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 Táto časť opisuje mnoho bezpečnostných aspektov, ktoré napomôžu integrovať 
informačnú bezpečnosť do životného cyklu vývoja systému SDLC (System Development
Life Cycle). Bezpečnostné aspekty sú uvedené v každej fáze SDLC, takže požiadavky na 
aplikácie a bezpečnostné požiadavky  postupujú spolu s cieľom zabezpečiť vyvážený 
prístup pri vývoji. 

 Životný cyklus vývoja systému SDLC je celkový proces vývoja, implementácie a odstavenia 
informačného systému, ktorý pozostáva z viacerých krokov od inicializácie, analýzy, 
návrhu, implementácie a údržby až po odstavenie. Existuje viacero modelov a metodológií 
SDLC, ale každý všeobecne pozostáva z postupnosti definovaných krokov alebo fáz.

 Bez ohľadu na typ používaného životného cyklu v spoločnosti musí byť do SDLC 
integrovaná informačná bezpečnosť s cieľom zaistiť primeranú ochranu informácií, ktoré 
bude systém prenášať, spracovávať a uchovávať. 

 Bezpečnosť je najúčinnejšia a cenovo najefektívnejšia v prípade, keď takáto  integrácia 
začína spolu s inicializáciou vývoja systému alebo spolu s integračným projektom 
a pokračuje počas celého SDLC až po odstavenie systému.

 Organizácia môže používať alebo generický model SDLC ako je opísaný v tejto časti alebo 
si navrhnúť SDLC ušitý na mieru, ktorý splňuje jej špecifické potreby. Na nasledujúcom 
obrázku je znázornený rámec na včlenenie bezpečnosti do všetkých fáz SDLC s cieľom 
výberu, zaobstarania a použitia primeraných a cenovo efektívnych bezpečnostných 
opatrení. 2
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Úvod

Životný cyklus vývoja systému



 Fáza inicializácie.

o Všetky projekty informačných technológií majú štartovací bod, ktorému sa všeobecne hovorí 
fáza inicializácie. 

o Počas tejto fázy v organizácii vzniká potreba pre určitý systém a organizácia dokumentuje jeho 
požadovaný účel. Organizácia na globálnej úrovni typicky vyhodnocuje informácie, ktoré bude 
systém spracovávať, prenášať alebo uchovávať takisto kto bude požadovať prístup k 
informáciám a ako. 

o V tejto fáze sa navyše často rozhodne či projekt sa bude realizovať ako nezávislý informačný 
systém alebo sa vytvorí ako súčasť už existujúceho definovaného systému. Ďalej sa v tejto fáze 
typicky vykoná predbežná analýza rizík a začnú sa vypracovávať dokumenty bezpečnostných 
plánov systému.

o Ak sa ukončia vyššie uvedené činnosti a bola uznaná potreba pre nový alebo vylepšený 
produkt IT alebo službu, ešte predtým než sa projekt schváli, musia byť vykonané ďalšie 
činnosti, ktoré zahrňujú jasne definované ciele projektu a definovanie globálnych požiadaviek 
na informačnú bezpečnosť. 

o Typicky v tejto fáze organizácia definuje globálne požiadavky na politiku informačnej 
bezpečnosti a definuje architektúru bezpečnostného systému organizácie.  
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Úvod – základná charakteristika jednotlivých fáz



 Fáza vývoja/zaobstarania.

o Počas tejto fázy je systém navrhnutý, kúpený, naprogramovaný, vyvinutý alebo inak 
skonštruovaný. Táto fáza často pozostáva z ďalších definovaných cyklov, ako je cyklus vývoja 
systému alebo cyklus zaobstarania systému.

o Počas prvej časti fázy vývoja/zaobstarania systému by organizácia mala súčasne definovať 
požiadavky na bezpečnosť systému a na funkcionalitu systému. Tieto požiadavky môžu byť 
vyjadrené ako technické charakteristiky (napríklad riadenie prístupu), záruky (napríklad 
kvalifikácia a prax vývojárov systému) alebo prevádzkové pravidlá (napríklad bezpečnostné 
povedomie a školenie). 

o Počas poslednej časti tejto fázy by spoločnosť mala vykonať vývojové testovanie technických a 
bezpečnostných charakteristík/funkcií s cieľom ubezpečiť sa, že sa vykonávajú tak ako je 
zamýšľané, a to ešte predtým ako projekt prejde do fáze implementácie a integrácie.
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Úvod – základná charakteristika jednotlivých fáz



 Fáza implementácie/ohodnotenia.

o Vo fáze implementácie organizácia konfiguruje a zavádza bezpečnostné charakteristiky 
systému, testuje funkčnosť týchto charakteristík, inštaluje alebo implementuje systém 
a nakoniec organizácia udelí oficiálnu autorizáciu na prevádzku systému.

o Previerky návrhu a testy systémov by mali byť vykonané predtým ako je systém nasadený do 
prevádzky, aby sa zaistilo, že systém splňuje všetky požadované bezpečnostné špecifikácie. 

o Navyše, pokiaľ sú do aplikácie alebo podporného systému pridané nové opatrenia, musí byť 
vykonaný dodatočný akceptačný test týchto nových opatrení. 

o Takýto prístup zaisťuje, že nové opatrenia splňujú bezpečnostné špecifikácie a nie sú 
v konflikte alebo neblokujú existujúce opatrenia. 

o Výsledky previerok návrhu a testovania systému by mali byť plne dokumentované, prípadne 
aktualizované po vykonaní nových previerkach a testoch. S týmito dokumentmi by sa malo  
zaobchádzať ako s oficiálnymi dokumentmi spoločnosti.
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Úvod – základná charakteristika jednotlivých fáz



 Fáza prevádzky/údržby.

o Účinný bezpečnostný program vyžaduje komplexnú a neustálu znalosť programu a poznanie 
slabín systému.

o Vo fáze prevádzky a údržby sú systémy a produkty nasadené v prevádzke, vyvíjajú a testujú sa 
vylepšenia a modifikácie systému a  pridáva sa alebo sa nahradzuje hardvér a softvér. 

o Počas tejto fázy by organizácia mala permanentne monitorovať výkon systému, aby sa zaistilo, 
že systém vyhovuje stanoveným požiadavkám používateľov a bezpečnosti a že sú zapracované 
potrebné modifikácie systému.

o Pre riadenie a manažment konfigurácií je dôležité dokumentovať navrhnuté a uskutočnené 
zmeny v bezpečnostnom pláne systému. Informačné systémy sú typicky v neustálom stave 
vylepšovania či už hardvéru alebo softvéru alebo možných zmien okolitého prostredia, v ktorom 
je systém umiestnený. Dokumentovanie zmien v informačnom systéme a vyhodnotenie 
potenciálneho dopadu týchto zmien na bezpečnosť systému je podstatnou časťou 
priebežného monitorovania.

o Monitorovanie bezpečnostných opatrení napomáha identifikovať potenciálne problémy 
informačného systému vo vzťahu k bezpečnosti, ktoré neboli identifikované počas analýzy 

bezpečnostných dopadov vykonávanej ako časť procesu riadenia a manažmentu konfigurácií. 
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Úvod – základná charakteristika jednotlivých fáz



 Fáza odstránenia.

o Fáza odstránenia životného cyklu systému odpovedá procesu zachovania (ak sa aplikuje) 
a zničenia informácií, hardvéru a softvéru informačného systému.

o Tento krok je mimoriadne dôležitý, pretože počas tejto fázy sú informácie, hardvér, softvér 
prenesené na iný systém alebo sú archivované alebo zničené. Pokiaľ je táto fáza vykonaná 
nesprávne, môže to mať za následok napríklad neoprávnené zverejnenie citlivých údajov. 

o Ak sa informácie archivujú, musí organizácia brať na zreteľ potrebu a metódy znovu 
sprístupnenia informácií. Aj keď elektronické informácie je relatívne jednoduché uložiť a znovu 
sprístupniť, môžu nastať problémy, pokiaľ technológia použitá na vytvorenie záznamov
nebude v čase znovu pristúpenia k informáciám dostupná v dôsledku zastaranosti alebo 
nekompatibility s novými technológiami.

o Navyše organizácia by mala brať do úvahy opatrenia, ktoré musia byť realizované pre budúce 
použitie šifrovaných údajov. Opatrenia sa týkajú zaistenia dlhodobého bezpečného uloženia 
kryptografických kľúčov. Pri odstavení informačného systému je rovnako dôležité brať do úvahy 
právne požiadavky na dobu archivácie údajov respektíve Registratúrny plán organizácie.

o Odstránenie informácií z pamäťového média ako je pevný disk alebo magnetická páska sa 
nazýva sanitácia médií. Existuje viacero úrovní bezpečnosti pri sanitácie médií od obyčajného 
vymazania informácií cez bezpečnostné vymazania informácií až po fyzické zničenie média. 
Vzhľadom k tomu, že existuje viacero typov sanitácie médií poskytujúcich rôznu ochranu 
informáciám, organizácia by mala mať stanovené bezpečnostné požiadavky vo forme smernice 
na výber sanitačnej metódy.

