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Prečo potrebujeme niečo ako
bezpečnostný projekt?











Na zaistenie primeranej úrovne ochrany IS potrebujeme zohľadniť
množstvo aspektov
Čiastkové riešenie znižuje alebo eliminuje niektoré riziká, ale
ponecháva v ochrane IS diery
Nekoordinované riešenia nemusia pokryť všetko a môžu byť
neefektívne
(je teda čiastočné riešenie prínosom, alebo na škodu?)
Ochrana (opatrenia) niečo stoja, často aj obmedzujú používateľov
systému
Optimalizácia
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Prečo potrebujeme niečo ako
bezpečnostný projekt?


Potrebujeme vedieť
◦
◦
◦
◦






pred čím máme IS chrániť
Aké na to máme zdroje/možnosti
Obmedzenia pri výbere možností
Iné povinnosti, ktoré pri prevádzke a ochrane IS potrebujeme
dodržať

= stanovenie bezpečnostných potrieb IS
Stanovenie priorít ochrany
Hľadanie, implementácia a udržiavanie riešení
Priebežná aktualizácia bezpečnostných potrieb systému
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Prečo potrebujeme niečo ako
bezpečnostný projekt?


Efektívne riešenie bezpečnosti IS
◦ Dlhodobý charakter
◦ Koordinácia činnosti viacerých ľudí
◦ Zohľadnenie kontextu organizácie (prostredie, úlohy, ktoré
organizácia rieši, vnútorné predpisy, iné IKT systémy, prípadne
existencia ISMS)
◦ Koordinácia rôznych opatrení
◦ Udržiavanie bezpečnosti
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a k tomu aj legislatíva












Informačná bezpečnosť je predmetom viacerých zákonov
Zákon č. 136/2014 z.z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
Zákon 275/2006 z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zákonov
Výnos MF SR č. 55/2014 z.z. o štandardoch pre ISVS
Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení
Výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické
informačné systémy na správu registratúry
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a k tomu aj legislatíva






Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na tieto zákony k nim prislúchajúce vyhlášky sa budeme
odvolávať a citovať z nich
Ďalšie zákonné normy obsahujú ustanovenia, ktoré sa IB
dotýkajú nepriamo (a je ich prekvapujúco veľa)
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Prehľad legislatívnych požiadaviek na
bezpečnostný projekt







Najprv sa pozrieme, ako chápu bezpečnostný projekt zákony
Do podrobností pôjdeme neskôr
Sústredíme sa na zákony s najväčším dopadom (osobné
údaje, utajované skutočnosti, ISVS, kritická infraštruktúra)
Elektronickému podpisu bude venovaná samostatná
prednáška, druhá prednáška všeobecne právnym aspektom
informatizácie, najmä informačnej bezpečnosti
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Zákon č. 136/2014 z.z. o ochrane
osobných údajov
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Obsah bezpečnostného projektu
(na ochranu osobných údajov)
Vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii
bezpečnostných opatrení (novelizovaná Vyhláškou ÚOOÚ SR č.
117/2014)

§5
(1) Bezpečnostný projekt informačného systému (ďalej len
„bezpečnostný projekt“) podľa § 19 ods. 3 zákona obsahuje
a) názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje,
b) bezpečnostný zámer,
c) analýzu bezpečnosti informačného systému,
d) bezpečnostnú smernicu podľa § 4.
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Archívy a registratúra









Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení
Zákon pokrýva aj narábanie s dokumentmi v elektronickej forme
V § 16 bol doplnená odsek
(4) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy,
zabezpečuje správu registratúry prostredníctvom elektronického
informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví
osobitný zákon.
a samostatný § 16a Elektronický registratúrny záznam, špecifikujúci
spôsob narábania s elektronickými dokumentmi
Samotný zákon obsahuje ďalšie ustanovenia upravujúce ochranu
elektronických dokumentov (používanie elektronických podpisov,
časových pečiatok) a odvoláva sa na štandardy MV
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Archívy a registratúra




Podrobné požiadavky na elektronické IS na správu registratúry
obsahuje Výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre
elektronické informačné systémy na správu registratúry, ktorý
stanovuje bezpečnostné požiadavky
◦ Na ochranu elektronického dokumentu (elektronického
registratúrneho záznamu počas celého jeho životného cyklu)
◦ na systém na správu registratúry
Výnos, ani štandardy uvedené v prílohe síce nepožadujú vytvorenie
bezpečnostného projektu, ale
◦ Priamo sa odvolávajú na vtedajší Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS
◦ Výslovne predpokladajú existenciu Bezpečnostnej politiky pre systém na
správu registratúry



Explixitne špecifikujú požiadavky na
◦ Správu systému
◦ Správu konfigurácie systému
◦ Bezpečnostné roly (správca, privilegovaný používateľ, používateľ)
15/09/2014

15

Archívy a registratúra
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


Riadenie prístupu založené na rolách (RBAC)
Autorizácia
Vytváranie záznamov auditu
Zálohovanie
Dostupnsť, vrátane dostupnosti neelektronických záznamov
Anonymizáciu údajov,
Šifrovanie a i.

