentu, pre ktorý by bol pôvodný elektronický podpis stále 

platný 
 ak je elektronický podpis dokumentu vytvorený, môže si jeho pravosť overiť ktokoľvek bez 

nutnosti poznať súkromný kľúč, ktorým bol podpis vytvorený. 
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Pre elektronický podpis sa používajú kryptografické algoritmy s verejným kľúčom. Najviac sa 
používajú algoritmy RSA (Rivest Shamir Adleman) a DSA (Digital Signature Algorithm). Proces 
podpísania dokumentu začína výpočtom skrátenej charakteristiky dokumentu (hash). Tá sa potom 
prepočíta vhodnou kryptograficky bezpečnou, jednocestnou hashovaciou funkciou. 
 

 
Obrázok č. 21 Podpísanie dokumentu elektronickým podpisom 

 
Z nej sa pomocou súkromného kľúča (SK) vypočíta elektronický podpis dokumentu, ktorý sa 
pripojí k dokumentu. Ktokoľvek, kto pozná odpovedajúci verejný kľúč (VK) odosielateľa si 
môže overiť platnosť elektronického podpisu.  
 

b) Ochrana  pred neoprávneným prienikom do siete  
 
Siete sa stále viac rozširujú za tradičné hranice podnikov, v súvislosti s formovaním obchodných 
partnerstiev, ktoré môžu vyžadovať prepojenie alebo spoločné používanie spracovania informácií 
a sieťových zariadení. Takéto rozširovanie môže zvyšovať hrozbu neautorizovaného prístupu k 
už existujúcim informačným systémom, ktoré využívajú sieť, z ktorých niektoré môžu vyžadovať 
ochranu pred inými užívateľmi sietí kvôli svojej citlivosti alebo kritickosti. Za takých okolností 
by malo byť zvážené včleniť do siete opatrenia na segregáciu skupín informačných služieb, 
používateľov a informačných systémov. Tieto opatrenia môžu byť implementované inštalovaním 
bezpečnostnej brány medzi dve siete, ktoré majú byť prepojené, s cieľom riadiť prístup a tok dát. 
Táto brána by mala byť konfigurovaná na filtrovanie prenosu dát a blokovanie neautorizovaného 
prístupu podľa politiky riadenia prístupu. Príkladom takéhoto typu brány je firewall. 
 
Firewall je zariadenie, cez ktoré sú  presmerované všetky dátové spojenia uskutočňované cez 
nedôveryhodné komunikačné prostredie a ktorého primárnou úlohou je tieto spojenia priebežne 
analyzovať a následne akceptovať alebo rušiť žiadosti o vytvorenie spojenia podľa vopred 
definovaných pravidiel. Ide teda o určité oddelenie prostredí, dôverného od verejného. Na 
základe spôsobu analýzy žiadosti o spojenie a spôsobu uskutočnenia spojenia je možné firewally 
rozdeliť do niekoľkých skupín :  

 packet filtre - analyzuje sa hlavička prichádzajúceho, resp. odchádzajúceho paketu, na 
základe zdrojovej alebo cieľovej adresy, prípadne aplikačného portu. 

 brána na aplikačnej úrovni - tzv. proxy 
 statefull inspection - rozšírená analýza hlavičky prechádzajúceho paketu 
 stealth technológia - pomerne nová technológia, brána nemá vlastnú IP adresu   

 
1. Paketové filtre 
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Typickými predstaviteľmi sú smerovače, kontrolujúce vstupno-výstupnú komunikáciu a na 
základe analýzy hlavičky paketu (zdrojová a cieľová adresa, prípadne port služby) a porovnania s 
tzv. prístupovým listom je paket prepustený alebo zahodený. Jednoznačnou výhodou je vysoká 
priepustnosť o niečo diskutabilnejšia je výhoda priameho prepojenia na externé počítače. Keďže 
nám ide o kontrolovanú izoláciu, chápem túto výhodu skôr ako nevýhodu. Ako jasná nevýhoda 
sa javí nemožnosť manipulácie s informáciou v hlavičke paketu a teda derivácie stavu 
komunikácie, alebo stavu v akom sa aplikácia nachádza. 
 

2. Proxy 
Poskytujú vyšší stupeň bezpečnosti a kontroly. Pre každé používateľom požadované spojenie sa 
vytvára na komunikačnej bráne dvojica procesov -interakcia používateľ a proxy server a 
interakcia proxy server a externý server, čo zabezpečuje dokonalú izoláciu internej siete. 
Poskytuje priam ideálne možnosti monitorovania spojení. Na druhej strane zdvojnásobuje nároky 
na záťaž procesora. Značnou nevýhodou je  aj náročnosť, ba až nemožnosť použitia brány pre  
nespojované služby založené na protokoloch UDP alebo RPC. 
 

3. Statefull inspection 
Táto technika kumuluje výhody paketových filtrov a proxy serverov. Každý paket je však 
podrobený úplnej analýze stavu pre všetky komunikačné vrstvy, čo umožňuje vytvárať virtuálnu 
stavovú informáciu aj pre nespojované služby a takto kontrolovať ich priebeh. Inšpekčný modul 
porovnáva stavovú informáciu so skupinou pravidiel a vlastností a na základe definovanej 
bezpečnostnej politiky  paket  akceptuje, odmietne, zruší, zašifruje alebo vyžiada autentifikáciu. 
V prípade, že sa takáto zhoda nevyskytne, je paket zahodený na základe pravidla: Všetko, čo nie 
je explicitne povolené, je zakázané. 
 
Podľa spôsobu vyhotovenia člením firewally na: 
 

 softwarové 
Softwarové firewally predstavujú klasický software, ktorý sa nainštaluje do operačného systému. 
Pokiaľ je firewall správne nakonfigurovaný, blokuje všetky nevyžiadané údaje a neoprávnené 
požiadavky na prístup do počítača. Tým ho chráni pred červami rozšírenými na internete 
a rovnako poskytuje ochranu pred útokmi hackerov. Týmto spôsobom sa dá do istej miery 
ochrániť i počítač, na ktorom nie sú nainštalované všetky bezpečnostné záplaty. 
 
Výhodou je, že väčšina softwarových firewallov sa vyznačuje jednoduchou konfiguráciou. 
Obvykle pracujú s filtrom, ktorý má zabudovaný zoznam aplikácii a užívateľovi vždy ohlási, 
pokiaľ sa bude pokúšať o prístup nejaká aplikácia, ktorá v zozname nie je a ktorá nemá 
definované žiadne pravidlá o prístupe k internetu. Týmto spôsobom je užívateľ informovaný 
o všetkom, čo sa na jeho počítači deje. 
 
Nevýhodou je, že softwarové firewally sú napadnuteľné. Stačí jeden škodlivý kód, ktorý sa do 
počítača dostane napríklad prostredníctvom elektronickej pošty. Ten môže firewall jednoducho 
vypnúť alebo vyradiť z prevádzky a potom si môže s počítačom robiť, čo len chce.  
Softwarových firewallov je veľké množstvo, rovnako medzi užívateľmi sú obľúbené rôzne 
prevedenia a vzhľady. Medzi najpoužívanejšie a zrejme aj najobľúbenejšie patrí Kerio Personal 
Firewall.  
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Obrázok č. 22 Kerio Personal Firewall 

Svoju obľúbenosť si získal hlavne vďaka jednoduchej konfigurácii a užívateľsky prívetivým 
prostredím.  
 
Súčasťou Windows XP Service Pack 2 je Windows firewall. Windows Firewall je personálne 
a implicitne aktivovaná brána, bohužiaľ je koncipovaný skôr ako „prvá pomoc“. Jeho hlavný 
problém spočíva v tom, že nie je schopný obmedzovať odchádzajúce údaje (len ich monitoruje), 
takže nedochádza k vytvoreniu karantény. V prípade infikovaného počítača tak rôzne programy 
môžu posielať von údaje, aké sa im len zachce. Ďalším veľkým problémom je to, že sa dá veľmi 
ľahko vypnúť, čo bola pôvodne vlastnosť, ktorú mali využiť  inštalačné programy firewallov 
tretích strán, aby nedochádzalo ku konfliktom. Toho využíva napríklad aj už spomínaný Kerio 
Personal Firewall, ktorý pri inštalácii Windows Firewall vypne, pri odinštalovaní zase zapne. 
Túto „vlastnosť“ však môže využiť aj záškodnícky 
program. Kladom Windows Firewallu je ale určite 
to, že ho máme k dispozícii ihneď po novej 
inštalácii systému a že vie strážiť i spúšťanie 
programom. Celkové zhodnotenie z hľadiska 
bezpečnosti je, že Windows Firewall je v rámci 
spoločností NEDOSTAČUJÚCI. 
 
 
 
        Obrázok č. 23 Windows Firewall  
Ďaleko bezpečnejšie je však použitie hardwarového firewallu. 
 

 hardwarové 
Ako hardwarový firewall môže byť nakonfigurovaný samostatný počítač s operačným systémom 
Linux alebo Free BSD, ďalšou možnosťou je kúpenie samostatného zariadenia, na ktorom beží 
nenáročná verzia Linuxu.  
 