8

Úvod – základná charakteristika jednotlivých fáz



 S cieľom poskytnúť jasný a presný návod je každá fáza životného cyklu opísaná 
v nasledujúcich častiach, ktoré sú organizované takto:

o Poskytuje stručný opis fázy SDLC.

o Identifikuje všeobecné kontrolné body alebo zriadené body v priebehu životného cyklu, v 
ktorých bude systém vyhodnotený a v ktorých manažment stanoví, či by mal projekt pokračovať 
tak ako je, zmeniť smer alebo projekt bude zastavený. Kontrolné body sú cenné v tom, že 
poskytujú organizácii príležitosť overiť, že bezpečnostné aspekty sú riešené, primeraná 
bezpečnosť je zabudovaná a identifikované riziká sú správne pochopené predtým ako vývoj 
systému postúpi do ďalšej fázy životného cyklu.

o Identifikuje a opisuje hlavné bezpečnostné aktivity v každej fáze. Každá aktivita je ďalej 
definovaná v týchto oblastiach:

 Opis. Opis poskytuje podrobný prehľad o činnosti a zdôrazňuje špecifické aspekty nevyhnutné na 
riešenie úlohy.

 Očakávané výstupy. Spoločné výstupy a produkty úloh sú uvedené spolu s návrhmi na 
doprednú/spätnú  integrácia týchto pracovných produktov do SDLC.

 Synchronizácie. Spätná väzba, ktorá poskytuje príležitosti na zabezpečenie toho, aby SDLC bolo  
implementované ako flexibilný prístup, ktorý umožní zodpovedajúcu a konzistentnú komunikáciu a 
prispôsobenie úloh a výstupov ako je systém vyvíjaný.

 Vzájomné závislosti. Táto časť identifikuje kľúčové vzájomné závislosti s inými úlohami, aby sa zaistilo, 
že aktivity integrácie bezpečnosti nie sú negatívne ovplyvnené inými procesmi IT.

 Tipy pre realizátora. Odporúčania pre realizátora v uvedenej bezpečnostnej aktivite.
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Úvod – ako sú jednotlivé fázy opísané
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Inicializačná fáza SDLC

Súvisiace bezpečnostné faktory v inicializačnej fáze



 Počas tejto prvej fázy životného cyklu vývoja sú bezpečnostné úvahy kľúčové pre 
zodpovednú a včasnú integráciu. Tým sa zabezpečí, že sú vzaté do úvahy hrozby, 
požiadavky a potenciálne obmedzenia vo funkčnosti a integrácii.

 Na tomto mieste je na bezpečnosť pozerané väčšinou v termínoch rizika pre činnosť 
organizácie so vstupom od útvaru informačnej bezpečnosti organizácie.

 Hlavné bezpečnostné aktivity v tejto fáze sú:

o Počiatočná vymedzenie požiadaviek na činnosť organizácie týkajúcich sa zachovania  
dôvernosti, integrity a dostupnosti.

o Stanovenie kategorizácie informácií a identifikácia známych požiadaviek na osobitné 
zaobchádzanie pre prenos, ukladanie alebo vytvorenia informácií takých ako sú osobné 
identifikačné údaje.

o Stanovenie prípadných požiadaviek na ochranu súkromia.

 Včasné plánovanie a uvedomenie si bezpečnostných aspektov  má dopad v šetrení 
nákladov a času prostredníctvom vhodného plánovanie riadenia rizík. 

 Bezpečnostné diskusie by mali byť vykonané v rámci (nie samostatne) vývojového 
projektu s cieľom zabezpečiť spoľahlivé pochopenie pracovníkmi projektu 
o rozhodnutiach o činnosti organizácie a dopadoch ich  rizík na celý vývojový projekt.
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Inicializačná fáza SDLC - opis



 Všeobecné typy kontrolných bodov pre túto fázu môžu obsahovať:

o Stanovenie stratégie zaobstarania, ktorá sa bude používať počas celého zvyšku vývojového 
procesu.

o Koncepcia systému hodnotenia na overenie, že koncept je životaschopný, kompletný, 
dosiahnuteľný a v súlade s cieľmi poslania organizácie a rozpočtovými obmedzeniami.

o Špecifikácia hodnotenia výkonnosti na zabezpečenie, že pôvodný návrh systému rieši všetky 
aktuálne zistené stanovené bezpečnostné požiadavky.

o Zladenie architektúry organizácie EA (Enterprise Architecture), ktorá harmonizuje s víziou IT, 
štandardmi a požiadavkami na činnosť organizácie ako aj bezpečnostné zladenie so súčasnými 
a bezprostredne blížiacime sa bezpečnostnými službami.

o Finančné hodnotenie na overenie, že systém bude v súlade s produktami a pokynmi v zmysle 
finančného plánu s vyvážením požadovaných nákladov spojených s manažmentom rizík.

o Hodnotenie manažmentu rizík, ktoré je v súlade s odporúčanými štandardami manažmentu 
rizík s cieľom zníženia nejednoznačnosti pri manažmente systémového rizika. V tomto 
hodnotení manažmentu rizika je zahrnuté hodnotenie výsledkov bezpečnostnej kategorizácie 
informačného systému, ktoré zahrňujú identifikované typy informácií, výsledné úrovne dopadov 
a finálnu bezpečnostnú kategorizáciu systému.
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Inicializačná fáza SDLC – kontrolné body



 Inicializovať bezpečnostné plánovanie – Opis.

 Plánovanie bezpečnosti by malo začať v inicializačnej fáze týmto:

o Identifikácia kľúčových bezpečnostných rolí pre vývoj systému.

o Identifikácie zdrojov pre bezpečnostné požiadavky, ako sú príslušné zákony, predpisy 
a štandardy.

o Zabezpečiť, aby všetky kľúčové zainteresované strany mali spoločnú zhodu, vrátane 
bezpečnostných dôsledkov, kritérií a požiadaviek.

o Opísať prvotné myšlienky o kľúčových bezpečnostných míľnikoch, vrátane časových rámcov 
a vývojových indikátoroch, ktoré signalizujú približujúci sa bezpečnostný krok.

 Takéto včasné zapojenie umožní vývojárom naplánovať do projektu bezpečnostné 
požiadavky a súvisiace obmedzenia. Ďalej bude vedúcim projektu pripomínať, že veľa 
prijatých rozhodnutí má bezpečnostné dôsledky, ktoré je potrebné pri pokračovaní 
projektu primerane zvážiť.

 Identifikácia bezpečnostných rolí - Identifikácia manažéra bezpečnosti informačného 
systému MBIS je dôležitým krokom.

o Identifikácia MBIS v ranej fáze procesu zabezpečuje individuálne kľúčové poznatky do s rizikom 
súvisiacich rozhodnutí vykonaných v ranej fáze procesu a poskytuje ďalším členom tímu prístup 
k MBIS s cieľom podpory pri integrácii bezpečnosti do vývoja systému.
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Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Inicializovať bezpečnostné plánovanie – Opis.

 Povedomie zúčastnených strán o bezpečnostnej integrácii - MBIS zabezpečuje gestorovi 
aplikácii a vývojárovi včasné porozumenie pre bezpečnostné  kroky, požiadavky 
a očakávania, takže bezpečnosť je plánovaná od začiatku. Témy bezpečnosti môžu 
obsahovať:

o Bezpečnostné zodpovednosti.

o Bezpečnostné metriky pre potreby hlásení.

o Zavedené bežné bezpečnostné opatrenia (ak je aplikovateľné).

o Proces certifikácie a akreditácie.

o Techniky bezpečnostného testovania a hodnotenia.

o Výstupy plnenia v oblasti bezpečnostných dokumentov a bezpečnostných požiadaviek.

o Bezpečnostný návrh, architektúra a pravidlá kódovania.

o Bezpečnostné aspekty pri zaobstarávaní.

o Hlavné aktivity pri harmonograme vývoja a dopadu na zdroje pre aktivity ako sú aktívne 
testovanie, akreditácia a školenia.

 Počiatočné plánovanie projektu - Návrh počiatočného zámeru projektu pre bezpečnostné 
míľniky, ktorý je integrovaný do harmonogramu vývojového projektu a umožní riadne 
plánovanie pri výskyte zmien. Aktivity v tejto fáze môžu byť viac v podobe rozhodnutí 
následovaných bezpečnostnými aktivitami.
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Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Inicializovať bezpečnostné plánovanie – Synchronizácia.

 Mal by byť plánovaný rad míľnikov alebo bezpečnostných porád s cieľom prediskutovať 
každý z bezpečnostných aspektov v priebehu vývoja systému.

 Inicializovať bezpečnostné plánovanie – Vzájomné závislosti.