Výnos MV SR č. 525/2011 má obsiahle prílohy obsahujúce
štandardy pre
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Zaistenie identifikácie entít registratúry a riadenia prístupu
Riadenia prístupu, správu rolí a prístupových práv
Správu používateľov
Vykonávanie a dokumentáciu zmien v systéme
Zálohovanie a obnovu údajov
Import a hromadný import elektronických dokumentov
Správu e-mailov
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Archívy a registratúra
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Skenovanie a zobrazovanie dokumentov
Evidenciu elektronických dokumentov
uchovávanie, export a zničenie elektronických dokumentov
prevádzky systému
Bezpečnostnú klasifikáciu/kategorizáciu dokumentov
a pod.
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Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej
infraštruktúre





Prvkom kritickej infraštruktúry môže byť aj informačný systém
Ochrana prvku kritickej infraštruktúry je koncipovaná širšie ako
ochrana IS
Aj terminologické odlišnosti (bezpečnostný projekt = bezpečnostný
plán)

§9
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať prvok pred narušením alebo
zničením. Na ten účel prevádzkovateľ je povinný
a) uplatniť pri modernizácii prvku technológiu, ktorá
zabezpečuje jeho ochranu,
b) zaviesť bezpečnostný plán po predchádzajúcom vyjadrení
príslušného ústredného orgánu...
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Obsah bezpečnostného projektu prvku
kritickej infraštruktúry






Zákon stanovuje obsah bezpečnostného plánu nepriamo, popisom
postupu pri tvorbe bezpečnostného plánu (projektu)
Stanovuje aj povinnosti prevádzkovateľa pri správe bezpečnostného
projektu (§ 9)
Pri vypracúvaní bezpečnostného plánu sa postupuje takto:
◦ A.Určujú sa dôležité zariadenia prvku.
◦ B. Vyhodnocuje sa riziko hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých
zariadení prvku, ich zraniteľné miesta, predpokladané dôsledky ich
narušenia alebo zničenia na funkčnosť, integritu a kontinuitu činnosti
prvku.
◦ C. Uskutočňuje sa výber hlavných bezpečnostných opatrení na ochranu
prvku,
◦ D. Určujú sa hlavné bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku.
◦ E. Bezpečnostný plán sa počas jeho tvorby konzultuje s orgánmi, ktorých
súčinnosť sa predpokladá pri ochrane prvku.

15/09/2014
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Zákon 275/2006 z.z. o informačných
systémoch verejnej správy


Sám o sebe je veľmi stručný, ale obsahuje ustanovenie § 3

(4) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné
b) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných
systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného,
odborného a technického zabezpečenia,
c) zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,

i) zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade
so štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len
"štandardy"),
 Výnos MF SR č. 55/2014 z.z. o štandardoch pre ISVS obsahuje aj
bezpečnostné štandardy
 Ochrana ISVS je koncipovaná širšie, v podstate sa vyžaduje
zavedenie ISMS (Systém manažmentu informačnej bezpečnosti)
 O vzťahu bezpečnostného projektu systému a ISMS budeme hovoriť
neskôr

15/09/2014
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Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane
utajovaných skutočností
Štandardné riešenie v podobe bezpečnostného projektu
§ 58
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky


(1)

(2)

Bezpečnostný projekt na technické prostriedky určuje rozsah a spôsob ich
použitia a prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa
na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú,
spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú.
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky obsahuje
a) bezpečnostný zámer,
b) opis technických prostriedkov,
c) analýzu ochrany utajovaných skutočností z hľadiska straty, narušenia
utajenia, dostupnosti, integrity a autentickosti utajovaných skutočností,
klasifikovanie hlavných hrozieb pre utajované skutočnosti, možné
protiopatrenia na jednotlivé hrozby z hľadiska prevencie, detekcie a
eliminácie,
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Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane
utajovaných skutočností
d) použitie bezpečnostných štandardov a určenie iných použitých metód a
prostriedkov ochrany utajovaných skutočností,
e) špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na ochranu a ich
účinnosť,
f) špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami na ochranu,
g) smernicu pre havarijné plánovanie a obnovu činnosti technického
prostriedku alebo systému.

(3) Na ochranu technických prostriedkov a systémov, ak to umožňuje
ich charakter, sa používajú systémové prostriedky s odporúčaným
bezpečnostným nastavením alebo metódy a prostriedky ochrany podľa
vydaných bezpečnostných štandardov.
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Bezpečnostný projekt na IS
spracovávajúci utajované skutočnosti




VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu 339/2004 Z.z. o
bezpečnosti technických prostriedkov
Podrobnejšia špecifikácia obsahu bezpečnostného projektu (§11) a
špeciálne § 10 Bezpečnosť IS

15/09/2014

23

Vzťah bezpečnostného projektu a ISMS




ISMS je v podstate komplexný bezpečnostný projekt systému, časti
organizácie alebo celej organizácie
Rozdiely medzi „obyčajným“ bezpečnostným projektom systému a
ISMS systému spĺňajúcim požiadavky normy ISO/IEC 27001
◦ Postupy pri vypracovávaní bezpečnostného projektu a ISMS (pri
bezpečnostnom projekte sú formálne kroky spravidla vynechané,
alebo pospájané)
◦ Dokumentácia
 Rovnaké: popis systému a jeho okolia, analýza rizík, návrh opatrení
 Rôzne: množstvo formálnych dokumentov pri ISMS (návrhy pre vedenie,
detailné politiky)

◦ Opatrenia (pre ISMS je zoznam takmer povinných opatrení v
norme ISO/IEC 27002, v bezpečnostnom projekte je výber
opatrení ponechaný na riešiteľa bezpečnostného projektu)
◦ Certifikácia
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Vzťah bezpečnostného projektu a ISMS









Aj keď sa dá vytvoriť ISMS pre systém, rozumnejšie riešenie
ISMS pre organizáciu
◦ Veľa opatrení na ochranu systémov je spoločných (organizačné,
fyzické, právne,...)
◦ Administratívne a formálne náročnejšie postupy
Do rámca ISMS zasadiť bezpečnostné projekty pre konkrétne
systémy
◦ ISMS obsahuje politiky, definuje všeobecné ciele, bezpečnostné
požiadavky, pravidlá platné pre celú organizáciu, ale aj
bezpečnostné opatrenia pre okolie systému
Bezpečnostný projekt rieši konkrétne bezpečnostné potreby
systému
Z bezpečnostného projektu môže vyplynúť potreba zmien ISMS
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Čo ak organizácia nemá ISMS?