Výhodou hardwarových firewallov je, že poskytujú zabezpečenie proti napadnutiu počítača či 
ochranu miestnej siete skutočne na vysokej úrovni. Na rozdiel od softwarových firewallov sú 
zriedkavo ohrozované útokmi z internetu, ktoré využívajú bezpečnostné diery v softwari. Naviac 
sa dá jedným zariadením chrániť niekoľko počítačov súčasne, čo u veľkých sietí značne uľahčuje 
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nároky na ich konfiguráciu. Ďalšou výhodou je fakt, že fungujú nezávisle na operačnom systéme 
nainštalovanom na jednotlivých počítačoch v sieti. 
 
Nevýhodou sú pomerne vysoké náklady pri zariadeniach na špičkovej úrovni. Cena typov, 
vhodných pre nasadenie v malých sieťach,  začína síce niekde okolo 12 000 avšak pri vyšších 
nárokoch na zabezpečenie stúpa hore až na 150 000 a viac – to je prípad firewallov pre stredne 
veľké podniky. Pokiaľ užívatelia chcú viac než surfovať a pracovať s programom pre 
elektronickú poštu, je správne nastavenie hardwarového firewallu pomerne náročné. Naviac stačí 
jedno chyba pri konfigurácii a buď sa nedá k internetu pripojiť vôbec, alebo je sieť pred útokmi 
z internetu úplne nechránená. 
 

c) Ochrana pred vírusmi, trójskymi koňmi a červami 
 
Stále stúpajúce množstvo počítačových vírusov núti mnoho 
spoločností brať antivírusovú ochranu ako samozrejmosť. 
V dnešnej dobe je už pomerne vzácne nájsť spoločnosť, ktorá by si 
hrozbu vírusov neuvedomovala a ponechávala počítače bez 
ochrany. Pokiaľ však chceme hovoriť o ochranne, musíme si 
najprv uvedomiť, proti akej počítačovej infiltrácii chceme 
antivírusovou ochranou bojovať. Základné členenie počítačovej 
infiltrácie: 
 

 Počítačový vírus 
Názov je odvodený od biologických originálov. Vírus je schopný seba-replikácie, teda dokáže 
množiť samého seba z prítomnosti vykonateľného hostiteľa, ku ktorému je pripojený. Hostiteľom 
môžu byť napríklad spustiteľné (executable) súbory, systémové oblasti disku, poprípade súbory, 
ktoré sa nedajú vykonať priamo, ale za použitia špecifických aplikácii (dokumenty Microsoft 
Wordu, skripty Visual Basicu a pod.). Ako náhle je tento hostiteľ spustený (vykonaný), spustí sa 
tiež kód vírus. Behom tohto okamžiku sa obvykle vírus pokúša zaistiť ďalšiu seba-replikáciu a to 
pripojením sa k ďalším vhodným vykonateľným hostiteľom. 
 

 Trójske kone 
Na rozdiel od vírusov nie je tento typ škodlivého kódu schopný seba-replikácie a infekcie 
súborov. Trójsky kôň najčastejšie vystupuje pod spustiteľným súborom typu EXE, ktorý 
neobsahuje nič iného (užitočného), ako samotné „telo“ trójskeho koňa. Odtiaľ spolu so 
skutočnosťou, že trojan nie je pripojený k žiadnemu hostiteľovi plynie, že jedinou formou 
dezinfekcie je vymazanie dotyčného súboru. Staršie definície uvádzajú, že trojan je program, 
vizuálne vypadajúci ako užitočný, no v skutočnosti však škodlivý. V ďalekej minulosti sa tak 
niekoľkokrát objavil trójsky kôň vydávajúci sa za antivírusový program McAfee virusScan, 
v skutočnosti likvidujúci súbory na pevnom disku. Ako jeden z posledných dodržujúcich túto 
tradíciu bol trojan Telefoon, ktorý sa vydával za komprimačný program Windrar 3.0 (ktorého 
oficiálna verzia vyšla až za niekoľko rokov). V súčasnosti sa tak môžeme stretnúť s nasledujúcou 
formou trojanov: 

 Password stealing trojan (PST) predstavuje skupinu trójskych koni, ktorá obvykle 
sleduje jednotlivé stisky klávesov a tieto ukladá a následne aj odosiela na dané e-
mailové adresy. Majitelia týchto e-mailových adries (najčastejšie samotní autori 
trójskeho koňa), tak môže získať i veľmi dôležité heslá. 
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 Dropper je škodlivý program, najčastejšie typu EXE, ktorý po spustení vypustí ďalšiu 
„háveď“, ktorú si nesie v sebe 

 Downloader (TrojanDownloader) pracuje na rovnakom princípe ako Dropper, s tým 
rozdielom, že si škodlivú „háveď“ nenesie v sebe, ale snaží sa ju stiahnuť z Internetu 
z pevne nadefinovaných URL adries.  

 Proxy Trojan (TrojanProxy) je typ infiltrácie, ktorý spôsobuje, že infikovaný počítač 
sa stáva odosielateľom nevyžiadanej pošty (spamu). Pri využití proxy je takmer 
nulová šanca, že bude vypátraný skutočný autor nevyžiadanej pošty. 

 Backdoor, kde ide o aplikácie typu klient – server. Princíp fungovanie backdooru je 
nasledujúci. Klientská časť vysiela požiadavky útočníka (klienta) serverovej časti, 
ktorá tieto požiadavky plní, poprípade odosiela späť klientovi požadované informácie. 
Z toho je jasné, že klientsku časť aplikácie by mal vlastniť útočník a serverová by 
mala byť umiestnená na počítači, kde sa dajú očakávať napríklad dôležité údaje. 
Pokiaľ je serverová časť backdooru vypustená úspešne sa šíriacim sa vírusom, má 
vzdialený útočník k dispozície tisíce počítačov, ku ktorým môže vzdialene 
pristupovať. 

 
 Červy 

Pojmom červ (worm) bol po prvý raz označený tzv. Morrisov červ, 
ktorý v roku 1989 dokázal zahltiť značnú časť vtedajšej siete, 
z ktorej neskôr vznikol Internet. Tento a ďalšie červy (z poslednej 
doby napríklad populárny Code Red, SQL Slammer, 
Lovsan/Blaster, Sasser) pracujú na nižšej sieťovej úrovni ako 
klasické vírusy. Nešíria sa vo forme infikovaných súborov, ale 

sieťových paketov. Menované pakety sú smerované 
už od úspešne infikovaného systému na ďalšie 
systémy v sieti Internet (či už náhodne, alebo podľa 
určitého kľúča). Pokiaľ taký paket dorazí k systému 
so špecifickou bezpečnostnou dierou, môže dôjsť 
k jeho infekcii a následne k produkcie ďalších 
„červových“ paketov. Šírenie červa je teda 
postavené na zneužívaní konkrétnych 
bezpečnostných dier operačného systému, úspešnosť 
potom od rozšírenosti daného softwaru 
obsahujúceho zneužiteľnú bezpečnostnú dieru. 
Červy sa nedajú detekovať klasickou formou 
antivírusového softwaru.  

 
 
 
Na zachytenie, identifikáciu, elimináciu 
a zničenie počítačových vírusov a trójskych 

koňov sa používajú antivírusové programy, ktoré sa členia: 
a) jednoúčelové antivírusy – ide o programy, ktoré sú zamerané na detekciu, 

prípadne i dezinfekciu jedného konkrétneho vírusu. Spravidla sú šírené zdarma 
a slúžia na likvidáciu rozšíreného vírusu v danej dobe. 

Obrázok č. 24 Windows XP bez príslušnej 
bezpečnostnej záplaty po napadnutí červom 

Lovsan/Blaster 
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b) on-demand skenery – obvykle ide o jednoduché verzie určené pre operačný 
systém DOS ovládané cez príkazový riadok a to v prípade, keď sa napríklad vírus 
nedá odstrániť cez Windows. Zaujímavou alternatívou sú aj on-line skenery, ktoré 
niektorí výrobcovia antivírusových programov ponúkajú na svojich stránkach. 

c) antivírusové systémy – ide os komplexné programy, ktoré sledujú všetky vstupy 
alebo výstupy, ktorými by počítačová infiltrácia mohla preniknúť do počítačového 
systému. Medzi tieto vstupné a výstupné miesta patrí: 

 elektronická pošta 
 www stránky 
 záznamové média (diskety, CD, DVD, HDD) 

Medzi komplexné antivírusové systémy patria napríklad NOD 32, AVG, Norton Antivirus, 
McAfee ViruScan a pod. Podľa najuznávanejších porovnávacích testov, ktorý publikuje anglický 
časopis Virus Bulletin je momentálne najlepším riešením antivírusového systému NOD 32 od 
slovenskej firmy ESET. 
 
NOD 32 Antivírusový systém 
 
Jeho najväčšou výhodou je bezkonkurenčná rýchlosť 
skenovania a využívanie heuristickej analýzy, ktorá 
dokáže odhaliť veľké množstvo aj doteraz neznámych 
Win32 vírusov. Získal prestížne ocenenie VB 100% 
Award, ktoré patrí medzi vysoko uznávané aj 
v zahraničí. 
 