 Harmonogram projektu by mal integrovať bezpečnostné aktivity s cieľom zaistiť riadne 
plánovanie akýchkoľvek budúcich rozhodnutí v súvislosti s harmonogramami a 
prostriedkami.
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Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Inicializovať bezpečnostné plánovanie – Tipy pre realizátora.

o Bezpečnostné plánovanie v iniciálnej fáze by malo zahrňovať prípravu pre celý životný cyklus 
systému, vrátane identifikácie kľúčových bezpečnostných míľnikov, výstupov plnenia, nástrojov 
a technológií. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná položkám, ktoré je potrebné zaobstarať 
(napríklad nástroje na testovanie a hodnotenie).

o Mnoho výstupov z inicializácie projektu (zápisy z rokovaní, informatívnych schôdzí, identifikácii 
role) môžu byť štandardizované a poskytnuté vývojárom pre vhodnú úroveň námahy 
plánovania.

o Porady s osobnou účasťou dáva jej účastníkom významnú príležitosť posúdiť chápanie a  
prehľad.

o Ak organizácia určila tú istú osobu za manažéra bezpečnosti informačného systému MBIS pre 
viaceré systémy, plánovaný prístup bude zvyšovať ich schopnosti pre viacero procesov takých 
ako je priradenie spoločných systémov alebo spoločná  organizácia vlastníctva.

o Na začiatku životného cyklu vývoja sa poraďte s právnikmi ohľadom registratúrneho poriadku, 
ochrany osobných údajov a slobodným prístupom k informáciám s cieľom zaistiť súlad s 
platnými právnymi predpismi a politikou organizácie.
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Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Kategorizovať informačný systém – Opis.

 Bezpečnostná kategorizácia predstavuje zásadný krok smerom k integrácii bezpečnosti 
do činnosti organizácii a funkcií manažmentu informačných technológií a vytvára základ 
pre bezpečnostnú štandardizáciu medzi informačnými systémami. 

 Bezpečnostná kategorizácia začína identifikáciou informácií, ktoré podporujú činnosti 
organizácie tak ako je definované v EA.

 Následné kroky sú zamerané na vyhodnotenie bezpečnosti z pohľadu dôvernosti, 
integrity a dostupnosti. Výsledkom je silná väzba medzi poslaním, informáciami a 
informačným systémom s nákladovo efektívnou  informačnou bezpečnosťou.

 Bezpečnostné kategórie sú založené na, možnom vplyve výskytu určitých udalostí na 
organizáciu, ktoré môžu ohroziť informačné systémy potrebné pre organizácie za účelom 
plnenia jej poslania, ohroziť ochranu jej aktív, ohroziť plnenie jej zákonných povinnosti, 
ohroziť udržiavanie jej denno-denných funkcií a ohroziť ochranu jednotlivca. 

 Bezpečnostné kategórie musia byť použité v spojitosti so zraniteľnosťou a hrozbou 
informácii na posúdenie rizika pre organizáciu tým, že  prevádzkuje informačný systém.

 Štandardy bezpečnostnej kategorizácie a návody napomáhajú organizáciám pri výbere 
vhodných bezpečnostných opatrení pre svoje informačné systémy.
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 Kategorizovať informačný systém – Synchronizácia.

 Bezpečnostná kategorizácia by mala byť preskúmaná po významných zmenách v 
informačnom systéme alebo po aktualizácii analýzy dopadu na činnosť organizácie.

 Kategorizovať informačný systém – Vzájomné závislosti.

o Analýza dopadov na činnosť BIA (Business Impact Analysis): Personál organizácie by mal pri 
výkone aktivít každej úlohy brať do úvahy krížové využitie bezpečnostnej kategorizácie 
a informácie z analýzy dopadov na činnosť organizácie. Pretože tieto aktivity majú spoločné 
ciele, organizácie by mali navzájom čerpať z týchto aktivít pre každý informačný systém a použiť 
tieto výsledky pre zaistenie presnosti.

o Finančný plán a EA: Rovnako ako žiadne investície do IT by nemali byť vykonané bez 
potvrdenia súladu s architektúrou odpovedajúcou činnosti organizácie, bezpečnostná  
kategorizácia na začiatku životného cyklu bezpečnosti je činnosť spúšťajúca aktivita priamo 
napojená na procesy EA a finančného plánu a rovnako ako rozhodnutia v oblasti migrácie a 
aktualizácie.

o Návrh systému: Porozumenie a navrhovanie architektúry systému s rešpektovaním rôznych 
úrovní dopadu môžu napomôcť k dosahovaniu úspor z rozsahu bezpečnostných služieb a 
ochrany prostredníctvom spoločných bezpečnostných zón v rámci organizácie. Tento prístup 
vyžaduje solídne znalosti typov informácií a údajov v organizácii, ktoré sa získajú 
prostredníctvom procesu bezpečnostnej kategorizácie.

18
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 Kategorizovať informačný systém – Vzájomné závislosti.

o Havarijné plánovanie a plánovanie zotavenia sa z havárie: Personál organizácie pre havarijné 
plánovanie a plánovanie zotavenia sa z havárie by si mal preskúmať informačné systémy, ktoré 
majú viacero typov údajov s rôznou úrovňou dopadu a zvážiť zoskupenia aplikácií s podobnou 
úrovňou systémového dopadu s dostatočne chránenou infraštruktúrou. Tým sa zaistí účinné 
uplatňovanie správnych ochranných bezpečnostných opatrení pre havárie a zotavenie sa z 
havárie a zabráni sa zbytočne vysokému stupňu ochrany systémov s nízkym dopadom.

o Dohody o zdieľaní informácií a prepojenia systémov: Personál organizácie by mal využívať 
agregovanú a individuálnu bezpečnostnú kategorizáciu informácií v prípade hodnotenia 
prepojenia medzi organizáciami.

19
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 Kategorizovať informačný systém – Tipy pre realizátora.

o Na primeranú úroveň podpory poslania organizácie a dôsledného uplatňovania súčasných a 
budúcich požiadaviek informačnej bezpečnosti by mala každá organizácia zriadiť formálny 
postup na potvrdenie kategorizácií na úrovni systému ako priorít organizácie. Podporí to nielen 
porovnateľné hodnotenie systémov, ale prinesie tiež ďalšie výhody na zahrnutie využitia 
spoločných bezpečnostných opatrení a vytvorenie ochrany do hĺbky.

o Personál organizácie by mal preskúmať vhodnosť dočasných úrovní dopadu v súvislosti s  
organizáciou, prostredím, poslaním, používaním a konektivitou súvisiacou so  skúmaným 
informačným systémom zahrňujúc: význam poslania organizácie; životný cyklus a včasnosť 
dôsledkov; konfigurácia a informácie týkajúce sa bezpečnostnej politiky; požiadavky na osobitné 
zaobchádzanie; atď, a vykonať úpravy v prípade potreby.

o Aj keď bezpečnostná kategorizácia informačného systému môže mať za následok identifikáciu 
systému pre strednú alebo vysokú ochranu, jednotlivé navrhnuté bezpečnostné opatrenia pre 
dôvernosť, integritu a / alebo dostupnosť môžu byť nastavené na vysokú úroveň  pre 
jednotlivé bezpečnostné ciele v prípade, že opatrenia sú skutočne nezávislé a ak náklady alebo 
iné aspekty sú významným kritériom. V druhom prípade by sa mal na výber bezpečnostných 
opatrení dodržiavať prístup manažmentu rizík a všetky oprávnené rozdiely by mali byť 
dokumentované v bezpečnostnom pláne informačného systému.

o Personál organizácie by si mal uvedomiť, že existuje niekoľko faktorov, ktoré by mali byť 
zvažované pri agregácii typov systémových informácií. Pri zvažovaní týchto faktorov sa môžu 
objaviť skôr nepredvídané problémy, ktoré ovplyvňujú na systémovej úrovni kategorizáciu 
dopadu na dôvernosť, integritu a / alebo dostupnosti. Tieto faktory zahŕňajú agregáciu údajov, 
kritickú systémovú funkčnosť, poľahčujúce okolnosti a iné systémové faktory. 20
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 Ohodnotiť dopad na činnosť – Opis.

 Posúdenie dopadu systému na činnosť organizácie koreluje určité komponenty systému 
s kritickými činnosťami organizácie, ktoré sú týmito komponentami zabezpečované. Táto 
informácia je potom použitá na charakterizáciu dôsledkov narušenia komponentov 
systému na  činnosť a poslanie organizácie. Prvý návrh tohto produktu zavčasu v životnom 
cykle upozorní zúčastnené strany pre systém na kľúčové rozhodnutia v oblasti 
bezpečnosti a IT. Táto úloha by mala tiež vziať do úvahy úroveň dopadu na dostupnosť 
zistenú počas úlohy bezpečnostnej kategorizácie.

 Ohodnotiť dopad na činnosť – Synchronizácia.

o Tieto okolnosti by sa mali pravidelne prehodnocovať a aktualizovať vtedy, keď sa vyskytnú 
dôležité vývojové rozhodnutia (napríklad ako nové funkcionality) alebo sa významne zmení účel 
systému a rozsah pôsobnosti.

o Pretože systém dozrieva, BIA by sa mala rozšíriť o ďalšie podrobnosti o hlavných 
komponentoch IT.