Bezpečnostný projekt sa môže stať základom pre ISMS organizácie
Lebo: musíme riešiť bezpečnostné problémy systému fungujúceho v
nejakom prostredí
Prostredie generuje obmedzenia a bezpečnostné požiadavky na
systém
Systém má vlastné bezpečnostné potreby
Riešenia/opatrenia
◦ Systém
◦ Bezpečnostné okolie systému
Opatrenia „systémovo nešpecifické“ koncipovať tak, aby vyhovovali
bezpečnostným potrebám ostatných systémov
Budovanie ISMS zdola
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Obsah bezpečnostného projektu



Už sme v úvode spomínali, ale zhrnieme ho ešte raz
Zdravý rozum:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Čo chceme chrániť,
Pred čím
Na akej úrovni,
Aké sú iné požiadavky na ochranu alebo obmedzenia, ktoré treba
zohľadniť
Popis toho, čo potrebujeme chrániť
Identifikácia bezpečnostných potrieb
Vyhodnotenie závažnosti hrozieb
Stanovenie priorít
Návrh, výber a implementácia opatrení (riešení)
Monitorovanie stavu systému a prípadné korekcie opatrení
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Normy a metodiky














žiadna typu „Návod na vypracovanie bezpečnostného projektu“
Aj keď sú systémy podobné, nedá sa pri tvorbe projektu postupovať
mechanicky
Posúdenie podmienok a konkretizácia všeobecných návodov
Vypracovanie a realizácia bezpečnostného projektu systému je v
podstate správa (bezpečnostných) rizík systému
Činnosti uvedené na prechádzajúcom slajde sa dajú zoskupiť do
štyroch fáz (PDCA)
Plan: identifikuj systém a jeho bezpečnostné okolie, sprav analýzu
rizík, navrhni opatrenia
Do: implementuj opatrenia
Check: monitoruje systém, vyhodnocuj úplnosť a účinnosť opatrení
Act: v prípade nutnosti sprav potrebné korekcie bezpečnostných
opatrení
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Normy a metodiky







Podrobná špecifikácia ISMS, opatrení a návodu na jeho vytvorenie
ISO/IEC normy 27001, 27002 a 27003
Správa rizík ISO/IEC norma 27005
V prípade vysokých požiadaviek na ochranu systému, rozumné
skombinovať s ISO/IEC 15408, Common Criteria
Common Criteria:
◦ Primárne slúžia na posudzovanie bezpečnosti systémov
◦ Kvantitatívne hodnotenie (nielen opatrenia, ale aj úrovne záruk, ktoré
poskytujú)
◦ Vzťahy medzi opatreniami
◦ Preddefinované bezpečnostné požiadavky pre 7 úrovní (EAL)
◦ Bezpečnostný model pre budúce systémy (výrobcov a vývojárov) Protection
Profile
◦ Katalóg PP
◦ Security target – implementácia PP



CC priamo neriešia prevádzku
15/09/2014

29

Normy a metodiky









NIST
FIPS 199 Standards for Security Categorization of Federal
Information and Information Systems,
FIPS 200 Minimum Security Requirements for Federal Information
and Information Systems,
SP 800-53 Security and Privacy Controls for Federal Information
Systems and Organizations
SP 800-53a Assessing Security and Privacy Controls in Federal
Information Systems and Organizations Building Effective

Assessment Plans




SP 800-39 Managing Information Security Risk Organization,
Mission, and Information System View
SP 800-18 Guide for Developing Security Plans for Federal
Information Systems
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Normy a metodiky









BSI
4 štandardy
Rozsiahle katalógy (hrozby, zraniteľnosti, opatrenia)
Množstvo metodických materiálov

BSI Standard 100-1 Information Security Management System
(ISMS) definuje požiadavky na ISMS. Je plne kompatibilný
s ISO/IEC 27001, ale je názornejší a lepšie čitateľný ako
spomenutý ISO štandard.
BSI Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology podrobne
vysvetľuje ako vytvoriť, uviesť do činnosti a prakticky
„prevádzkovať“ ISMS v organizácii. Popisuje, ako napísať
bezpečnostnú politiku, ako vybrať vhodné opatrenia, na čo si
dávať pozor pri implementácii bezpečnostnej politiky a ako
udržiavať požadovanú úroveň ISMS

15/09/2014

31

Normy a metodiky






BSI
BSI Standard 100-3 Risk analysis on the basis of IT-Grundschutz
rieši problém ako efektívne dopĺňať opatrenia poskytujúce základnú
úroveň ochrany systému opatreniami, zaručujúcimi vyššiu úroveň
ochrany.
BSI Standard 100-4 Business continuity management.
Užitočné je prečítať všetky 4 prinajmenšom prvé tri štandardy
* * *




Pozrime sa na obsah bezpečnostného projektu
Najprv, čo od nás požadujú zákony
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Obsah bezpečnostného projektu
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Bezpečnostný projekt systému












Zákonné požiadavky si v podstate neprotirečia
Zákon 395/2002 Z. z. a Výnos MV SR neobsahujú explicitnú
zmienku o potrebe bezpečnostného projektu, implicitne ho však
vyžadujú a odvolávajú sa na Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS
Môžeme teda postupovať podľa ISO noriem a vytvoriť projekt, ktorý
bude zároveň spĺňať požiadavky všetkých zákonov
Hoci – utajované skutočnosti je rozumné riešiť štandardným
spôsobom, ale zvlášť (špeciálne požiadavky a opatrenia)
Kombinácia ISO/IEC radu 27000 a 15408 (Common criteria)
Pripomenieme:
Rad 27000 – manažérsky prístup k IB
Common criteria – popis systémov, analýza súvislostí, návrh
opatrení, úroveň bezpečnostných záruk
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Bezpečnostný projekt systému
Úvod