Výhody: 

 vysoké šance na zachytenie doteraz neznámej 
„hávede“, heuristická analýza 

 rýchlosť skenovania 
 možnosť skenovania protokolu „HTTP“ behom 

surfovania 
 
Nevýhody: 

 nejednotný vzhľad (verzia pre Win9x, 2000, 
XP) 

 pre bežných užívateľov príliš zložité prostredie 
 
 
 
          Obrázok č. 25 NOD 32 od slovenskej firmy ESET 
 
 

d) Ochrana údajov proti ostatnej počítačovej infiltrácii 
 
Táto ochrana je smerovaná predovšetkým proti špeciálnym prípadom infiltrácie ako je: 
 

 Spyware 
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Spyware je program, ktorý využíva Internet k odosielaniu údajov 
z počítača bez vedomia jeho užívateľa. Na rozdiel do backdooru 
sú kradnuté len „štatistické“ údaje ako prehľad navštívených 
stránok, či nainštalovaných programov. Táto činnosť býva 
zdôvodňovaná snahou zistiť potreby alebo záujmy užívateľa 
a tieto informácie využiť pre klientsku reklamu. Nikto však 
nedokáže zaručiť, že informácie alebo technológia nemôže byť 
zneužitá. Dôležitým poznatkom je, že spyware sa šíri spoločne 
so sharewarovými programami a ich autor o tejto skutočnosti 
vie. 
 

 Adware 
 
Obvykle ide o produkt, ktorý znepríjemňuje prácu s PC napr. reklamou. Typickým príznakom sú 
„vyskakovacie“ pop-up reklamné okná behom surfovania, spoločne s vnucovaním stránok (napr. 
domovská stránka Internet Exploreru), o ktoré nemá užívateľ záujem. Časť Adware je spojená so 
súhlasom užívateľa s inštaláciou niektorých produktov (napr. DivX), odmenou je väčšie 
množstvo funkcií, ktoré nie sú v klasickej free verzii (bez reklamy dostupné). 

 
 Hoax 

Slovom Hoax označujeme poplašnú správu, ktorá obvykle varuje pred neexistujúcim 
nebezpečným vírusom. Šírenie je úplne závislé na užívateľoch, ktorí takúto správu e-mailom 
dostanú. Niektorí sa môžu pokúsiť varovať ďalších priateľov, či spolupracovníkov a jednoducho 
im poplašnú správu prepošlú. Tím vzniká proces šírenia. 

 
Obrázok č. 26 Príklad Hoax správy, ktorú som dostal  e-mailom (vyzerá naozaj vierohodne) 

 
 



 80

 Dialer 
Dialer je program, ktorý zmení spôsob prístupu na Internet prostredníctvom modemu. Namiesto 
bežného telefónneho čísla pre Internetové pripojenie presmeruje vytáčanie na čísla so zvláštnou 
tarifikáciou napr. 78 Sk/min. V niektorých prípadoch sa tak deje úplne nenápadne alebo dokonca 
automaticky, hlavne keď užívateľ používa chybne, prípadne „deravý“ internetový prehliadač. 
Antivírusový systém nedokáže rozpoznať, či je dialer nainštalovaný s vedomým, či bez vedomia 
užívateľa. 

 Spam 
Spam je nevyžiadaná pošta, ktorá je užívateľovi 
zasielaná. Nejde o počítačovú infiltráciu v pravom 
zmysle slova. Spravidla ide o reklamu rôznych 
výrobkov a spam môže byť: 

 reklamný 
 priateľský 
 spam so zlým úmyslom 

 
 
 

   Obrázok č. 27 Spam v „akcii“ 
 Phishing 

Týmto slovom sa označujú podvodné e-maily. Na veľké množstvo adries sa rozošlú podvodné 
listy, ktoré na prvý pohľad vypadajú ako informácie z významnej inštitúcie (najčastejšie 
z banky). Príjemca je informovaný o údajnej nutnosti vyplniť údaje v pripravenom formulári, 
inak mu môže byť zablokovaný účet, prípadne môže byť ináč znevýhodnený. V e-maily býva 
uvedený odkaz na pripravené stránky s formulárom, ktoré akoby odkazovali na server tejto 
významnej inštitúcie. V skutočnosti je užívateľ presmerovaný na cudzí server, ale vytvorený 
v rovnakom designe, ako sú stránky „pravej“ inštitúcie. Nachytaný užívateľ nemusí poznať 
rozdiel a môže vyplniť predvolené políčka, kde sú po ňom požadované dôverné informácie – 
čísla účtov, kódy k internetovému bankovníctvu, PIN pre platbu atď. Takto získané údaje môžu 
podvodníci veľmi ľahko zneužiť. 
 
Proti spywaru a adwaru sa dá bojovať 
prostredníctvom špecializovaných 
programov. Antispywarové programy sa 
dajú získať aj ako freeware. Podľa PC 
World (Čepička, D. , Test: Zastavte 
spyware! – Software, 29.09.2005, online: 
www.pcworld.cz) zadarmo dostupný 
Spybot Search & Destroy poskytuje 
detekciu okolo 54 percent a ponúka 
ochranu systému v reálnom čase. 
Najlepšou voľbou je jeho kombinácia s 
Ad-Aware SE Personal, ktorého 
schopnosť detekcie je v prípade aktívnej 
hrozby o niečo vyššia ako u Spybotu. Pre 
dosiahnutie 100 % úspešnosti 

Obrázok č. 28 Ad-Aware SE 
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odstraňovania spywaru a adwaru je nutné podľa testu časopisu PC World použiť ešte utilitu 
HijackThis. Tá dokáže spoločne s funkciou Pridať alebo odobrať programy, dostupnou 
v Ovládacích paneloch Windows XP, nájsť zodpovedajúcu položku pre odinštalovanie 
adwarových či spywarových aplikácii. 

Najdôležitejšou zásadou, ktorú treba dodržiavať aj v prípade,  že je informačný systém chránený 
antivírusovým systémom je prevencia. Základnými zásadami prevencie pre ochranu 
informačného systému pred základnou aj špeciálnou formou počítačovej infiltrácie sú: 

 pravidelná on-line aktualizácia antivírusového programu najlepšie každý deň (pri 
prieskumoch niektoré spoločnosti uvádzajú, že upgradujú antivírusový systém jeden ! krát 
mesačne, zdroj. PC Revue, číslo 11, rok 2005 str. 62) 

 pri zverejňovaní e-mailovej adresy na  Internete nahrádzať znaky slovom napríklad 
zavináč, bodka. Človek to pochopí ale pri čítaní špecializovaným spamovým programom 
bude adresa nefunkčná.   

 použitie softwarových firewallou 

 pri správach od rôznych inštitúcii, ísť na oficiálnu stránku inštitúcie (napr. www.vub.sk 
pokiaľ ide o banku) a zabrániť tak možnosti stať sa ďalšou obeťou phishingu 

 pokiaľ je to možné zmeniť prehliadač z Internet Exploreru za iný napr. Mozilla Firefox, 
Opera, Netscape navigator a pod, ktoré priamo blokujú vyskakovacie (pop-up) okná. 
Dôvod je jednoduchý, väčšina užívateľov používa práve Internet Explorer a preto je 90 % 
„hávede“ zameraná práve proti nemu 

 pravidelne inštalovať všetky bezpečnostné záplaty do operačného systému (napr. aj 
prostredníctvom služby Windows update, Microsoft pravidelne každý prvý utorok 
v mesiaci zverejňuje na svojej stránke nové bezpečnostné záplaty) 

 neinštalovať neznáme programy, ktorých pôvod je pochybný a môžu obsahovať adware 

Dôležité pre spoločnosť, ktorá sa snaží zaistiť bezpečnosť svojich informačných systémov je, aby 
nebrala ochranné opatrenia na ľahkú váhu a investovala do nových systémov, pretože technický 
pokrok v informačnej technológii je nezastaviteľný. Rovnako si treba uvedomiť, že za všetkým 
stojí človek. Ten vytvorí operačný systém, nakonfiguruje firewall, ale ten je aj tvorcom 
počítačových vírusov, červov a mnohých ďalších špeciálnych počítačových infiltrácii, ktoré 
znepríjemňujú život ostatným užívateľom. 
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3. Realizácia bezpečnosti informačných systémov v praxi  
 

3.1. Firemný informačný systém  
 

Firma, ktorej informačný systém použijeme pre účely diplomovej práce je úspešná slovenská 
firma zaoberajúca sa projektovaním stavebnej dokumentácie pre potreby cestnej a železničnej 
dopravy. Informačný systém firmy je tvorený z viacerých podsystémov a databáz. Pre účely 
diplomovej práce nebudeme informačný systém firmy členiť na jednotlivé podsystémy, ale 
budeme uvažovať o informačnom systéme ako celku. 
 
Model firemného informačného systému je znázornený na obrázku 29. Šípky spájajúce jednotlivé 
prvky firemného informačného systému označujú toky údajov. 

 

Obrázok č. 29 Model firemného informačného systému 

Zjednodušene povedané, informačný systém je tvorený serverom a 20 pracovnými stanicami. 
Sieť funguje na princípe Fast Ethernetu (špecifikácia siete 100BaseFX, prenosová rýchlosť 100 
Mb/s, typ káblu je 125 mnoho vidové optické vlákno, topológia hviezdicová, maximálna dĺžka 
2000 plno duplexná). V rámci siete sa nepoužívajú žiadne bezpečnostné sieťové protokoly. 
Server pracuje pod operačným systémom Microsoft Windows Server 2003 a súbory, ktoré boli 
novovytvorené sú každý siedmy deň skomprimované a zálohované. Prostredníctvom serveru sa 
jednotlivé pracovné stanice pripájajú do siete Internet. Pripojenie je prostredníctvom klasickej 
ISDN linky (256 Kb/s). Na 5 pracovných staniciach je nainštalovaný operačný systém Windows 
98 SE, 15 beží pod Windows XP Profesional Edition. Na každej pracovnej stanici je 
nainštalovaný antivírusový systém NOD 32, ktorý je každý deň aktualizovaný. 