 Ohodnotiť dopad na činnosť – Vzájomné závislosti.

o BIA je kľúčovým krokom v procese havarijného plánovania. BIA umožňuje lepšiu 
charakterizáciu systémových požiadaviek, procesov a závislostí a používa tieto informácie na 
určenie havarijných požiadaviek a zmierňovacích riešení.

21
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 Ohodnotiť dopad na činnosť – Tipy pre realizátora.

o Niektoré z týchto informácií je možné odvodiť z pôvodného prípadu činnosti pre iniciáciu.

o Pre väčšie a zložitejšie prípady vývoja treba zvážiť konanie porady zainteresovaných strán s 
brainstormingom možných väzieb a dopadov.

o Opakované použitie údajov a informácií pre viaceré účely, kedy to je použiteľné. Rozhodnutie  
o kategorizácii môžu byť znovu použité na rozhodnutia pre analýzu dopadov na činnosť BIA, 
obnovu po haváriách DR (Disaster Recovery), havarijné plánovanie CP (Contingency Planning) 
a pre kontinuitu prevádzky COOP (Continuity Of OPerations). Kategorizácia by mala byť 
odrazom priorít DR. Ak tomu tak nie je, potom tu je možnosť, že kategorizácia nebola vykonaná 
na primeranej úrovni alebo nie sú správne priority DR.

o Výsledky z BIA môžu byť použité na vytvorenie požiadaviek alebo cieľov pre dohody o úrovni 
služby SLA (Service Level Agreement) s poskytovateľmi podporných služieb.

22
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 Ohodnotiť dopad na privátnosť – Opis.

 Pri vývoji nového systému je dôležité priamo brať do úvahy to či systém bude vysielať, 
ukladať alebo vytvárať informácie, ktoré môžu byť považované osobné údaje. To sa 
zvyčajne zistí v priebehu procesu bezpečnostnej kategorizácie pri identifikácii typov 
informácií. 

 Akonáhle sa vyvíjaný systém identifikoval ako systém, ktorý bude spracovávať osobné 
údaje, mal by vlastník systému pracovať na identifikácii a implementácii primeraných 
ochrán a bezpečnostných opatrení, vrátane postupov pre riešenie incidentov narušenia 
dôvernosti a požiadavkami hlásenia incidentov.

 Mnoho organizácií uplatňuje buď jedno stupňový alebo dvojstupňový model na riešenie 
aspektov dôvernosti.

o Jednostupňový model vyžaduje, aby všetky systémy v inventári systémov organizácie 
vypracovali posúdenie dopadu na dôvernosť, ktoré opisuje kritériá na určenie dôverných 
informácií a dokumentuje bezpečnostné opatrenia použité na náležitú ochranu informácií. 

o Dvojstupňový model na rozdiel od jednostupňového modelu rozlišuje všetky systémy pomocou 
vykonávania prahovej analýzy na dve skupiny podľa toho, či je alebo nie je potrebné vykonať 
hodnotenie dopadu na dôvernosť. Kladná odpoveď by potom viedla na vykonanie 
podrobnejšieho hodnotenia osobných údajov a vhodných  bezpečnostných opatrení vo forme 
hodnotenia dopadu na dôvernosť.

 Výsledný dokument alebo proces by potom mal byť začlenený do bezpečnostného plánu 
systému a riadne udržiavaný. 23
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 Ohodnotiť dopad na privátnosť – Synchronizácia.

 Malo by sa pokračovať v hodnotení a aktualizácii pri výskyte zásadných rozhodnutí alebo 
pri významnej zmene účelu systému a rozsahu použitia.

 Ohodnotiť dopad na privátnosť – Vzájomné závislosti.

o Platná legislatíva je prvým krokom pri bezpečnostnej kategorizácii a identifikácii typu  
informácií, ako sú napríklad osobné údaje.

o Identifikácia a vyhodnotenie bezpečnostných opatrení by mali určiť, či sú potrebné dodatočné 
opatrenia na ochranu osobných údajov.

o Bude to mať vplyv na bezpečnostný plán systému, havarijný plán a analýzu dopadu na 

činnosť, čo by malo byť zachytené v týchto dokumentoch.

 Ohodnotiť dopad na privátnosť – Tipy pre realizátora.

 Platná legislatíva SR na ochranu údajov v informačných systémoch.

24
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 Zaistiť použitie bezpečných procesov pri vývoji informačného systému – Opis.

 Primárnu zodpovednosť za bezpečnosť aplikácií počas raných fáz leží v rukách vývojového 
tímu, ktorý najdetailnejšie rozumie podrobnostiam fungovania aplikácie a má schopnosť 
identifikovať bezpečnostné chyby vo funkčnom správanie a logike procesu činnosti 
organizácie. 

 Vývojový tím predstavuje prvú úroveň obrany a možnosť zabudovať bezpečnosť. Je 
dôležité, aby jeho úloha nebola prevzatá alebo znížená. Komunikácia a poskytovanie 
očakávaní je kľúčom k plánovaniu a umožňuje prostredie, ktoré chráni nadol až do úrovne 
kódu. Úvahy na plánovanie obsahujú:

o Bezpečný koncept prevádzky vývoja CONOPS (CONcept of OPerationS). Pre prostredie by mal 
byť vytvorený dokument o koncepcii prevádzky pre bezpečný vývoj a pre úložisko  zdrojového 
kódu by mal existovať havarijný plán, pretože zdrojový kód je prevládajúci pracovný produkt 
vývoja softvéru a systému a mal by byť zachovaný v prípade prerušenia vývojové prostredia.

o Štandardy a procesy. Vývoj systému by sa mal vykonávať podľa štandardných postupov, ktoré 
berú do úvahy bezpečné postupy a sú zdokumentované a opakovateľné. Na dosiahnutie tohto 
cieľa by mali byť stanovené a zdokumentované vhodné bezpečnostné postupy na systémom 
požadovanú úroveň záruky. 

o Bezpečnostné školenia pre vývojový tím. Môže byť potrebné ďalšie bezpečnostné školenie  pre 
kľúčových vývojárov, aby pochopili aktuálne hrozby a potenciálne zneužitie svojich produktov, 
rovnako ako školenia pre bezpečný návrh a kódovacie techniky. Takéto školenia  umožňujú 
vývojárom vytvárať bezpečnejší návrh a umožňuje im riešiť kľúčové problémy v úvodnej fáze 
vývojového procesu. 

25

Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Zaistiť použitie bezpečných procesov pri vývoji informačného systému – Opis.

 Úvahy na plánovanie obsahujú:

o Manažment kvality. Manažment kvality, ktorý zahrňuje plánovanie, záruky a riadenie, je kľúčom 
k zaisteniu minimálnych závad pri riadnom fungovaní informačného systému. Tým sa redukujú 
medzery alebo diery, ktoré sú niekedy ponechané otvorené pre zneužitie alebo chybné použitie 
(či už úmyselne, alebo nie) a ktoré spôsobujú zraniteľné miesta v systéme.

o Bezpečné prostredie. Prostredie vývoja systému by mali splňovať minimálne bezpečnostné 
kritériá. Týka sa to pracovných staníc, serverov, sieťových zariadení a úložiska kódu. Vývojové 
prostredie môže byť akreditované alebo certifikované ako akékoľvek iné prevádzkové systémy 
alebo prostredia. Bezpečné vývojové prostredie prepožičiava seba na vývoj bezpečného 
softvéru a systému.

o Bezpečný kód, praktiky a úložiská. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná úložisku kódu s 
dôrazom na systémy podporujúce distribuované vytváranie kódu s funkcionalitou kontroly 
vstupu a výstupu z úložiska. Na prístup do úložiska by sa mala aplikovať politika prístupu 
založená na rolách RBAC (Role-Based Access Control) a záznamy o prístupoch by mali byť 
pravidelne preskúmavané v rámci procesu bezpečného vývoja. Kód by mal byť vytvorený v 
súlade so štandardnými postupmi. Nevyhnutnou súčasťou vyššie uvedenej koncepcie operácií 
CONOPS je vytvorenie a uchovanie bezpečných kódových vzorov a komponentov. Bezpečné 
kódovacie vzory predstavujú príklady na úrovni kódu a sprievodná dokumentácia, ktorá  ilustruje 
ako splniť špecifické funkčné požiadavky a súčasne dosiahnuť bezpečnosť. Tieto vzory potom 
môžu byť vývojármi znovu použité s cieľom zabezpečiť, aby všetky softvérové komponenty boli 
vyvíjané zaručeným spôsobom po tom, čo vzory boli preverené a akceptované organizáciou.

26
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 Zaistiť použitie bezpečných procesov pri vývoji informačného systému – Synchronizácia.

 Poznatky získané z hotových výrobkov a z bezpečnostného testovanie by mali byť 
hodnotené na vhodnosť pri nastavení vývojových procesov a štandardov, aby sa zabránilo 
vstavaným  slabinám. 

 Zaistiť použitie bezpečných procesov pri vývoji informačného systému – Vzájomné 
závislosti.

o Štandardy pre vývoj IT by mali obsahovať vhodné metódy, ktoré pridávajú hodnotu do 
procesu a nie odvádzajú pozornosť od bezpečnosti.

o Školenie o vývoji systému a jeho orientácia by mali zahrňovať základné a špecializované (na 
prostredie) povedomie o bezpečnosti, školenie a vzdelávanie.