Úvod
◦ Identifikácia dokumentu (bezpečnostného projektu) a systému, na ktorý sa
bezpečnostný projekt vzťahuje
◦ Dôvod vypracovania
◦ Kto projekt vypracoval
◦ Bližšia špecifikácia pôsobnosti projektu (aj explicitné vymedzenie toho, na
čo sa projekt nevzťahuje)
◦ Obsah bezpečnostného projektu
◦ Kto bezpečnostný projekt schválil/prebral




Úvod je prirodzenou súčasťou dokumentu Bezpečnostný projekt
Požiadavka na úvod je uvedená len vo vyhláške ÚOOÚ č. 164/2013
upravenej Vyhláškou ÚOOÚ 117/2014, ktoré požadujú, aby
dokument obsahoval
◦ Názov IS, na ktorý sa bezpečnostný projekt vzťahuje

15/09/2014

35

Bezpečnostný projekt systému
Úvod (príklad)

Tento dokument je Bezpečnostným projektom Akademického
informačného systému (ďalej len AIS) Univerzity Komenského v
Bratislave. Bol vypracovaný na základe Zákona č. 122/2013 z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa
tak na Centrálny systém AIS, ako aj subsystémy AIS na jednotlivých
súčastiach UK [vymenovať] a informácie týkajúce sa študijnej agendy
študentov UK v elektronickej, papierovej a inej forme. Bezpečnostný
projekt AIS zohľadňuje požiadavky na ochranu informačných systémov
Zákona 275/2006 o ISVS, ďalších relevantných zákonov SR, vnútornú
legislatívu UK. AIS nie je prvkom kritickej infraštruktúry a
nespracovávajú sa v ňom utajované skutočnosti; preto sa na
Bezpečnostný projekt AIS nevzťahujú požiadavky Zákonov 215/2005
ani 45/2011
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Bezpečnostný projekt systému
Úvod (príklad)

Bezpečnostný projekt pozostáva z úvodu, štyroch hlavných častí a
príloh.
V prvej časti, Bezpečnostnom zámere sú uvedené bezpečnostné ciele,,
druhú časť tvorí analýza rizík , tretia obsahuje návrh opatrení, štvrtá
plán implementácie opatrení a správu rizík. V prílohách je uvedený
zoznam skratiek, výklad použitých pojmov, návrh bezpečnostných rolí,
výsledky analýzy rizík, Plány kontinuity činnosti , zoznam vnútorných
dokumentov UK, ktoré stanovujú požiadavky na AIS a zoznam
dokumentov (procedúr a praktík), ktoré je pre prevádzku AIS potrebné
vypracovať.
Bezpečnostný projekt AIS vypracovala pracovná skupina pod vedením
X.Y. a bol schválený vedením UK dňa xx.xx.20xx.
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Bezpečnostný projekt systému
Bezpečnostný zámer






Zákon č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov Vyhláška ÚOOÚ 164/2013 (117/2014)
◦ Bezpečnostné ciele a minimálne bezpečnostné opatrenia
◦ Bezpečnostné opatrenia (technické, organizačné, personálne)
◦ Vymedzenie okolia
◦ Hranica zostatkového rizika
Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z.z. o bezpečnosti technických
prostriedkov (§11)
b) bezpečnostný zámer
◦ 1. požiadavky na bezpečnosť technického prostriedku pre žiadaný
stupeň utajenia,
◦ 2. posúdenie súčasného stavu, špecifikáciu problémov a
nedostatkov bezpečnosti technického prostriedku,
◦ 3. vymedzenie kľúčových problémových miest,
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Bezpečnostný projekt systému
Bezpečnostný zámer


Zákon o kritickej infraštruktúre č. 45/2011 bezpečnostný



Výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre ISVS





zámer nevyžaduje

◦ Nehovorí o bezpečnostnom zámere, ale
◦ Podrobná špecifikácia obsahu bezpečnostnej politiky
Ak organizácia má ISMS (podľa Výnosu MF by ho mala mať), mala by
mať aj bezpečnostnú politiku
Bezpečnostná politika (skratka pre Politiku IB) je podrobnejšia ako
požadovaný obsah Zámeru podľa Zákona na ochranu osobných
údajov a menej konkrétna ako Zámer podľa Zákona o ochrane
utajovaných skutočností
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Bezpečnostný projekt systému
Bezpečnostný zámer a Politika IB


Ak organizácia má Politiku IB podľa Výnosu MF
◦ Politika IB vytvára rámec pre systematické riešenie IB v organizácii,
vrátane ochrany systému, pre ktorý organizácia vytvára bezpečnostný projekt,
◦ Treba sa na ňu odvolať
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Bezpečnostný projekt systému
Bezpečnostný zámer


Kvôli ucelenosti Bezpečnostného projektu v časti
Bezpečnostný zámer uviesť
 Všeobecná charakteristika systému (stand alone, distribuovaný
systém, sieť, databáza, aplikácia)
 Čo sa v ňom robí
 Význam systému pre organizáciu
 Hlavné hrozby voči systému (narušenie dostupnosti, integrity,
autentickosti a dôvernosti údajov a pod.)
 Bezpečnostné ciele z Politiky IB relevantné pre systém
 Spomenúť, že riešenie bezpečnosti bude postavené na správe
rizík
 Na základe analýzy rizík budú prijaté opatrenia technického,
organizačného a personálneho charakteru (prípadne iné)
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Bezpečnostný projekt systému
Bezpečnostný zámer




Požiadavky Vyhlášky NBÚ č. 339 na obsah zámeru budú naplnené v
ďalších častiach projektu
Ak organizácia nemá Politiku IB
◦ Bezpečnostný projekt sa nemá na čo odvolávať
◦ Poverenie na vypracovanie Bezpečnostného projektu (malého)
konkrétneho systému nebude postačovať na vypracovanie Politiky
IB pre organizáciu, ale
◦ Ak systém nie je izolovaný, v jeho bezpečnostnom okolí sú aj iné
systémy
◦ Opatrenia
 Pre systém
 Pre jeho bezpečnostné okolie