V organizačnej  štruktúre je ako zodpovedný pracovník za správu informačného systému, osoba 
na pracovnej pozícii Správca systému (Administrátor), ktorý má neobmedzený prístup 
k prístupovým právam pre všetky technické prostriedky. Ostatní užívatelia môžu vykonávať len 
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povolené užívateľské operácie (napríklad nemôžu meniť konfiguráciu siete, samovoľne 
inštalovať software a pod.). Užívatelia majú povinnosť ukladať si dôležité súbory na server. 

Je ľahké tvrdiť, že informačný systém je bezpečný. Horší spôsob je ako to dokázať. Pre 
posúdenie bezpečnosti informačného systému využijeme analýzu rizík. Prvým  krokom je 
vykonanie identifikácie a ohodnotenia aktív. Keďže ide o firmu zaoberajúcu sa projektovaním 
stavebnej dokumentácie, jej prioritným záujmom bude chrániť informačné aktíva (súbry 
s prípornou *.dwg) a softwarové aktíva AutoCAD. Tento software je nainštalovaný na každej 
pracovnej stanici. Medzi fyzické aktíva môžeme zaradiť: 

 Server 
 Pracovné stanice 
 Komunikačné prepojenie 

 
Personálnymi aktívami budeme rozumieť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní s daným 
softwarom pracovať. Kritériom pre ohodnotenie aktív bol ich význam pre konkurenciu. Nemenej 
podstatným a dôležitým je aj strategický význam pre firmu. Vyššie uvedené aktíva musia byť 
jednoznačne posúdené aj z hľadiska ich nahraditeľnosti (napr. v prípade havárie servera musí byť 
pripravená alternatíva pre ďalšie fungovanie informačného systému). Náklady na obnovu sú 
kritériom, ktoré zaujíma každý subjekt pracujúci na trhovom princípe. 
  
Nasledujúcim krokom je identifikácia hrozieb pre dané aktíva. Zo zoznamu hrozieb uvedeného 
v druhej kapitole sme vybrali príklady hrozieb, kde existuje zdroj hrozby, motivácia útočníka, 
prípadne prípady z minulosti, teda môžeme povedať, že hodnota napadnutých aktív je veľmi 
vysoká.  
 
Physec 

 Neautorizovaný fyzický prístup k fyzickým aktívam informačného systému v priestoroch 
firmy. 

Comsec 
 Utajené napojenie na sieť a sledovanie komunikácie dôsledkom nešifrovaného prenosu 

dát v sieti (Odpočúvanie a modifikácia dát pri prenose v sieti) 
 Hrozba špeciálnej počítačovej infiltrácie - Phishing. 

Logisec 
 Využitie bezpečnostných nedostatkov programového vybavenia systému na získanie 

neoprávnených privilégií v systéme. 
Persec 

 Nedbalostné „nakazenie“ počítačového systému vírusom či iným nevhodným (škodlivým) 
neovereným programovým vybavením 

Compusec  
 Výpadok elektrickej energie a následné zlyhanie informačného systému 
 Obnovenie/znovu použitie 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“. 
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Každá z uvedených hrozieb môže využiť zraniteľné miesto informačného systému. Hrozby 
v oblasti fyzickej bezpečnosti sú limitované bezpečnostnými mechanizmami, ktoré sú použité na 
ich elimináciu. Zjednodušene povedané, to či hrozba využije zraniteľné miesto závisí napr. aj od 
použitých mechanických zabraných prostriedkov, od elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
a pod. Oblasť komunikačnej bezpečnosti je ovplyvnená kvalitou prevedenia jednotlivých prvkov 
komunikačného prepojenia medzi pracovnými stanicami a serverom, medzi firemným 
informačným systémom a okolím (pripojenie do Internetu). Logická bezpečnosť má za úlohu 
filtrovať prístup k jednotlivým údajom informačného systému, pričom v tejto oblasti je položený 
dôraz predovšetkým na ochranu firemného informačného systému pomocou verifikácie, 
konkrétne vo firemnom informačnom systéme sa používa autentizácia užívateľa prostredníctvom 
hesla, ktoré však nie je v požadovanej štruktúre a dĺžke, nie je periodicky obmieňané v zmysle 
postupov uvedených v ochranných opatreniach, čo samozrejme zvyšuje celkové riziko. Úroveň 
vedomostí, znalostí a skúseností jednotlivých zamestnancov v oblasti informačných technológii 
má rozsiahly vplyv na zraniteľnosť systému v oblasti personálnej bezpečnosti, pretože pokiaľ 
zamestnanci neprijmú režimové a organizačné opatrenia stanovené vedením spoločnosti je 
možné, že hrozby v tejto oblasti pomerne jednoducho využijú zraniteľné miesto. V závislosti na 
kvalite použitých komponentov, úrovni a schopnosti údržby sú hrozby v oblasti počítačovej 
bezpečnosti schopné využiť zraniteľné miesto a spôsobiť škodu, stratu alebo zničenie 
identifikovaných aktív. 
 
Analýzou zraniteľnosti firemného informačného systému identifikujeme postupy a spôsoby, ako 
jednotlivé vyššie uvedené hrozby môžu napadnúť aktíva firmy. Pochopenie týchto princípov nám 
umožní prijať adekvátnejšie a konkrétnejšie ochranné opatrenia. 
 
Výsledná veľkosť rizika je limitovaná vplyvom všetkým bezpečnostných prvkov, pričom 
implementáciou ochranných opatrení znížime riziko na veľkosť zostatkového (zbytkového) 
rizika. Firma, na základe dôkladného zváženia zostatkového rizika, musí rozhodnúť, či úroveň 
rizika je pre ňu akceptovateľná alebo nie. Vzhľadom na aplikáciu navrhovaných ochranných 
opatrení bude výsledné zostatkové riziko firmou akceptované. 
 
Podľa výsledkov analýzy rizík budú prijímané ochranné opatrenia smerujúce k zníženiu 
celkovej hodnoty rizika na akceptovateľnú úroveň. Samozrejme netreba zabúdať na efektívnosť 
ochranných opatrení, teda tak aby dané aktíva boli primeraným a zodpovedajúcim spôsobom 
chránené. 
 
 

3.2. Analýza zraniteľnosti a návrh konkrétnych ochranných 
opatrení  

 
1. PHYSEC  

Realizácia hrozby – analýza súčasného stavu 

Neautorizovaný fyzický prístup k fyzickým aktívam informačného systému v priestoroch firmy je 
hrozba z oblasti fyzickej bezpečnosti. 
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Fyzická bezpečnosť je aj v prípade nášho firemného informačného systému zaisťovaná súborom 
mechanických, elektronických a režimových opatrení zabezpečujúcich ochranu určeného 
priestoru. Mechanické opatrenia sú tvorené špeciálnym typom bezpečnostných zámkov. Okná 
priestorov, v ktorých sú umiestnené kľúčové komponenty firemného informačného systému, sú 
chránené bezpečnostnými fóliám. Elektronické opatrenia predstavuje elektrická zabezpečovacia 
signalizácia a poplachový systém na hlásenie požiaru. K režimovým opatreniam patrí 
prevádzkový režim firmy, kľúčový režim a súbor firemných smerníc upravujúcich vnútorný chod 
firmy.  
 
Každý priestor firmy, každá kancelária je považovaná za samostatnú zónu ochrany, pričom je 
zabezpečené, že sa jednotlivé dvere, ktoré oddeľujú zóny, uzamykajú. Čo v prípade 
neautorizovaného fyzického prístupu k fyzickým aktívam (server, pracovná stanica) má za 
následok, že nepovolaná osoba má prístup iba k aktívam, ktoré sa nachádzajú v danej zóne 
ochrany, čím sa znižuje rozsah možnej škody. 
 
Kľúčové komponenty firemného informačného systému sú umiestnené v priestoroch 
s obmedzeným prístupom osôb. Zavedené opatrenia umožňujú kontrolovaný prístup k chráneným 
prvkom len vymedzenému okruhu oprávnených osôb, ostatné osoby môžu vstupovať do týchto 
priestorov len v sprievode oprávnených osôb. 
 
Návrh ochranných opatrení 
 
Pre zvýšenie zavedenej úrovne bezpečnosti navrhujeme: 

 Vypracovať havarijný plán a plán obnovy v zmysle postupov uvedených v kapitole 2 
 Napojiť elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu na pult centralizovanej ochrany 

súkromnej bezpečnostnej služby 
 Vypracovať smernicu upravujúcu pohyb cudzích osôb v priestoroch firmy, tzv. návštevný 

poriadok, ktorý musí obsahovať hlavné zásady prijímania návštev, práva a povinnosti 
návštev, preberanie a odovzdávanie návštev. 