27
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 Zaistiť použitie bezpečných procesov pri vývoji informačného systému – Tipy pre 
realizátora.

o Na ochranu systému je nevyhnutné porozumenie moderným chybám v bezpečnosti aplikácií 
a metódam útokov. Poskytovanie školení o bezpečnosti aplikácií vývojovým a testovacím 
tímom zvýši vedomosti v danej problematike a v technikách a mali by umožniť vývoj 
bezpečnejších systémov. Ak vývojári sú si vedomí toho, čo hľadať a čo testovať v priebehu fázy 
vývoja, počet vyvinutých bezpečnostných chýb a uvoľnených pre zabezpečenie kvality (QA) by 
sa mal znížiť. Okrem toho v prípade, že testovací tím QA je dobre vzdelaný v oblasti 
bezpečnosti aplikácií, je pravdepodobnejšie, že bezpečnostný problém nájde predtým ako sa 
produkt presunie do ďalšej fázy testovania. Takéto školenie by malo viesť k väčšej dôvere v 
celkovú bezpečnosť produkčného systému. Poskytovanie školení v oblasti bezpečnosti aplikácií 
bude tiež zdôrazňovať tímu dôležitosť bezpečnosti aplikácií.

o Každá slabina známa vývojovému tímu by sa mala riešiť čo najskôr. Je nerozumné 
predpokladať, že zložité útoky od nebezpečných útočníkov, ktoré vyžadujú značnú znalosť 
vnútorného fungovania systému, sú nepravdepodobné. Vo viacerých prípadoch boli vlastníci 
systémov prekvapení keď zistili, že útočníci boli schopní "objaviť" informácie, ktoré vlastníci 
systémov považovali za skryté.

o Na zníženie možnosti bezpečnostných chýb v systéme by mali byť vyšetrené bezpečnostne 
zamerané doplnky a mali by byť začlenené do existujúcich štandardov kódovania alebo 
dokumentu návodu na vývoj. Tieto štandardy by mali byť pre všetky typy používaných jazykov 
na vývoj softvéru, ako sú C ++, Java, HTML, JavaScript a SQL.

28

Inicializačná fáza SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



29

Fáza vývoja/zaobstarania SDLC

Súvisiace bezpečnostné faktory vo fáze vývoja/zaobstarania



 Táto časť sa zaoberá bezpečnostnými aspektmi špecifickými pre druhú fázu SDLC. Hlavné 
bezpečnostné aktivity pre túto fázu sú:

o Vykonávať ohodnotenie rizík a výsledky použiť na doplnenie základných bezpečnostných 
opatrení.

o Analyzovať bezpečnostné požiadavky.

o Vykonať funkčné a bezpečnostné testy.

o Pripraviť prvotné dokumenty pre certifikáciu a akreditácie systému.

o Navrhnúť bezpečnostnú architektúru.

 Aj keď táto časť prezentuje komponenty informačnej bezpečnosti postupným spôsobom  
zhora nadol, poradie dokončenia nie je nevyhnutne pevné. Bezpečnostnú analýzu 
komplexných systémov je potrebné postupne iterovať, pokiaľ sa nedosiahne konzistencia 
a úplnosť.

30

Fáza vývoja/zaobstarania SDLC - opis



 Všeobecné typy kontrolných bodov pre túto fázu môžu obsahovať:

o Posúdenie architektúry/návrhu, ktoré vyhodnotí plánovaný návrh systému a možnú integráciu 
s ďalšími systémami, rovnako ako aj začlenenie zdieľaných služieb a spoločných 
bezpečnostných opatrení takých ako sú napríklad autentizácia, zotavenie po havárii, detekcia 
prienikov alebo hlásenie incidentov.

o Posúdenie výkonnosti systému, ktoré vyhodnotí, či systém prináša alebo bude schopný 
prinášať dokumentované očakávania majiteľa a či sa systém chová predvídateľným spôsobom 
v prípade, že je vystavený nesprávnemu používaniu. (Napríklad schopnosť systému udržiavať 
dostupnosť a integritu údajov pri očakávanom extrémnom zaťažení zdroja).

o Preskúmanie funkcionality systému, ktoré zaisťuje dostatočnú detailnosť a testovateľnosť 
identifikovaných funkčných požiadaviek.

o Preskúmanie vecného a finančného stavu riešenia projektu je dôležité na odhalenie 
významných posunov v plánovanej úrovni intenzity s cieľom zaistiť, že pomer nákladov a 
prínosov je sledovaný a rozhodnutia sú naďalej účinné.

o Môže byť potrebné pokračujúce preskúmanie rozhodnutí o manažmente rizika v prípade ak,  
vzhľadom na vyššie uvedené výsledky preskúmania,  sa zmenil systém a/alebo jeho 
bezpečnostné opatrenia a/alebo jeho požiadavky.
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 Hodnotiť riziko systému – Opis.

 Organizácie by mali brať do úvahy zákony, vyhlášky a štandardy týkajúce sa riadenia rizík 
v informačných systémoch.

 Účelom hodnotenia rizík je zhodnotiť doterajšie znalosti o návrhu systému, stanovených  
požiadavkách a minimálnych bezpečnostných požiadavkách odvodených v procese 
bezpečnostnej kategorizácie na stanovenie ich účinnosti pri zmiernení predpokladaných 
rizík. Výsledky by mali ukázať, že špecifické bezpečnostné opatrenia poskytujú primeranú 
ochranu alebo upozorniť na oblasti, kde je potrebné ďalšie plánovanie. Pre dosiahnutie 
úspechu je potrebná účasť ľudí majúcich vedomosti z odborov v rámci domény 
informačného systému  (napríklad používateľov, technických expertov, prevádzkových 
odborníkov).

 Hodnotenie bezpečnostných rizík by malo byť vykonané pred schválením špecifikácií 
návrhu, pretože by mohlo vyústiť do ďalšej špecifikácii alebo poskytnúť ďalšie 
zdôvodnenie špecifikácií.

 Okrem toho, vzhľadom na bezpečnostné aspekty vyvíjaného/zaobstarávaného systému by 
organizácie mali tiež zvážiť to, ako systém môže mať vplyv na iné systémy, s ktorými bude 
priamo alebo nepriamo prepojený. To môže znamenať, že existujú pôsobiace zdedené 
spoločné opatrenia alebo existujú ďalšie riziká, ktoré treba zmierniť. V týchto prípadoch 
môže byť potrebné preskúmanie organizácie na zabezpečenie komplexnejšieho pohľadu 
na hrozby a zraniteľnosti. 32
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 Hodnotiť riziko systému – Synchronizácia.

 Keďže toto hodnotenie rizík je dokončené v pokročilejšej fáze vývoja systému, môže byť 
potreba vrátiť sa späť do skôr dokončených bezpečnostných krokov ako je BIA alebo 
bezpečnostná kategorizácia. Vývoj zriedka pôjde podľa plánu a požiadavky predstavujú 
spôsob na zmeny.

 Hodnotiť riziko systému – Vzájomné závislosti.

o Bezpečnostná kategorizácia poskytuje prvotné informácie o hodnotení rizík na základe typov 
informácií.

o Ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo kompenzačné opatrenia môžu byť plánované alebo 
modifikované na základe hodnotenia rizika, aby zabezpečili požadovanú ochranu informácií a 
informačných systémov.
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 Hodnotiť riziko systému – Tipy pre realizátora.

o V každej organizácii má hrozba z vnútorných zdrojov najvyššiu pravdepodobnosť výskytu. 
Nečestné konanie zo strany zamestnancov (vývojárov systému), ktorí sú tiež privilegovaní 
používatelia systému, je skutočnou hrozbou najmä preto, že takýto zamestnanci môžu mať  
v systéme aktívne konto. Postupy by mali zahrňovať nezávislé audity systému a jeho podporných 
procesov. Môže sa použiť nepretržité monitorovanie interných zdrojov a použitie nástrojov na 
kontrolu integrity s cieľom zaistiť audit a riadenie konfigurácie a zabezpečenie centrálneho zberu 
auditných logov, korelácie a nástroja na analýzu.

o Je to dobrou praxou sledovať verejné dostupné zdroje o zraniteľnostiach (napríklad národná 
databáza zraniteľností dostupná na http://nvd.nist.gov) pre známe zraniteľnosti komponentov 
a vstavané opatrenia, ktoré ich potláčajú. Tie by bolo potom potrebné otestovať.

o Pokiaľ sa jedná o systém, ktorý má viac vlastníkov (niekedy v rôznych doménach), je dôležité 
identifikovať a riešiť spoločné a zdedené riziká.

o V závislosti na potrebnú dôslednosť a zložitosť systému môže byť dôležité sledovať tok 
zdieľaných údajov/informácií za prvé rozhranie. Pokiaľ sa tak neurobí, potom môže dôjsť k 
zdedeniu neznámeho riziká.

o Iné zdedené riziká môžu byť hodnotené prostredníctvom dodávky materiálov pre systém. 
Malo by sa poznať riziko dodávateľského reťazca a toto riziko by malo byť ohodnotené s cieľom 
zmierniť potenciálne použitie podvodných, pirátskych, bez licencie alebo úmyselne 
kompromitovaných materiálov.
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 Vybrať a dokumentovať bezpečnostné opatrenia – Opis.