Všeobecnejšie riešenia, zohľadňujúce obsah a štruktúru budúcej (?)
Politiky IB
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Bezpečnostný projekt
Analýza bezpečnosti IS



Čo pod tým rozumejú jednotlivé zákony:
Zákon o ochrane osobných údajov (Vyhlášky 164/2013 a 117/2014)
(3) Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu
bezpečnosti informačného systému s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a
zraniteľnosti. Analýza bezpečnosti obsahuje najmä kvalitatívnu analýzu rizík



Výnos MF SR 55/2014 (§31)
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Bezpečnostný projekt
Analýza bezpečnosti IS



Zákon o kritickej infraštruktúre Príloha č. 2 MINIMÁLNY POSTUP
PRI VYPRACÚVANÍ BEZPEČNOSTNÉHO PLÁNU:
Pri vypracúvaní bezpečnostného plánu sa postupuje takto:

◦ A.Určujú sa dôležité zariadenia prvku.
◦ B. Vyhodnocuje sa riziko hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých
zariadení prvku, ich zraniteľné miesta, predpokladané dôsledky ich
narušenia alebo zničenia na funkčnosť, integritu a kontinuitu činnosti
prvku.


Zákon 215/2004 (§ 58)
(2) Bezpečnostný projekt na technické prostriedky obsahuje
a) bezpečnostný zámer,
b) opis technických prostriedkov,
c) analýzu ochrany utajovaných skutočností z hľadiska straty, narušenia
utajenia, dostupnosti, integrity a autentickosti utajovaných skutočností,
klasifikovanie hlavných hrozieb pre utajované skutočnosti, možné
◦ protiopatrenia na jednotlivé hrozby z hľadiska prevencie, detekcie a
eliminácie,
◦
◦
◦
◦
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Bezpečnostný projekt
Analýza bezpečnosti IS








Zákon o ochrane osobných údajov explicitne požaduje, aby
súčasťou bezpečnostného projektu bola analýza rizík,
Výnos MF SR o štandardoch – riadenie IB sa zakladá na správe
rizík
Zákon o kritickej infraštruktúre a Zákon o ochrane
utajovaných skutočností – analýza hrozieb a ich možných
dopadov
Rozšírené chápanie analýzy rizík (zahŕňa aj vyhodnotenie
rizík a návrh opatrení) porovnaj s nasledujúcim obrázkom
prebratým z normy ISO/IEC 27005
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Popis systému)








O analýze rizík bude samostatná prednáška
Preto len stručne
Prostriedok na zistenie objektívnych bezpečnostných potrieb
systému a stanovenie priorít ich riešenia
Potrebujeme konkretizovať čo a pred čím máme chrániť a aké
reálne sú hrozby
Popis systému a jeho bezpečnostného okolia (celkový obraz systému
a jeho okolia)
Slovný popis + podrobnejšie technické špecifikácie do príloh
čo to je (systém, sieť, databáza, aplikácia,..)
Na čo systém slúži
Na čom systém beží (hw, OS, databázový systém, aplikačný sw.)
Prepojenie vo vnútri a na iné systémy (obrázok s popisom)
Celková topológia siete, miesto systému v nej, pripojenie na externé siete
(Internet, Govnet)
◦ Kde systém je umiestnený (geografická lokalita, budovy, priestory)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Popis systému)


Popis systému a jeho bezpečnostného okolia-pokračovanie
◦ Kto systém spravuje (systémový administrátor a ďalší privilegovaní
používatelia)
◦ Prevádzka systému (aj údržba, outsourcing)
◦ Vlastník systému
◦ Používatelia
◦ Roly
◦ Správa používateľov
◦ Aké údaje sa na systéme spracovávajú (tok údajov)
◦ Klasifikácia informácie a systému
◦ Bezpečnostné funkcie systému a jeho okolia
◦ Iné




Popis systému umožní zostaviť zoznam aktív systému,
Pridáme nehmotné aktíva a aktíva organizácie závislé od
systému, aktíva usporiadame a ohodnotíme
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Zoznam aktív)


Aktíva (ISO/IEC 27005 aj v ďalšom)
◦ Primárne
 Procesy a aktivity organizácie
 informácie

◦ Sekundárne







Hardvér
Softvér
Personál
Budovy a priestory
Štruktúra organizácie
Podporná infraštruktúra a služby
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Ohodnotenie aktív)

Kritériá pre ohodnotenie aktív (aké dopady by malo narušenie
dôvernosti, integrity, dostupnosti, autentickosti aktív)

Prerušenie poskytovania služieb

Strata dôvery klientov

Prerušenie interných operácií

Prerušenie činností tretích strán

Porušenie zákonných poviností

Porušenie zmlúv

Ohrozenie používateľov/personálu

Útok na súkromie používateľov

Finančné straty

Finančné náklady súvisiace s mimoriadnymi situáciami

Strata aktív, zdrojov

Strata zákazníkov, dodávateľov
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Ohodnotenie aktív)

Kritériá pre ohodnotenie aktív (aké dopady by malo narušenie
dôvernosti, integrity, dostupnosti, autentickosti aktív)
◦ Súdne konania a právne postihy
◦ Strata kompetitívnej výhody
◦ Strata vedúceho technologického postavenia
◦ Strate efektívnosti/dôvery
◦ Strata technickej reputácie
◦ Oslabenie vyjednávacej pozície
◦ Strata dobrého mena
◦ Materiálne straty
◦ Prepúšťanie/výpovede
◦ Priemyselná kríza (štrajky)
◦ Vládna kríza
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Ohodnotenie aktív)