 Okrem tlačidlových hlásičov požiaru použiť i tepelný, respektíve opticko-dymový hlásič 
požiaru a nainštalovať sprinklerové hasiace zariadenie. Sprinklerové hasiace zariadenie je 
samočinné hasiace zariadenie, ktoré patrí do skupiny vodných zariadení. Pozostáva z 
vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a 
monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne 
pripevneného ku stavebnej konštrukcii. Uvedené hlásiče požiaru a hasiace zariadenie 
nainštalovať do všetkých priestorov firmy. 

 Snímače pohybu umiestniť i zvonku tak, aby tvorili prvú bariéru fyzickej ochrany a 
zabezpečiť ich automatickú aktiváciu v určenú hodinu. 

 Použiť bezpečnostné fólie vyššej kategórie, ktoré okrem ochrany pred nežiadúcimi 
pohľadmi: 

o chránia pred úrazom pri náhodnom rozbití presklenných plôch 
o  zvyšujú pevnosť presklenných plôch pri výbušnej tlakovej vlne a úmyselne 

vedenom útoku 
o výrazne spomaľujú násilné preniknutie do objektu sklenenými výplňami okien 

a dverí 
o udržujú roztrieštené sklenené úlomky v okennom ráme 
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o spomaľujú šírenie požiaru v budove s presklennými priestormi. 
 
 

2. COMSEC 

Realizácia hrozby: 

a) Utajené napojenie na sieť a sledovanie komunikácie dôsledkom nešifrovaného 
prenosu dát v sieti 

Prvou úlohou útočníka je získať potrebné informácie o systéme, ktorý chce napadnúť. To môže 
uskutočniť dvoma spôsobmi. Prvým 
spôsobom ako získať základné 
informácie o informačnom systéme je 
skenovanie portov servera napr. 
pomocou programu Nmap, ktorý patrí 
k najlepším vo svojej triede. Prehľad 
portov v rámci informačného systému 
bol nasledovný: 
 
80-HTTP 
21-FTP 
25-Odchádzajúca pošta 
110-POP3  
     

  
 
Druhým spôsobom  (ktorý sme však nemohli vyskúšať ale pre úplnosť ho musíme spomenúť), 
ktorým môže útočník získať informácie, je využitie Internetu. Ak užívateľ vykonáva čokoľvek, 
posiela e-maily, telefonuje cez Internet, surfuje po internetových stránkach, vždy po ňom 
zostávajú stopy na routeroch, serveroch, u poskytovateľa pripojenia atď. Určite sa každý spýta, 
no aké len informácie sa môže webový server dozvedieť, keď ho navštívim?!. Je ich naozaj dosť: 

 IP adresu a meno domény (podľa nich sa dá zistiť napr. štát, poskytovateľa pripojenia 
k Internetu). 

 Aký používate internetový prehliadač (každý prehliadač má svoje bezpečnostné miesta 
a práve táto informácia sa dá zneužiť napr. k cielenému útoku na slabinu práve toho vášho 
prehliadača) 

 Aký máte operačný systém (Tu platia rovnaké pravidlá ako v predchádzajúcom prípade, 
opäť sa dá táto informácia zneužiť k útoku, hlavne pokiaľ server vie aj našu IP adresu) 

 Predchádzajúcu navštívenú webovú stránku  

 Ďalšie informácie (napr. nastavenie rozlíšenia monitora) 

Obrázok č. 30 Použitie Nmapu na skenovanie portov
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Momentálne už máme dostatok informácii a môžeme prejsť k samotnému útoku. Pracujeme 
z vnútra informačného systému ale rovnaký postup by mohol uplatňovať aj hacker pri útoku z 
„vonku“. Pokiaľ služba nevyužíva šifrovanie je najjednoduchším spôsobom ako obísť sieťovú 
autentizáciu použitie snifferu a odchytenie hesla právoplatného užívateľa. To je oveľa 
jednoduchšie, než by sa mohlo zdať. Ako sniffter je možné použiť produkt BrutusAET2 – 
password cracker, ktorý ponúka špičkový výkon, veľa štandardných funkcií, ďalšie užitočné 
plug-iny a naviac využíva GTK interface pre užívateľa, ktorý má rád grafické prostredie.  
 

 
Obrázok č. 31 Brutus AET 2 

  
Vyskúšame sa „nabúrať na poštový server. Dôsledkom tohto útoku je, že môžeme potom  
zaznamenávať kompletnú komunikáciu medzi serverom a klientom, inými slovami si môžeme 
urobiť kópie e-mailov. Postup budeme popisovať vo všeobecnosti, aby sme zabránili možnosti 
zneužitia informácii. 
 
 
V poli Target najprv nastavíme cieľovú adresu. V prípade e-mailovej schránky bude mať tvar: 
pop3.<sprostredkovateľ>.sk ( alebo . com, .cz atď.) Pop3 je port č. 110, cez ktorý “chodí” prijatá 
pošta. Adresa tvaru: pop3. 
<sprostredkovateľ>.sk je adresa 
poštového servera. Rôzny 
sprostredkovatelia majú rôzne adresy 
Pop3 serverov. Tieto adresy poskytujú 
sprostredkovatelia na svojich stránkach 
alebo pri registrácii. V poli Type 
nastavíme Pop3. V poliach 
Connection options sa môžu 
nastavovať určité zvláštnosti ako 
napríklad časové obmedzenie 
Timeout. Prípadne môžeme definovať 
proxy server. Pre bežné e-mailové 
schránky sa ponechá štandardné 
nastavenie.Pri hackovaní konkrétneho 

Obrázok č. 32 BrutusAET 2 nastavený pre útok na e-mailovú 
schránku s definovaným proxy serverom utc.sk 
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užívateľa musíme zaškrtnúť pole 
Single User  a napísať meno napr. 
Ferko Mrkvička. Ďalej v poli Pass 
Mode musíme vybrať spôsob útoku. 
Máme voľbu medzi útokom hrubou 
silou, použitie slovníkového útoku, 
kde si môžeme samy nadefinovať 
aký slovník chceme, prípadne si ho 
vytvoriť. Pri použití hrubej sily je už 
iba na užívateľovi ako nadefinuje 
použitie znakov (najlepšia voľba je 
celá klávesnica, pokiaľ nemá aspoň 
približné informácie o užívateľovi. 
Potom už stačí stlačiť len tlačidlo 
Štart a čakať na prelomenie hesla. 
Pri útoku na FTP, HTTP stačí 
zmeniť len nastavenie v poli Type a Target. Ak chceme  hacknúť FTP server jeho útok smeruje 
na získanie citlivých údajov (súborov) z ftp servera spoločnosti. V neposlednom rade je to http 
komunikácia, ktorá aj keď využíva napr. autentizáciu typu basic nie je bezpečná a dá sa obísť. 
Tým pádom ma hacker prístup k celému informačnému systému spoločnosti. 
 
Účelom tejto ukážky v rámci informačného systému bolo ukázať, ako slabo je informačný systém 
chránený pred útokom hackera.  
 

b) Hrozba špeciálnej počítačovej infiltrácie - Phishing. 

Firma v rámci svojej činnosti 
využíva internetbanking. V e-
mailovej schránke firmy na 
poštovom servery sa nám podarilo 
zachytiť správu od bankovej 
spoločnosti Citibank. Podľa 
informácii uvedenej v správe bola 
na účet firmy zaslaná čiastka 
v cudzej mene a pre potvrdenie 
príjmu je potrebné prihlásiť sa do 
rozhrania internetbankingu. E-mail 
vyzerá skutočne. Pri kliknutí na 
odkaz „klikněte sem“ sa nám 
otvorilo malé pop-up okno, ktoré 
nás vyzvalo k zadaniu čísla účtu 
a on-line PIN, čo sú pre firmu 
veľmi citlivé údaje. Ide o klasický 
Phishing v jeho veľmi kvalitnej forme. 
 
 

Obrázok č. 33 Konkrétne nastavenie programu 

Obrázok č. 34 E-mail je vynikajúco navrhnutý na 
nerozoznanie od pravého vrátane hlavičky banky 
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Aj keď toto pop-up okno vyzeralo naozaj vierohodne obsahovalo dva znaky, ktoré ukazujú na 
podvod: 

 Podozrivá adresa, phish nás presmeroval na adresu czechrepublik-online.com, čo 
nebolo skryté žiadnymi technickými trikmi, pravá však bola stránka dotknutej 
bankovej inštitúcie, ktorá sa otvorila v pozadí 

  Neprítomnosť ikony zámku, ktorá reprezentuje bezpečné HTTPS spojenie 

 
 

Obrázok č. 35 Keď phish otvorí konkrétne miesto vypadá presne ako legitímne prihlásenie do systému  

Návrh ochranných opatrení 
 

a) Využívanie hardwarového firewallu a používanie anonymizéru 
 
Najvhodnejšou formou ochrany pred útokmi 
smerujúcich k odpočúvaniu a modifikácii 
údajov prenášaných sieťou je kombinácia 
softwarových a hardwarových ochranných 
opatrení. Do modelu  firemného 
informačného systému navrhujeme začleniť 
hardwarový firewall (zobrazuje obrázok č. 
36). Jeho funkcie a spôsob využitia boli 
popísané v druhej kapitole. Toto ochranné 
opatrenie účinne a efektívne ochráni sieť 
i celý informačný systém. S implementáciou 
tohto ochranného opatrenia vyslovil súhlas 
aj samotný administrátor informačného 
systému. 
 