 Výber a dokumentácia bezpečnostných opatrení podľa štandardov pre riadenie rizík. 
Výber bezpečnostných opatrení sa môže skladať z týchto aktivít:

o výber základných bezpečnostných opatrení (vrátane spoločných bezpečnostných opatrení) a 

o doplnenie základných bezpečnostných opatrení na základe hodnotenia rizika a miestnych 
podmienok.

 Pohľad naprieč celou organizáciou je zásadný v procese výberu bezpečnostných opatrení 
na zaistenie dosiahnutia príslušného zníženia rizík pre všetky procesy činnosti organizácie, 
informačné systémy a organizačnú infraštruktúru podporujúcu tieto procesy.

 Proces výberu bezpečnostných opatrení by mal obsahovať analýzu právnych 
a štandardizačných požiadaviek a odporúčaní.

 Rovnako ako u ostatných aspektov bezpečnosti, cieľom by malo byť nákladovo efektívna 
implementácia splňujúca požiadavky na ochranu informačných aktív organizácie. V 
každej situácii by mala existovať rovnováha medzi prínosmi bezpečnosti systému na 
výkon poslania organizácie a rizikami spojenými s prevádzkou systému.
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 Vybrať a dokumentovať bezpečnostné opatrenia – Opis.

 Bezpečnostné opatrenia alokované na jednotlivé informačné systémy sú opísané 
v bezpečnostnom pláne systému. 

 Bezpečnostné plány:

o poskytujú prehľad bezpečnostných požiadaviek pre  informačné systémy v rámci organizácie

o opisujú existujúce bezpečnostné opatrenia alebo plánované opatrenia na splnenie týchto 
požiadaviek

o tiež opisujú dôvody pre bezpečnostnú kategorizáciu, prispôsobenia a dodatočné aktivity, ako 
sú implementované jednotlivé opatrenia v rámci konkrétnych prevádzkových prostrediach a 
všetky použité obmedzenia, ktoré sa musia presadiť v informačných systémoch kvôli vysoko 
rizikovým situáciám

o sú dôležité, pretože dokumentujú rozhodnutia prijaté počas procesu výberu bezpečnostných 
opatrení a odôvodnenie týchto rozhodnutí

o sú schválené príslušnými vedúcimi zamestnancami organizácie a predstavujú jeden z kľúčových 
dokumentov v balíku pre bezpečnostnú akreditáciu (napríklad pre akreditáciu certifikačnej 
autority).
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 Vybrať a dokumentovať bezpečnostné opatrenia – Synchronizácia.

o Bezpečnostné opatrenia a súvisiace špecifikácie by mali odrážať primeranú úroveň ochrany  
systému v súlade s kritériami výberu bezpečnostných opatrení.

o Významné rozhodnutia by mali brať do úvahy všetky možné vedľajšie riziká, ktoré môžu mať 
za následok vplyv na rozhodnutia predtým uvažovaných bezpečnostných opatrení a ochrán  

zistených pri hodnotení rizík.

 Vybrať a dokumentovať bezpečnostné opatrenia – Vzájomné závislosti.

o Potom ako boli formulované požiadavky na bezpečnostné opatrenia, budú tieto požiadavky 
začlenené do bezpečnostného plánu systému.

o Hodnotenie rizík je základným nástrojom na zistenie toho, či prispôsobené bezpečnostné 
opatrenia sú účinné na riešenie pre odolnosť organizácie voči rizikám.
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 Vybrať a dokumentovať bezpečnostné opatrenia – Tipy pre realizátora.

o Riešenie bezpečnostných požiadaviek vo forme matice umožňuje vývojárom a bezpečnostným 
inžinierom, aby preskúmali implementáciu po hlavných komponentoch systému, a môže im 
tiež uľahčiť gap analýzu zabezpečujúcu riadnu analýzu rizík a implementáciu opatrenia.

o Požiadavky na informačnú bezpečnosť by mali byť vyjadrené v osobitných podmienkach. Pri 
zložitých systémoch môžu byť potrebné opakované analýzy požiadaviek. Ak je tomu tak,  
plánované preskúmanie požiadaviek by mali prebiehať v hlavných míľnikoch SDLC.

o Každá nová funkčná požiadavka môže mať bezpečnostné dôsledky. Pokiaľ sa špecifická 
bezpečnostná analýza nevykonáva pre každú pridanú funkčnú požiadavku, potom je 
pravdepodobnejšie zavedenie dodatočného rizika alebo oslabenie existujúcich 
bezpečnostných opatrení. Potom je tiež možné, že do systému vstúpi nedokumentované riziko.

o Podrobnejšia "útočná prevencia" požiadaviek tiež napomôže zabezpečiť, že bezpečnostné 
opatrenia a metódy sú testované pred uvoľnením systému. Ak existuje dokumentovaná 
požiadavka, potom sa predpokladá, že bude pre ňu potrebné navrhnúť a vykonať test.

o Bezpečnostné opatrenia nie sú jednorozmerné a mali by byť riešené odpovedajúcim spôsobom 
a so zreteľom na viaceré zložky naprieč celého systému. Dokumentovaním tejto skutočnosti 
počas tejto fázy sa znižuje úroveň námahy počas testovania.

o Organizácie by mali v tejto fáze začať plánovať rozmiestnenie a plánovať odstavenie/prechod 
vo všetkých fázach životného cyklu. Táto aktivita sa najlepšie vykonáva v rámci fázy 
požiadaviek, takže všetky požiadavky na zdroje pre odstavenie sú pochopené a naplánované. 
Procedúry rozmiestnenia môžu poskytnúť hodnotu naprieč celým životným cyklom, pretože v 
ďalších fázach hardvér a softvér zastaráva alebo sa poškodí. 38
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 Navrhnúť bezpečnostnú architektúru – Opis.

 S nárastom poskytovateľov zdieľaných služieb a centralizácie niektorých kľúčových 
bezpečnostných služieb v rámci organizácie, stáva sa dôležitejším naplánovať tieto služby 
a porozumieť tomu, ako budú integrované do systému.

 Zosúladenie systému s EA by malo zabezpečiť, že táto iniciatíva zapadá do budúcich 
plánov organizácie a nie je v rozpore a ani neposkytuje redundantné služby. Okrem toho, 
ako systém dospieva a pre využívané služby sa vykoná viacero rozhodnutí, EA by mala byť 
preskúmaná pre optimálnu integráciu.

 Na systémovej úrovni, by mala byť bezpečnosť zapracovaná do architektúry a potom 
naprojektovaná do návrhu systému. Toto môže byť dosiahnuté zónovaním alebo 
zhlukovaním služieb buď spoločne alebo distribuovane buď pre redundanciu alebo pre 
ďalšie vrstvy bezpečnosti. Bezpečnostné projektovanie na úrovni systému by malo brať do 
úvahy služby získané externe, plánovaných prepojenia systému a rôzne orientácie 
používateľov systému (napr, zákaznícky servis proti systémovým administrátorom).

 Ďalším príkladom môže byť stratégia auditovania systému, ktorá by mala byť navrhnutá 
tak, aby presne trasovala alebo rekonštruovala všetky prioritné a vysoko rizikové 
prácovné toky. Cieľom by nemalo byť zachytiť čo najviac auditných informácií, ale 
zachytiť len to, čo je potrebné na zabezpečenie dostatku informácií na vyšetrenie 
prípadných  narušení bezpečnosti a zlyhaní systému.
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 Navrhnúť bezpečnostnú architektúru – Opis.

 Tieto aktivity môžu byť vykonávané pri hodnotení známych nedostatkov a jediného bodu 
zlyhania SPOF (Single Point Of Failure) z pohľadu vývoja IT.

 Minimálne bezpečnostné požiadavky ako aj požiadavky a obmedzenia stanovené v ranej 
fáze procesu by mali poskytnúť architektom súbor predpokladov a obmedzení, ktoré 
musia pri návrhu rešpektovať.

 Táto aktivita môže poskytnúť najvyššiu hodnotu pre systém pri znižovaní celkových 
nákladov pre vlastníka prostredníctvom plánovania komponentov jadra systémov 
bezpečným spôsobom.