Ohodnotenie aktív – kvantitatívne, kvalitatívne
Kvôli kompatibilite - škálovanie




◦
◦

Pri posudzovaní hodnôt aktív



◦
◦
◦



Od 3 do 10 úrovní
Tri úrovne: nízka, stredná, vysoká hodnota aktíva
rôzne aspekty
Rôzne hodnoty
Berieme maximálnu z hodnôt

Závislosti aktív
Výsledok = zoznam ohodnotených aktív (+podrobnejšie informácie
o každom aktíve)
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Ohodnotenie dopadov)

Narušenie aktíva má nejaký negatívny dôsledok (na aktívum,
organizáciu)
Potrebujeme posúdiť dopady
Dopady priame a nepriame
Priame







◦
◦
◦
◦

Cena za nahradenie aktíva
Náklady na obstaranie a inštaláciu
Strata v dôsledku zrušených operácií
Dopady narušenia IB

Nepriame



◦
◦
◦
◦

Možné zneužitie prezradených informácií
Straty kvôli nutnosti presunúť zdroje na odstránenie narušenia aktíva
Porušenie zákonných, zmluvných povinností
Porušenie etického kódexu
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Ohodnotenie dopadov)
Prvý odhad dopadov



◦
◦

Neuvažuje sa s existenciou nejakých opatrení
Dopad je približne rovný hodnote dotknutého aktíva

Ďalšia iterácia



◦
◦

zohľadnenie opatrení, hrozieb, zraniteľností, pravdepodobnosti
narušenia
Realistickejší (nižší) odhad dopadov
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Hrozby)
Hrozby



◦
◦





Existujú rozsiahle katalógy hrozieb (niekoľko tisíc položiek)
Vybrať relevantné, netreba ísť do detailov
 Veľká zložitosť analýzy rizík
 Analýza rizík sa dá iterovať
 Problematické veci možno analyzovať podrobnejšie neskôr

Bezpečnostné politiky organizácie, záväzné požiadavky na
ochranu informácie a systému
Predpoklady o činnosti systému (napr. spoľahliví správcovia,
fyzická ochrana)
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Hrozby)
Hrozby
Len rámcovo (typy)




◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Fyzické poškodenie (požiar, unikajúca voda, prach, korózia, havária)
Prírodné udalosti (búrky, záplavy, zemetrasenia,...)
Strata podstatných služieb (klimatizácia, napájanie, telekomunikačné služby)
Poškodenie radiáciou (tepelnou, elektromagnetickou, emg. pulzmi)
Narušenie informácie
Technické poruchy
Neoprávnené činnosti
Kompromitácia funkčnosti

Špeciálne ľudský faktor



◦
◦
◦
◦
◦
◦

Hacker
Počítačový zločinec
Terorista
Priemyselná špionáž
sabotáže
Vlastný zamestnanec
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Opatrenia a zraniteľnosti)


Existujúce opatrenia
◦
◦
◦
◦



Nemusia byť postačujúce, ale
Zabraňujú naplneniu niektorých hrozieb
Znižujú riziká
Bez nich – skreslený obraz

zraniteľnosti
◦ = Nutná podmienka naplnenia hrozby voči aktívu
◦ Identifikácia zraniteľností aktív




zoznam zraniteľností (ISO/IEC 27005)
Typy
◦
◦
◦
◦

Hardvér
Softvér
Sieť
personál
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Opatrenia a zraniteľnosti)


Typy zraniteľností
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Hardvér
Softvér
Sieť
Personál
Sídlo organizácie/systému
Organizácie

Na ilustráciu podrobnejší zoznam zraniteľností (zdroj
ISO/IEC 27005)
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Príklad zraniteľností)
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (Riziká)








Risk = potential that a given threat will exploit vulnerabilities
of an asset or group of assets and thereby cause harm to the
organization (ISO/IEC 27005)
Hodnota rizika = stredná hodnota dopadu a
pravdepodobnosti naplnenia hrozby
Metodika pre odhad rizika (kvantitatívna, kvalitatívna)
stanovená vopred, napr. v Politike IB
Stanovíme riziká
◦ Možnosti uplatnenia hrozieb voči aktívam (scenáre); zohľadňujeme
zraniteľnosti a existujúce opatrenia
◦ Priradíme rizikám hodnoty



Tým je podľa normy ISO/IEC 27005 ukončená analýza rizík
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Bezpečnostný projekt systému
Analýza rizík (posúdenie rizík)










Hranica akceptovateľného rizika (býva stanovená v Politike IB) – čo je
organizácia schopná/ochotná tolerovať
Zohľadňujú sa aj
◦ Bezpečnostné politiky organizácie, záväzné požiadavky na
ochranu informácie a systému
◦ Predpoklady o činnosti systému (napr. spoľahliví správcovia,
fyzická ochrana)
Posúdenie odhadnutých rizík vzhľadom na kritérium
akceptovateľnosti rizika
Výsledok = rozdelenie identifikovaných rizík na akceptovateľné a
neakceptovateľné
Rozhodnutie, čo sa bude robiť s príliš vysokými rizikami
◦ Vyhnutie
◦ Prenesenie
◦ Prijatie opatrení
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Bezpečnostný projekt systému
Výber a implementácia opatrení






Väčšinu problémov (neakceptovateľných rizík) budeme musieť riešiť
Kde vziať riešenia?
Pri analýze rizík: scenáre hrozieb (ktoré zraniteľnosti a ako sa dajú
využiť)
Opatrenia na pokrytie odhalených zraniteľností
◦ Návrh (zoznam a plán implementácie)
◦ Schválenie vedením organizácie
◦ Implementácia
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Bezpečnostný projekt systému
Výber opatrení