Prostriedok na zvýšenie úrovne bezpečnosti sa 
nazýva anonymizér, čo je vlastne proxy server, ktorý dokáže skryť identitu pri surfovaní po 

Obrázok č. 36 Modifikovaný model firemného 
informačného systému 
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Internete. Za normálnych okolností prebieha komunikácia medzi prehliadačom a webovým 
serverom ta, že prehliadač povie serveru niečo v tomto zmysle: 

“Ahoj, daj mi stránku <start/index.html>, ktorá sa nachádza na tvojom serveri. A tu máš na 
výmenu informácie o mne (IP adresa...) a pridám k tomu ešte cookies pre tvoju doménu, uložené 
od minula. Webový server na výmenu vráti požadovanú stránku.” 

Pokiaľ však prebieha komunikácia cez proxy server, tak to vyzerá ináč. Prehliadač povie proxy 
serveru, čo by chcel (povie mu to, čo by vlastne povedal webovému serveru). Proxy sa pozrie, čo 
to vlastne chce, pripojí sa k požadovanému webovému serveru a požiada server o stránku. 
Rozdiel medzi oboma prípadmi je, že cieľový webový server sa dozvie len informácie o proxy 
servery, a vlastne vôbec nevie, že o údaje žiadal niekto iný. Na tomto princípe pracujú 
ananymizéri – vstúpia do komunikácie, odstránia z nej všetky informácie o užívateľovi, opýtajú 
sa webových serverov a odpoveď predajú užívateľovi. Výhodou je zvýšenie bezpečnosti 
komunikácie (samozrejme je nutné, aby anonymizačný server neukladal údaje o komunikácii, 
ktorá cez neho prebieha). Nevýhodou je pomalšia komunikácia a súčasne má tento prostredník 
prístup k prenášaným údajom. Jedným z a takýchto anonymizérov je aj Steganos Internet 
Anonym. 

Obrázok č. 37 Steganos Internet Anonym 

Aplikáciu stačí aktivovať položkou Activate a to všetka práca. Steganos presmeruje komunikáciu 
na vybraný anonymizačný proxy server, a tým skryje webovým serverom identitu. Každú 
sekundu tento anonymizačný proxy server zmení. Raz sa tvári, že je z Ameriky, a za sekundu už 
je z Ruska a za ďalšiu napríklad v Austrálii. V priebehu práce sleduje rýchlosť komunikácie so 
servermi a podľa výsledkom merania prácu s anonymizačnými proxy servermi optimalizuje. 
Ďalej poskytuje, okrem možnosti zablokovania posielania informácii o prehliadači, ktorý používa 



 91

užívateľ, tváriť sa ako úplne iný prehliadač, ktorý si užívateľ sám navolí (napr. Ferdo Mravec, 
taký zaručene nikto nikdy nevidel). Zablokuje: 

 cookies 
 referrer (informácie o navštívených stránkach) 
 skripty 
 prvky ActiveX 
 vyskakovacie pop-up okná 
 funkcie myši (ako je napr. kontextové menu dostupné cez pravé tlačidlo myši) 
 zatváranie okien, ktoré sa zas a znova otvárajú 
 vypnutie hudby na pozadí atď. 

 
b) Ochrana voči Phishingu 

 
Phishing je špeciálnym prípadom počítačovej infiltrácie. 
Ochranným opatrením je preto využitie antivírusového systému 
a jeho pravidelná aktualizácia. Prienik tohto e-mailu do 
počítača registroval NOD 32, ktorý nás upozornil pomocou 
varovného okna na prítomnosť HTML/Citifraud.NAB trojan. 
Keďže phishing si vyžaduje aj určitú mieru spolupráce od 
užívateľa, najjednoduchšou ochranu je NEKLIKAŤ na žiadne 
odkazy hoci aj v dôveryhodne vyzerajúcich e-mailoch. Ak 
užívateľ dostane podobnú správu, môže si byť prakticky istý, 
že ide o podvod. Banky totiž v zásade nepoužívajú takýto 
spôsob komunikácie.  
 

3. LOGISEC 
 
Realizácia hrozby 
 
Využitie bezpečnostných nedostatkov programového vybavenia systému na získanie 
neoprávnených privilégií v systéme smeruje k zmene užívateľských oprávnení.  
 
Čiže užívateľ sa snaží získať administrátorské práva v rámci systému. Vo firemnom 

informačnom systéme sú na pracovných 
staniciach používané dva rozdielne 
operačné systémy, ktoré poskytujú aj 
rozdielny spôsob ochrany. 
 

1. Windows 98 
 
Sú dva možné spôsoby na získanie 
neoprávnených privilégií. Prvým je nájsť 
v priečinku C:\Windows súbory pwl, ktoré 
majú rovnaké meno ako sú mená 
užívateľov, napríklad si ich skopírovať na 

disketu alebo poslať e-mailom ako prílohu. 
Potom si ich na vlastnom počítači 

Obrázok č. 38 Varovné okno NOD 32 

Obrázok č. 39 Použitie Caina vo firemnom 
informačnom systéme 
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nainštalovať program na prelamovanie hesiel (ja som použil Cain), do ktorého sa tieto súbory 
načítajú a ktorý ich dokáže dekódovať tak, že sa dajú voľne prečítať. 
 
Druhý spôsob je, že si nájdeme súbor toho užívateľa, ktorý má vyššie oprávnenia v systéme 
a potom tento súbor zmažeme. Reštartujeme počítač. Keď sa budeme chcieť prihlásiť za tohto 
užívateľa, napíšeme nami zvolené prihlasovacie meno. Windows nám oznámi, že súbor 
používateľa nebol nájdený a zapýta nové heslo. Potom si môžeme napísať heslo ako chceme 
a potvrdiť zmenu. Oboma spôsobmi sme získali prístup do Windows 98, ktorých bezpečnostná 
úroveň, čo sa týka preniknutia je nulová! 
 

2. Windows 2000, XP, 2003 
Tu už je to o niečo zložitejšie. Windows XP ukladá prihlasovacie mená spolu s heslami do tzv. 
SAM (Security Account Manager) databázy, ktorá je šifrovaná bezpečnostným protokolom 
KERBEROS V. Takže tu by použitie hrubej sily alebo slovníkového útoku bolo značne zdĺhavé. 
Preto sa dá použiť utilita pod názvom Active@boot disk, ktorá obsahuje Active password 
changer. Táto utilita sa musí nabootovať napríklad z USB kľúča alebo CDčka. Na pracovnej 
stanici bol BIOS zaheslovaný. Ako heslo nefunguje ENTER ani „11111“, resp. „12345“. Preto 
musíme použiť univerzálne heslá do BIOSu tzv. BIOS MASTER PASSWORD, ktoré udávajú 
sami výrobcovia (oficiálne nie sú zverejňované). Medzi najčastejšie patria chipy typu AWARD 
a AMI (American Megatrends INC). 

Tabuľka č. 15 Prehľad Bios master password pre chipy typu AWARD 
ALFAROME ALLy aLLy aLLY 

ALLY aPAf _awar AWARD_SW 
AWARD?SW AWARD SW AWARD PW AWKWARD 

awkward BIOSTAR CONCAT CONDO 
Condo d8on djonet HLT 
J322 KDD Lkwpeter LKWPETER 
PINT syxz shift+syxz TTPTHA 

ZAAADA ZBAAACA ZJAAADC 1322222 
589589 589721 595595 598598 

 
Tabuľka č. 16 Bios master pasword ďalší výrobcovia  Tabuľka č. 17 Master password 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobca Master 
password 

VOBIS & IBM merlin 
Dell Dell 
Biostar Biostar 
Enox xo11nE 
Epox central 
Freetech Posterie 
IWILL iwill 
Jetway spooml 
Packard Bell bell9 
QDI QDI 
Siemens SKY_FOX 
TMC BIGO 
Toshiba Toshiba 

Pre AMI Pre Pheonix  Pre Compaq 
AMI pheonix "       W" 
AAAMMMIII PHEONIX "? C ? ?3" 
BIOS CMOS "?" 
PASSWORD BIOS "compaq" 
HEWITT   "Compaq" 
RAND     
AMI?SW     
AMI_SW     
LKWPETER     
CONDO     
A.M.I.     
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Na pracovnej stanici fungovalo heslo ALFAROME pre chip AWARD. Potom sme v BIOSe 
nastavili ako prvú bootovaciu partíciu CD-rom, vložili bootovacie CD. Po spustení programu sa 
objaví okno, v ktorom máme možnosť výberu medzi viacerými programami. Vyberieme Active 
password changer. 

 

Obrázok č. 40 Základná ponuka Active@boot disk 

Po spustení program vyhľadá sám databázu SAM a resetuje všetky nájdené heslá. Po opätovnom 
spustení Windows sa môžeme prihlásiť ako administrátor (správca) počítača, prípadne môžeme 
toto heslo zmeniť. Program je plne kompatibilný s Windows 2000, XP a 2003.  

 
 
Návrh ochranných opatrení 
 
Prvým ochranným opatrením je 
vyradenie operačného systému 
Windows 98 z používania a jeho 
nahradenie modernejším 
a bezpečnejším Windows XP. 
V rámci firemného informačného 
systému sa toto ochranné opatrenie 
nemôže realizovať z dôvodov 
hardwarových nárokov operačného 
systému Windows XP. Avšak 
firma plánuje investovať do 
nových pracovných staníc, ktoré už 
budú s Windows XP plne 
kompatibilné. 
 