 Navrhnúť bezpečnostnú architektúru – Synchronizácia.

o Bezpečnostná architektúra sa stáva kľúčovou súčasťou dokumentácie systému, ktorá by mala 
byť preskúmaná a udržiavaná vtedy, keď sa vykonajú veľké zmeny alebo sa dosiahnu  
významné kontrolné body (míľniky).

o Významné výsledky z hodnotenia, bezpečnostného testovania a posúdenia by mali byť 
preskúmané pre prípadnú spätnú väzbu o účinnosti.
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 Navrhnúť bezpečnostnú architektúru – Vzájomné závislosti.

o EA by mala poskytnúť pohľady do ďalších podobných systémov alebo služieb, kde je  integrácia 
optimálna.

o Bezpečnostné plány systémov budú dokumentovať zhrnutie prístupu k alebo 
stratégiu bezpečnostnej architektúry.

o Analýza bezpečnostných požiadaviek poskytne väčšinu informácií na podrobnej úrovni. Toto  
umožní architektovi, aby preskúmal informácie, aplikoval ich teoreticky na úrovni systému 
a stanovil, či opatrenia budú fungovať tak, ako bolo zamýšľané, alebo v návrhu existujú medzery 
alebo zbytočné redundancie.

 Navrhnúť bezpečnostnú architektúru – Tipy pre realizátora.

o Tvorba bezpečnostnej architektúry môže zabezpečiť účinné kompenzačné opatrenia v prípade, keď 
sú problémy pri implementácii minimálnych bezpečnostných požiadaviek podľa špecifikácii 
systémového návrhu. Bezpečnostné architektúry tiež identifikujú spoločné opatrenia, ktoré systém 
bude dediť rovnako ako kto má zodpovednosť za tieto spoločné  opatrenia.

o Preukázanie logiky (pravidiel a väzieb) pri návrhu bezpečnostnej architektúry systému môže 
napomôcť pri stanovení potreby dodatočných opatrení.

o Riziká akceptované daným systémom, ktoré môžu mať negatívny vplyv na podnikovú architektúru 
EA, môžu byť určené a vybraté ako otázne počas preskúmavania architektúry. Riziká podnikovej 
architektúry EA kulminujúce zo všetkých rizík jednotlivých systémov by mali byť vyjadrené a 
sledované prostredníctvom procesu EA organizácie.
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 Projektovať bezpečnostné a vývojové opatrenia – Opis.

 Počas tohto kroku sú implementované bezpečnostné opatrenia a po ukončení inštalácie 
sa stávajú súčasťou systému. Použitie bezpečnostných opatrení v oblasti vývoja je 
potrebné starostlivo zvážiť a logicky naplánovať. Zámerom je integrovať opatrenia tak, aby 
prípadné problémy s výkonom systému boli včas známe. Okrem toho niektoré 
bezpečnostné opatrenia môžu obmedziť alebo brániť normálnym  vývojovým aktivitám.

 Bezpečnostné požiadavky pre nové informačné systémy sú identifikované a opísané v 
príslušných bezpečnostných plánoch systému a teraz sa idú navrhovať, vyvíjať 
a implementovať im odpovedajúce opatrenia. Bezpečnostné plány systémov pre 
prevádzkové informačné systémy môžu vyžadovať vývoj ďalších bezpečnostných 
opatrení na doplnenie existujúcich opatrení alebo úpravy opatrení, ktoré sú považované 
za menej ako efektívne.

 Počas tejto úlohy sa rozhoduje na základe integračných možností a kompromisov. Je 
dôležité dokumentovať zásadné rozhodnutia a ich zdôvodnenia ako z hľadiska činnosti 
organizácie tak aj z hľadiska technológií. V prípadoch, keď uplatnenie plánovaného 
opatrenia nie je možné alebo účelné, mali by byť uvažované a zdokumentované 
kompenzačné opatrenia.
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 Projektovať bezpečnostné a vývojové opatrenia – Synchronizácia.

 Použitie bezpečnostného opatrenia môže prejsť zmenami v dôsledku funkčného a 
používateľského testovanie. Zmeny by mali byť zdokumentované.

 Projektovať bezpečnostné a vývojové opatrenia – Vzájomné závislosti.

o Ak je potrebná zmena, mali by byť preskúmané a aktualizované analýzy bezpečnostných 
požiadaviek.

o Ak je potrebná zmena, mala by byť preskúmaná a aktualizovaná stratégia bezpečnostnej 
architektúry.

o Konkrétne konfigurácie by mali byť zdokumentované a referencované v bezpečnostnom pláne 
systému.

 Projektovať bezpečnostné a vývojové opatrenia – Tipy pre realizátora.

o Dokumentovanie bezpečnostných odchýliek od pôvodných bezpečnostných požiadaviek
v tomto kroku bude podporovať spoľahlivé plánovanie rizika a neskoršie skrátenie doby pri 
spätnom zdôvodňovaní z pohľadu činnosti organizácie. Navyše to demonštruje dôkaz o 
plánovaní rizík.
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 Vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu – Opis.

 Aj keď najvýznamnejším dokumentom je bezpečnostný plán systému, dokumentácia 
podporujúca tento plán môže zahrňovať:

o Plán manažmentu konfigurácie

o Havarijný plán (vrátane hodnotenie dopadov na činnost BIA)

o Plán kontinuálneho monitorovania

o Plán budovania bezpečnostného povedomia, školenie a vzdelávanie

o Plán reakcie na incidenty

o Posúdenie dopadu na osobné údaje.

 Vytvorenie týchto dokumentov by malo brať do úvahy pokročilosť dokumentovaných 
bezpečnostných služieb. V niektorých prípadoch tieto dokumenty môžu obsahovať iba 
známe požiadavky, bežné opatrenia a šablóny. Vyplňovanie týchto dokumentov by sa 
malo začať v rámci projektu čo najskôr.

 V temto kroku je dôležité spevniť prístup k bezpečnosti, vlastný rozsah a dohodu o  
zodpovednosti. Plán zotavenia sa z havárie môže napríklad byť pokrytý pripojeným 
všeobecným podporným systémom a plán budovania bezpečnostného povedomia, 
skolenie a vzdelávanie môže byť zabezpečovaný externe (outsourcing) poskytovateľom  
zdieľaných služieb. V tomto prípade sa plány môžu zamerať na systémové špecifiká a môžu 
odkazovať na kľúčové body z existujúcej dohody o úrovni služieb SLA (Service Level 
Agreement). 44
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 Vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu – Synchronizácia.

 Tieto dokumenty budú musieť byť aktualizované ku koncu používateľského akceptačného 
testovania, aby sa zaistila ich presnosť.

 Vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu – Vzájomné závislosti.

 Systémová bezpečnostná dokumentácie by sa mala zosúladiť s:

o Analýzami bezpečnostných požiadaviek

o Bezpečnostnou architektúrou

o Hodnotením dopadov na činnosť

o Bezpečnostnou kategorizáciou.

 Vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu – Tipy pre realizátora.

o Bezpečnostná prevádzka by nemala byť riadené doložením zhody, ale mala by byť riadená na 
základe potreby systému a potreby opísanej v súlade s bezpečnostným návodom.

o Pre veľké systémy, ktoré sú veľké v rozmeroch, zložité v návrhu alebo politicky citlivé, je 
najlepšie zriadiť pre každý dokument kontaktný bod a začať vývoj s poradou o rozsahu 
dokumentu, očakávaní a úrovni granularity.
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 Vykonať testovanie (vývojové, funkčné a bezpečnostné) – Opis.

 Vyvíjané systémy alebo systémy podstupujúce modifikáciu softvéru, hardvéru a/alebo 
komunikácie musia byť testované a hodnotené pred ich zavedením. Cieľom procesu 
testovania a hodnotenia je validovať, že vyvinutý systém je v súlade s funkčnými a 
bezpečnostnými požiadavkami. Testovanie bezpečnostných opatrení je založené na 
technických bezpečnostných špecifikáciách pre tieto bezpečnostné opatrenia.

 Tento proces sa zameriava na špecifickosť, opakovateľnosť a iteráciu. 

o Pre špecifickosť musí byť testovací rozsah nastavený tak, aby testoval relevantné  bezpečnostné 
požiadavky tak, ako boli určené na použitie v ich prostredí. 

o Pre opakovateľnosť musí byť testovací proces schopný vykonať sériu testov na informačnom 
systéme viac ako raz (alebo na podobnom systéme paralelne) a získať zakaždým podobné 
výsledky. 

o Pre iteráciu bude pre každý systém požadované, aby  vykonal funkčné skúšky vcelku alebo v 
niekoľkých po sebe idúcich častiach, aby sa dosiahla akceptovateľná úroveň súladu s 
požiadavkami systému. Na dosiahnutie tohto cieľa môže byť funkčné testovanie v možnej miere 
automatizované a detaily testovacích prípadov môžu byť zverejnené, aby sa zabezpečila 
opakovateľnosť a iteratívnosť testovacieho procesu. 

 Akékoľvek bezpečnostná funkcia netestovaná v priebehu funkčného alebo 
automatizované testovanie by mala byť starostlivo preverená s cieľom zabezpečiť súlad s 
požiadavkami počas explicitného testovania a hodnotenia bezpečnostných opatrení.

 Počas vývoja systému môžu byť použité iba testovacie alebo „kontrolné“ údaje. 46
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 Vykonať testovanie (vývojové, funkčné a bezpečnostné) – Synchronizácia.

 Všetky výsledky testu sú vrátené vývojárom pre konfiguráciou manažované aktualizácie. 
Pre neočakávané výsledky môže zákazník požadovať, aby sa objasnila povahu náležitosti.