Väčšinu problémov (neakceptovateľných rizík) budeme musieť riešiť
Kde vziať riešenia?
Vlastné opatrenia:
◦ Pri analýze rizík: scenáre hrozieb (ktoré zraniteľnosti a ako sa dajú využiť)
◦ Opatrenia na pokrytie zraniteľností, alebo odradenie útočníka



Štandardné opatrenia
◦ Systémy sú podobné a majú podobné bezpečnostné požiadavky
◦ Experti spravili analýzu rizík pre typické systémy a navrhli štandardné
opatrenia
◦ Grundschutz nemeckého BSI (katalóg hrozieb, zraniteľností, opatrení)



Súbory opatrení
◦ USA – súbory minimálnych opatrení podľa úrovne klasifikácie systémov
◦ ISO/IEC 27002 súbor cca 130 opatrení (povinných)



Opatrenia je potrebné overiť (predpoklady) a konkretizovať
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Bezpečnostný projekt systému
ISO/IEC 27002



Najznámejší zdroj (Výnos MF, aj Zákon o ochrane osobných údajov)
13 oblastí
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Bezpečnostná politika
Organizačná bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Správa aktív organizácie (aj klasifikačná schéma a narábanie s fyzickými
médiami)
Riadenie prístupu k informáciám
Kryptografia (používanie kryptografických nástrojov)
Fyzická bezpečnosť
Prevádzková bezpečnosť (Operational security management)
Sieťová bezpečnosť
Manažment bezpečnosti systémov (životný cyklus)
Manažment vzťahov s dodávateľmi
Manažment bezpečnostných incidentov
Súlad so zákonmi, normami, vnútornou legislatívou a zmluvami
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Bezpečnostný projekt systému
Alternativa k štandardnej analýze rizík







prečo?
Veľa štandardných systémov so základnými bezpečnostnými
požiadavkami
Narastajúci počet hrozieb, zraniteľností, vývoj IKT
Laici, ani informatici nestíhajú sledovať vývoj v IB (ani špecialisti nie)
Východisko
Štandardné riešenia pre bežné systémy
Analýza rizík len pre tie riziká, ktoré nie sú pokryté
BSI Standard 100-3 Risk analysis on the basis of IT-Grundschutz
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.h
tml;jsessionid=F94EE268B6FC0016BA08024160C4B604.2_cid294
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKatalog
e/itgrundschutzkataloge_node.html
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Bezpečnostný projekt systému
po analýze rizík






Návrh opatrení a plán implementácie opatrení
Schválenie vedením organizácie (peniaze, organizačné a legislatívne
opatrenia)
Implementácia opatrení
Ostali zostatkové riziká
◦ Akceptované
◦ Zatiaľ nepokryté bezpečnostnými navrhnutými ale nerealizovanými
opatreniami
◦ Riziká znížené prijatými opatreniami







Monitorovanie systému
Vyhodnocovanie účinnosti opatrení
Dodatočné analýzy rizík
Bezpečnostné audity
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia






Analýza rizík (=identifikácia a odhad) – len Zákon o ochrane
osobných údajov
Opatrenia
Zákon o ochrane osobných údajov + Vyhlášky
Opatrenia
◦ Technické, organizačné, personálne,
◦ Primerané podmienkam v ktorých systém pôsobí a rizikám
◦ Explicitne sú spomenuté







Ochrana pred malware
Ochrana integrity údajov
Zálohovanie
Ochrana prístupu k systémom a informáciám
Autorizácia činností
Dostupnosť zdrojov pre oprávnené osoby
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia


Osobné údaje



Vyhlášky (164/2013 a 117/2014) §3





Rozsiahla príloha, podmnožina ISO/IEC 27002 doplnená o
povinnosti vyplývajúce zo Zákona na ochranu osobných údajov
ISO/IEC 27002 cca 130 opatrení, Vyhláška: 57 opatrení (45
všeobecných, 12 vlastných)
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia
Zákon o kritickej infraštruktúre:





Stanovuje požiadavky na opatrenia len rámcovo
a) trvalé bezpečnostné opatrenia, ktorými sú investície a postupy na
zabezpečenie ochrany prvku, a to
1. mechanické zábranné prostriedky,
2. technické zabezpečovacie prostriedky,
3. bezpečnostné prvky informačných systémov,
4. organizačné opatrenia s dôrazom na postup pri vyrozumení a varovaní,
ako aj na krízové riadenie,
5. odborná príprava osôb, ktoré zabezpečujú ochranu prvku,
6. kontrolné opatrenia na dodržiavanie trvalých bezpečnostných opatrení,
b) mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v závislosti od
intenzity hrozby narušenia alebo zničenia prvku.
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia








ISVS, Výnos MF SR o štandardoch
Nie bezpečnostný projekt, ale ISMS organizácie
Explicitne nie je spomenutá počiatočná analýza rizík
Opatrenia vychádzajú z normy ISO/IEC 27002 (z roku 2005)
Upravené
Menšia úroveň podrobností ako v norme
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Bezpečnostný projekt systému

legislatívne požiadavky na opatrenia (ISVS)


Obsah bezpečnostných štandardov pre ISVS
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Riadenie informačnej bezpečnosti
Personálna bezpečnosť
Manažment rizík pre oblasť IB
Kontrolný mechanizmus riadenia IB
Ochrana proti škodlivému kódu
Sieťová bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
Aktualizácia softvéru
Monitorovanie a a manažment bezpečnostných incidentov
Periodické hodnotenie zraniteľností
Zálohovanie
Fyzické ukladanie záloh
Riadenie prístupu
Aktualizácia IKT
Účasť tretej strany
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Bezpečnostný projekt systému
ISO/IEC 27002