Obrázok č. 41 Základná ponuka programu Wiretap 
Professional 
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Ochrana voči nabootovaniu s CD-romu prakticky aj pri zaheslovaní BIOSu neexistuje. Ochranné 
opatrenie v tejto oblasti je reprezentované špiónskymi programami, ktoré sledujú aké operácie 
zamestnanci na svojom počítači vykonávajú. Príkladom je Wiretap Profesional 4.0, ktorý ukladá 
všetko, čo sa na počítači dá urobiť a posiela to cez počítačovú sieť alebo prostredníctvom serveru 
SMTP vo forme e-mailu zamestnávateľovi.  

Bežný užívateľ má veľmi malú šancu odhaliť, že takáto utilita je na jeho počítači nainštalovaná. 
S profesionálom je to však o niečom inom. Pretože ten, keď spustí Správcu úloh systému 
Windows a záložku procesy objaví sa tam proces SCVHOST.EXE. To mu bude určite podozrivé, 
pretože systémový proces Windows sa nazýva SVCHOST.EXE. 
 
 

4. PERSEC 
 
Realizácia hrozby 
 
Nedbalostné „nakazenie“ počítačového systému vírusom či iným nevhodným (škodlivým) 
neovereným programovým vybavením je hrozba, ktorú pri skenovaní jednej pracovnej stanice 
identifikoval antivírusový systém NOD 32.  
 
Konkrétne išlo o červ s názvom Bizex. Spôsob ako sa červ dostal do informačného systému bol 
veľmi jednoduchý. Pracovníčka na 
finančnom oddelení komunikuje 
s dcérou, ktorá sa momentálne 
nachádza v zahraničí 
prostredníctvom v súčasnosti veľmi 
rozšíreného ICQ (Instant 
Messengeru). Všetko sa odohrávalo 
po súhlase a inštalácii daného 
programu samotným 
administrátorom (program je šírený 
ako freeware, čiže jeho inštalácia 
nepodlieha žiadnym poplatkom). 
Tento červ využil neznalosť 
pracovníčky, ktorá bez konzultácie 
s administrátorom klikla na odkaz 
v ICQ, ktorý ponúkal možnosť 
inštalácie zvukových schémat. 
Klepnutím na tento odkaz sa však stiahne ešte ďalší program, ktorý využíva slabiny Internet 
Explorera a týmto spôsobom do systému „prepašuje“ keylogger. Táto utilita zaznamenáva do 
súboru všetky aktivity užívateľa (stlačené klávesy, otvorené okná, spustené programy, otvorené 
zložky, obsah schránky, systémové udalosti a pod.) a ďalšie udalosti, ako napríklad pohyb 
užívateľa po internetových stránkach niektorej banky Nakoniec rozošle tento odkaz na všetky 
kontakty uvedené v adresári ICQ.  

 
 
 

Obrázok č.  42 Červ Bizex v „práci“ 
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Návrh ochranných opatrení 
 
Ochranné opatrenia by mali byť aplikované formou režimových a organizačných opatrení. 
Periodické školenia pracovníkov zamerané na zdokonalenie ich teoretických a praktických 
zručností majú za následok zníženie podobných bezpečnostných incidentov. Ďalšou formou je 
prevencia. Informovať pracovníkov, aby bezhlavo neklikali na OK v prípadoch ako tento, teda 
najmä vtedy, keď nedokážu samy posúdiť možný dopad inštalovaných súčastí a radšej ihneď 
oznámili vzniknutý problém administrátorovi. 
 

5. COMPUSEC 
 
Realizácia hrozby 
 

a) Výpadok elektrickej energie a následné zlyhanie informačného systému 
 
Výpadok elektrickej energie a následné zlyhanie informačného systému sme otestovali vypnutím 
hlavného ističa prívodu elektrickej energie do budovy. Server je vybavený 
UPS s výkonom 8000 až 32 000 W, ktorý tiež poskytuje predpäťovú 
ochranu telekomunikačných liniek. Okrem toho obsahuje aj snímač teploty 
a vlhkosti, ktorý umožňuje monitorovať prevádzkové prostredie. Doba jeho 
prevádzky bola 11 minút a 38 sekúnd. Počas tohto času dokázal server bez 
problémov skončiť a uložiť všetky operácie, ktoré na ňom v tom čase 
prebiehali.  
 

b) Obnovenie napohľad zničených údajov 
 
Hrozba obnovenia napohľad zničených údajov pracuje s myšlienkou, že vymazanie súboru 

neznamená jeho skutočnú likvidáciu. V rámci firmy sme na jednej vyradenej pracovnej stanici 
otestovali možnosť obnovy takto vymazaných údajov. Tieto vyradené pracovné stanice plánuje 

Obrázok č. 43 UPS 

Obrázok č. 44 Zoznam obnovených údajov a možnosť ich jednoduchej obnovy 
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firma darovať škole na ďalšie používanie. Disk administrátor najprv naformátoval a potom 
nainštaloval operačný systém Windows 98 SE. Na obnovu údajov sme použili profesionálny 
softwarový produkt od nemeckej firmy O&O Software s názvom Disk Recovery. Po jeho 
aplikácii sme dokázali obnoviť pôvodne uložené údaje na disku.(Auditný záznam z činnosti 
programu pri obnove sa nachádza v prílohe č. 4). Samotnej firme by mohla takýmto spôsobom 
vzniknúť škoda, keby sa pracovná stanica dostala do „rúk“ útočníkovi, ktorý sa snaží dosať 
k citlivým informáciám. 

Návrh ochranných opatrení 

a) V tejto oblasti nie je nutné implementovať žiadne ochranné opatrenia, informačný 
systém je v tejto oblasti pomerne dobre chránený 

 
b) Obnovenie napohľad zničených údajov 

 
Ak chceme odstrániť nejaký súbor potrebujeme 
k tomuto účelu skutočne kvalitný program. Ten 
musí najskôr zmeniť meno a veľkosť 
odstraňovaného súboru. To je veľmi dôležitá vec, 
lebo aj po bežnom odstránení tieto informácie 
zostávajú na pevnom disku. Potom nasleduje 
odstránenie súboru a prepísanie odstráneného 
súboru určitým počtom náhodných údajov. 
Jednou z utilít, ktorú môžeme k tomuto účelu 
odporučiť je File Folder Cleaner.  
 
       
 
Táto utilita je freewarová aplikácia a spoľahlivo odstráni tak jednotlivé súbory, ako aj celé 
zložky. Program obsahuje i komponent HD&D Cleaner, ktorá prepíše všetko voľné miesto na 
pevnom disku, čím spoľahlivo zničí stopy i po skôr zmazaných súboroch. Položky v alokačnej 
tabuľke disku odkazujúce na staré položky však neodstráni. 

Obrázok č. 45 File Folder Cleaner

Obrázok č. 46 HD&D Cleaner
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Môže nastať aj opačná situácia, spoločnosť môže mať podozrenie na krádež cenných údajov ale 
nevie ako to dokázať. Riešením problému v takomto prípade je obrátiť sa na niektorú z firiem, 
ktorá sa zaoberá tzv. foréznou analýzou. Týmto slovným spojením sa myslí skúmanie počítača 
kriminalistickými metódami, kde je cieľom objaviť a rekonštruovať už odstránené údaje, často 
preto, aby mohli poslúžiť ako elektronický dôkaz o spáchaní či nespáchaní trestného činu.(PC 
World, 11/2005, str. 37). Vykonanie takejto analýzy počítača však nie je nijak lacná záležitosť, 
samozrejme pokiaľ ju vykonávajú profesionáli. V susednej Českej republike tieto služby 
poskytuje firma Risk Analysis Consultants (www.rac.cz).  

Forézna analýza začína už v okolí samotného počítača. Sledujú sa i také maličkosti ako 
umiestnenie myši, pretože z jej polohy sa dá usudzovať treba na to, či bol posledný používateľ 
počítača ľavák alebo pravák. V ďalšom kroku sa vykoná presný obraz pevného disku daného 
počítača a dôkladne sa preskúma každý bit. Tým sa vykoná analýza všetkých sa na počítači 
vyskytujúcich údajov. Prostredníctvom špeciálnych utilít sa potom skúma i oblasť, na ktorej 
neboli uložené údaje. Tá odpovedá voľnému miestu na pevnom disku a obsahuje už zmazané 
súboru. Okrem toho sa rovnako získavajú informácie z tzv. Slack Space (Jednotlivé súbory sa 
vyskytujú na pevnom disku v tzv. clusteroch, čo sú vlastne najmenšie adresovateľné pamäťové 
bunky. Veľkosť clusteru závisí na type formátovania disku a pohybuje sa rádovo v KB. Pokiaľ 
má nejaký súbor napríklad veľkosť len 4 KB, je uložený v jednom clusteru, ktorý má väčšiu 
kapacitu. Takéto neobsadené miesto v clusteru potom môže obsahovať údaje, ktoré prislúchajú 
skôr zmazanému súboru. Toto miesto sa nazýva Slack Space).Všetky nájdené informácie sa 
indexujú a v takto získanom indexovom súbore sa vyhľadávajú rôzne kľúčové slová, ktorá 
umožnia dostať sa k súborom, ktoré môžu zlodeja údajov odhaliť. 