Pre porovnanie uvádzame zoanam ešte raz
13 oblastí
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Bezpečnostná politika
Organizačná bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Správa aktív organizácie (aj klasifikačná schéma a narábanie s fyzickými
médiami)
Riadenie prístupu k informáciám
Kryptografia (používanie kryptografických nástrojov)
Fyzická bezpečnosť
Prevádzková bezpečnosť (Operational security management)
Sieťová bezpečnosť
Manažment bezpečnosti systémov (životný cyklus)
Manažment vzťahov s dodávateľmi
Manažment bezpečnostných incidentov
Súlad so zákonmi, normami, vnútornou legislatívou a zmluvami
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia




Utajované skutočnosti Zákon 215/2004 a Vyhláška 339/2004 +
ďalšie vyhlášky
Explicitne
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Fyzická bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Režimové opatrenia
Klasifikácia informácie a systémov
Narábanie s klasifikovanými informáciami (utajovanými skutočnosťami)
Nastavenie systémových prostriedkov
Správa systémov
Havarijné plány

Podrobnosti v štandardoch, ktoré sa zakladajú na otvorených
technických normách
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia

STN ISO/IEC 17799 Informačné technológie. Kódex praxe manažérstva
informačnej bezpečnosti,
STN ISO/IEC TR 13335-1 Informačné technológie. Návod na manažérstvo
bezpečnosti IT. Časť 1: Koncepcie a modely bezpečnosti IT,
STN ISO/IEC TR 13335-2 Informačné technológie. Návod na manažérstvo
bezpečnosti IT. Časť 2: Riadenie a plánovanie bezpečnosti IT,
STN ISO/IEC TR 13335-3 Informačné technológie. Návod na manažérstvo
bezpečnosti IT. Časť 3: Techniky pre manažment bezpečnosti IT,
STN ISO/IEC TR 13335-4 Informačné technológie. Návod na manažérstvo
bezpečnosti IT. Časť 4: Výber bezpečnostných opatrení,
STN ISO 7498-2 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených
systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 2: Bezpečnostná architektúra,
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Bezpečnostný projekt systému
legislatívne požiadavky na opatrenia

STN ISO/IEC 9796 Informačná technika. Bezpečnostné metódy. Metóda
digitálneho podpisu s obnovou správy,
STN ISO/IEC 9797 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky.
Mechanizmus na zachovanie integrity dát s kryptovacou kontrolnou funkciou
pracujúcou s blokovým šifrovacím algoritmom,
STN ISO/IEC 9798-1 Informačná technika. Bezpečnostné metódy. Mechanizmy
autentifikácie entity. Časť 1: Všeobecný model,
STN ISO/IEC 9798-2 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky.
Mechanizmus overovania entít.
Časť 2: Mechanizmus so symetrickým šifrovacím algoritmom,
STN ISO/IEC 9798-3 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky.
Mechanizmus overovania entít. Časť 3: Overovanie entít pomocou
algoritmu verejného kľúča,
ISO 8732, ISO 9564-1, ISO 9564-2, ISO/IEC 101664, TCSEC - Trusted
Computer Evaluation Criteria, ITSEC - International Trusted Evaluation Criteria.
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Bezpečnostný projekt systému
špeciálne opatrenia


Opatrenia dvoch úrovní
◦ Priame riešenie bezpečnostných problémov
◦ Riadenie IB



Čo nás znepokojuje
◦
◦
◦
◦



Spravili sme analýzu rizík, navrhli a zaviedli opatrenia
Pokryli sme všetky bezpečnostné problémy?
Vychádzali sme zo správnych predpokladov?
Bola implementácia opatrení korektná a opatrenia sú účinné?

100% záruku nedosiahneme, preto korekčné opatrenia
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kontroly opatrení (manažér IB)
Monitoring systému/systémov
IDS/IPS
Záznamy auditu (logy)
Nezávislé kontroly (audit, penetračné testovanie, certifikácia)
Vyhodnocovanie stavu IB, korekcie (analýza rizík, audit, Bezpečnostná
politika)
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Bezpečnostný projekt systému
špeciálne opatrenia


Manažment bezpečnostných incidentov
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Rýchla detekcia
Lokalizácia (obmedzenie rozsahu)
Korekčné opatrenia na likvidáciu (napr. útok z Internetu, šírenie malware,...)
Návrat do normálneho stavu
Záznam, hlásenie, zaistenie stôp a analýza príčin
Vyvodenie záverov

Kontinuita činnosti
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Príprava na riešenie vážnych bezpečnostných incidentov
Určenie kritických systémov/zdrojov
Scenáre krízových situácií
Ľudia, nástroje, technika, informácie
Havarijné plány
Plány obnovy
Nácvik, aktualizácia plánov
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Bezpečnostný projekt systému
zhrnutie










Systém potrebujeme chrániť účinne a primerane jeho
hodnote
Ochrana systému - zložitá úloha (analýza, konštrukcia
pokrytia, optimalizácia, praktická realizácia)
Dôležitosť systematického prístupu k ochrane IS zdôraznená
viacerými zákonmi
Napriek rozdielnemu kontextu podobná filozofia –
koordinácia obsahu (opatrenia), úrovne je žiadúca a
principiálne možná
Kompatibilné projekty
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Bezpečnostný projekt systému
záver













iný problém - kapacitný
Kto sa bude starať o bezpečnosť toľkých systémov?
Kde získa potrebné know-how?
Chýbajúce know-how sa teoreticky dá doplniť
◦ Veľa dostupných noriem, štandardov a metodických materiálov
(dá sa vybrať)
Sledovanie vývoja IB (veľký rozsah a dynamika vývoja)
Identifikácia vážnych problémov a vypracovanie riešení
Sprostredkovanie manažérom IB v praxi
Vývoj v NIST a BSI poučný
Príprava a sprístupnenie štandardných riešení
My (SR) kapacitne nestačíme, budeme musieť jednak intenzívne
spolupracovať doma a zapojiť sa do reálnej medzinárodnej
spolupráce
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