Bezpečnosť je vec, ktorú človek ocení, až keď zistí, že to nie je len obyčajné slovo. Každý 
produkt, ktorý nám pomôže zvýšiť úroveň bezpečnosti informačného systému, je určite krok 
správnym smerom. Skúmaný informačný systém rozhodne nemôžeme považovať aj po 
implementácii ochranných opatrení za bezpečný. Treba si však uvedomiť, že toto nie je na 
Slovensku ojedinelý prípad. Príkladom je skopírovanie databáz užívateľov mobilných operátorov 
na Slovensku v roku 2002. Súčasťou tejto databázy sú aj údaje (číslo občianskeho preukazu, 
rodné číslo), ktoré sú chránené podľa zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 
v znení neskorších zmien a doplnkov). No nielen na Slovensku sú informačné systémy 
jednotlivých inštitúcii slabo chránené. V januári 2006 hackeri prenikli aj do databázy americkej 
informačnej agentúry NSA prostredníctvom „Denial of Service“ útoku (Stančík, M., Web NSA 
napaden, 14.01.2006, online: http://www.pctuning.cz/index.php). Úlohou informačnej 
bezpečnosti nie je len zbytočne odčerpávať finančné zdroje z rozpočtu príslušnej spoločnosti ale 
aj napĺňať svoj zmysel, t. j. zaistiť bezpečný informačný systém. 
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4. 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 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 útočník má 
potenciálne k dispozícií množstvo informácií i prostriedkov špeciálne navrhnutých pre vedenie 
útoku proti systému. 
 
Za hlavný prínos práce možno považovať: 

 definovanie bezpečnosti informačného systému 
 postup identifikácie a ohodnotenia aktív 
 vypracovanie zoznamu konkrétnych hrozieb pre aktíva 
 postupy pri hodnotení hrozieb 
 identifikácia zraniteľných miest v rámci informačného systému 
 stanovenie ochranných opatrení 
 realizácia hrozieb pre informačný systém v praxi a návrh konkrétnych ochranných 

opatrení 
 
V diplomovej práci bol popísaný komplexný postup pri analýze rizík. Na jej základe je možné 
vykonať podrobnú analýzu rizík informačného systému. Oblasť realizácie bezpečnosti v praxi 
ukazuje ako jednoducho môže hacker vniknúť do informačného systému, ktorý je chránený 
spôsobom, o ktorom sa spoločnosť môže domnievať, že je postačujúci. Väčšina informačných 
systémov v našom regióne je veľmi slabo zabezpečená, pretože spoločnosti vynakladajú len 
nevyhnutné peňažné prostriedky na zabezpečenie ako sme to už mohli zistiť pri veľkom 
množstve krádeží, ktoré sa uskutočnili za posledné roky v peňažných ústavoch. Rovnakým 
spôsobom môžu byť napadnuté aj informačné systémy, pokiaľ nebudú aspoň v minimálnej miere 
chránené. 
 
Na záver sa nedá nespomenúť, že zrejme najväčšou hrozbou pre informačný systém je práve 
človek, ktorý je tým najdôležitejším prvkom limitujúcim bezpečnosť informačných systémov. 
Inak povedané, je to len na nás, užívateľoch, aby sme si uvedomili náš podiel zodpovednosti za 
bezpečnosť informačných systémov. 
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PRÍLOHA č. 1 
Príklad ohodnocovania podnikových aktív IT 

Hodnotiace kritérium Skupina aktív 
podniku 

Identifikačná 
kategorizácia  

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Strategický 
význam (0-

10) 

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Ohrozenie 
osobnej 

bezpečnosti 
(0-10) 

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Nahraditeľnosť
(0-10) 

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Význam pre 
konkurenciu 

(0-10) 

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Náklady 
na obnovu

(0-10) 

V
áh

a 
kr

ité
ria

 Porušenie 
legislatívy, 
predpisov, 
činnosti 
podniku 
(0-10) V

áh
a 

kr
ité

ria
 Prerušenie 

obchodnej 
činnosti 
(0-10) 

Hodnotenie 
aktív IT 

vnútropodnikový IS   
(osobné údaje) 

*  *  *  *  *  *  *   

vnútropodnikový IS 
(utajované skutočnosti) 

               

vnútropodnikový IS 
(obchodné údaje) 

               

vnútropodnikový IS 
(stratégie, zámery) 

               

vnútropodnikový IS 
(Plány) 

               

Informačné 
aktíva  

vnútropodnikový IS 
(podnikové know-how) 
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PRÍLOHA č. 2 
Príklad časti Identifikácie a ohodnotenia hrozieb v praxi (autorom je firma IDV) 

Aktíva informačného 
systému Hrozby Miera 

rizika 
Hodnota 
dopadu 

Požiar nízka vysoká 
úmyselná škoda nízka stredná 

krádež nízka stredná 
chyba zamestnanca nízka stredná 

písomná forma osobných 
údajov, písomné dokumenty 

nedostatok zamestnancov nízka nízka 
požiar nízka stredná 

úmyselná škoda nízka stredná 
chyba údržby nízka nízka 

dodávky elektrickej energie 

preťaženie nízka nízka 

Požiar nízka vysoká 

úmyselná škoda nízka vysoká 
prerušenie dodávky 
elektrickej energie nízka nízka 

porucha hardware nízka stredná 
krádež nízka vysoká 

chyba používateľa nízka nízka 

počítač určený na spracovanie 
osobných údajov 

chyby administrátora AIS nízka nízka 

Požiar nízka vysoká 

úmyselná škoda nízka vysoká 
prerušenie dodávky 
elektrickej energie nízka nízka 

porucha klimatizácie nízka nízka 
porucha hardware nízka stredná 

krádež nízka vysoká 
chyba administrátora AIS stredná stredná 

predstieranie identity 
používateľa stredná stredná 

prístup neautorizovaného 
používateľa - hackerský útok stredná stredná 

server určený na spracúvanie 
osobných údajov 

preťaženie nízka nízka 

úmyselná škoda nízka vysoká 

chyba používateľa stredná nízka 
chyba údržby stredná stredná 

chyba administrátora AIS nízka stredná 
zlyhanie softvéru nízka stredná 
zlyhanie softvéru nízka vysoká 
použitie softwaru 
neautorizovanými 

používateľmi 
nízka nízka 

použitie softwaru 
neautorizovanými spôsobom nízka vysoká 

nelegálne používanie 
softvéru nízka stredná 

počítačový vírus nízka stredná 

nainštalované programové 
vybavenie 

prístup neautorizovaného 
používateľa - hackerský útok nízka vysoká 
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úmyselná škoda nízka nízka 

prerušenie dodávky 
elektrickej energie nízka stredná 

porucha hardwaru nízka vysoká 
krádež nízka vysoká 

neoprávnené použitie 
pamäťového média nízka stredná 

poškodenie pamäťového 
média nízka nízka 

súbory s osobnými údajmi 

chyba používateľa nízka nízka 
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Príloha č. 3 
 
Príklad auditného záznamu z inštalácie software Apollo DVD Copy 
 
 
17:51:44 info ******************** Report session closed  
29.1.2006 17:51:44 info The driver binaries seems to be present at their correct location 
29.1.2006 17:51:44 info Driver is up to date. No install is attempted. 
29.1.2006 17:51:44 info embedded driver revision : 27 
29.1.2006 17:51:44 info A driver has been found on the system. Internal revision 35 
29.1.2006 17:51:44 info Installing patin-couffin driver 
29.1.2006 17:51:44 info ParamStr 1 = "-install" 
29.1.2006 17:51:44 info ParamStr 0="C:\Program Files\Apollo DVD Copy\PcSetup.exe" 
29.1.2006 17:51:44 info User default language : 1051 (0x041Bh) - Slovak 
29.1.2006 17:51:44 info System default language : 1051 (0x041Bh) - Slovak 
29.1.2006 17:51:44 info Version 1.27.6.76 
29.1.2006 17:51:44 info ExeName : "C:\Program Files\Apollo DVD Copy\PcSetup.exe" 
29.1.2006 17:51:44 info  OS :Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2(Build 
2600) 
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 Príloha č. 4 
 

Auditný záznam pri obnove „vymazaných“ údajov programom Disk Recovery  

Data Recovery Report – Created by O&O DiskRecovery 
© O&O Software GmbH. Web: http://www.oo-software.com/ 

Date/Time:   27. február 2006 15:13:26 
Scanned Drive:   C: (NTFS, 4,10 GB) [Maxtor 6E040L0 (38,29 GB)] 

File Found:   1467 
Total Size of Files Found: 258,90 MB (271471832 Bytes) 

Target Folder:   E:\ 
Settings:   281 of 281 file types selected O&O SmartScan activated 

 

Recovered Files: 

BMP\FILE0022.BMP      -      4,00 KB (             4 096 Bytes) 
 

Recovered File Types: 

BMP  -      1 file    -      4,00 KB (             4 096 Bytes) 
 

Files Saved:   1 
Total Size of Files Saved: 4,00 KB (4096 Bytes) 

Scan Duration:   00:03:07 
Recovery Duration:  00:00:00 
Comments:   Data recovery was successful 

 