 Vykonať testovanie (vývojové, funkčné a bezpečnostné) – Vzájomné závislosti.

o Analýzy bezpečnostných požiadaviek môžu byť ovplyvnené a vyžadujú aktualizáciu.

o Zmeny môžu ovplyvniť bezpečnostnú architektúru a vyžadovať aktualizáciu.

o Hodnotenie rizík systému môže byť potrebné aktualizovať, aby presne odrážalo  aktuálne 
zníženie závažnosti rizika.
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 Vykonať testovanie (vývojové, funkčné a bezpečnostné) – Tipy pre realizátora.

o V snahe znížiť redundantné funkčné a bezpečnostné testovacie aktivity sa odporúča, aby plány 
funkčného testovania obsahovali testovanie všeobecných bezpečnostných vlastnosti (v čo 
najväčšej možnej miere).

o Predbežné testovanie základných bezpečnostných opatrení počas funkčného testovania môže  
redukovať alebo eliminovať problémy skoršie vo vývojovom cykle (napríklad povinné riadenie 
prístupu, vývoj bezpečného kódu a bezpečnostné brány). Predbežné testovanie je považované 
za testovanie na úrovni vývoja, nie je to certifikačné a akreditačné (C&A) testovanie, ale ak 
nedôjde k žiadnej zmene, je možné výsledky testovania opakovane použiť v procese C&A.

o Pre systémy s vysokou viditeľnosťou a citlivosťou sa môže odporúčať nezávislé testovanie 
vývoja.

o Predbežné testovanie umožňuje zníženie nákladových rizík a rizík časového harmonogramu.

o Predbežné testovanie môže byť vykonané na úrovni zóny komponentu alebo bezpečnostnej 
zóny, aby sa zabezpečilo, že každý komponent alebo bezpečnostná zóna je bezpečná ako entita.

o Zachytiť priebeh a výsledky všetkých bezpečnostných testov, ktorý sa vykonali v priebehu celého 
životného cyklu, pre potreby hodnotenia, identifikácii problémov a možného znovu použitia.

o Zdrojový kód by mal byť pravidelne kontrolovaný pomocou automatizovaných nástrojov alebo 
ručnou náhodnou kontrolou na bežné programovacie chyby, ktoré majú nepriaznivý dopad na 
bezpečnosť systému vrátane: zraniteľnosti typu cross-site skripting, pretečenie zásobníka, 
podmienky súbehu, porušenie objektového modelu, zlá validácia vstupu užívateľa, zlé narábanie 
s chybami, zverejnené bezpečnostné parametre, heslá v otvorenej podobe a  porušenia 
stanovenej bezpečnostnej politiky, modelov alebo architektúry ako súčasti procesu riadenia 
kvality (QA) vývoja softvéru.
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Fáza implementácie/hodnotenia SDLC

Súvisiace bezpečnostné faktory vo fáze implementácie/hodnotenia



 Implementácia/hodnotenie je tretia fáza SDLC. Počas tejto fázy bude systém 
nainštalovaný a hodnotený v prevádzkovom prostredí organizácie.

 Kľúčové bezpečnostné aktivity pre túto fázu sú:

o Integrovať informačný systém do jeho prostredia.

o Plánovať a vykonať aktivity na certifikáciu systému v súčinnosti s testovaním bezpečnostných 
opatrení.

o Dokončiť aktivity pre akreditáciu systému.
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 Všeobecné typy kontrolných bodov pre túto fázu môžu obsahovať:

o Preskúmanie testu pripravenosti systému

o Preskúmanie C&A

o Preskúmanie záverečného stav projektu a finančného stavu

o Preskúmanie pripravenosti nasadenia

o Rozhodnutie vedenia organizácie alebo povereného zamestnanca AO (Authorizing Officer) 
zodpovedného za prevádzku informačného systému

o Schválenie nasadenia IT alebo pripojenia.
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 Vytvoriť detailný plán pre certifikáciu a akreditáciu – Opis.

 Vzhľadom k tomu, že poverený zamestnanec AO je zodpovedný za prevzatie rizika prevádzky 
systému, AO môže oznámiť vývojovému tímu či riziká spojené s prípadnou prevádzkou systému sa 
zdajú neprijateľné. Špecifikácie môžu spôsobovať nadmernú záťaž a náklady v prípade, že nie sú 
známe akceptovateľné zvyškové riziká. Na stanovenie akceptovateľných zvyškových rizík je v tomto 
procese nevyhnutná účasť AO. Je jednoduchšie zahrnúť požiadavku na zmeny vo fáze plánovania 
získania systému ako počas jednotlivých etáp žiadosti, výberu zdroja alebo vybavovania zmluvy.

 Vývojový tím a AO by mali tiež prerokovať formy dôkazov, ktoré potrebuje AO na urobenie 
rozhodnutia. Tento dôkaz môže obsahovať výsledky testov systému a ďalšie údaje. Okrem toho by 
mali iniciátor získania systému a predstaviteľ akreditácie prediskutovať ako by boli riešené zmeny v 
systéme a jeho prostredí. Mala by byť prerokovaná možnosť vytvorenia bezpečnostnej pracovnej 
skupiny. Takáto skupina sa môže skladať z personálu ako sú používatelia, budúci vlastník systému a 
sponzori aplikácií; systémoví, bezpečnostní a databázoví administrátori; bezpečnostní manažéri alebo 
špecialisti, vrátane zástupcov pre certifikáciu a akreditáciu a systémoví alebo aplikační analytici.

 Na zabezpečenie riadneho testovania a zníženia pravdepodobnosti nepokrytia rozsahu  testovania, 
by mala byť jasne vymedzená bezpečnostná hranica akreditácie. To bude tvoriť základ pre plán 
testovania, ktorý bude vytvorený a schválený pred samotným testovaním.

 V tomto okamihu by mal byť certifikačný balíček tesne pred dokončením a začína iniciálne 
preskúmanie na súlad zadaný organizáciou.
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 Vytvoriť detailný plán pre certifikáciu a akreditáciu – Synchronizácia.

 MBIS poskytuje vlastníkovi systému dokončenú dokumentáciu potrebnú na začatie 
a vykonanie certifikácie a akreditácie. Poverený zamestnanec AO je o tom informovaný.

 Vytvoriť detailný plán pre certifikáciu a akreditáciu – Vzájomné závislosti.

 Plán hodnotenia bezpečnostných opatrení bude odvodený zo základných informácií z 
tohto plánovacieho dokumentu/zasadania.

 Vytvoriť detailný plán pre certifikáciu a akreditáciu – Tipy pre realizátora.

o Konanie plánovanej schôdze alebo dokončenie predbežného plánu projektu štyri až šesť  
týždňov pred testovaním bude dostatok času na zodpovedajúci spôsob zabezpečenia si 
prostriedkov a plánu.

o Konanie rýchleho iniciálneho preskúmania certifikačného balíčka napomôže osvetliť  
potenciálne problémy.

o Aktívne testovanie bude mať dopad na vývoj a malo by byť dobre naplánované s dostatočným 
predstihom pred touto schôdzou.

o Čo najskoršie zapojenie povereného zamestnanca AO do plánovacieho procesu (ešte vo fáze 1) 
vytvorí vyhliadky pre certifikáciu a akreditáciu a eliminuje prekvapenie pred dosiahnutím 
kontrolného bodu C&A.

53

Fáza implementácie/hodnotenia SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Integrovať bezpečnosť do zavedeného prostredia alebo systému – Opis.

 Systémová integrácia prebieha na mieste prevádzky, keď informačný systém je nasadený 
na prevádzku. 

 Integrácia a akceptačné testy sa vykonajú po dodaní informačného systému a jeho  
inštalácii.

 Nastavenia bezpečnostných opatrení sú vykonané v súlade s pokynmi výrobcu, 
dostupných bezpečnostných návodov na implementáciu a zdokumentovaných 
bezpečnostných  špecifikácií.

 Integrovať bezpečnosť do zavedeného prostredia alebo systému – Synchronizácia.

o Problémy počas inštalácie by mali byť hodnotené na zaradenie do havarijného plánu kvôli  
možnosti ich opakovania.

o BMIS by mal preskúmať inštalovaný systém s cieľom zabezpečiť, že opatrenia sú na mieste a sú 
správne nakonfigurované a poskytnúť overený zoznam majiteľovi systému a poverenému 
zamestnancovi AO.

 Integrovať bezpečnosť do zavedeného prostredia alebo systému – Vzájomné závislosti.

 Zmeny by mali byť aktualizované do hlavných bezpečnostných dokumentov. 
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 Integrovať bezpečnosť do zavedeného prostredia alebo systému – Tipy pre realizátora.

o Vyčistiť testovacie a vývojové prostredie s cieľom zabezpečiť, že všetky údaje z testovania sú 
odstránené.

o Mimoriadna starostlivosť by mala byť venovaná pri integrácii informačných systémov do 
prevádzkových prostredí alebo systémov tak, aby kritické operácie neboli narušené.
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 Hodnotiť systémovú bezpečnosť – Opis.

 Vyvíjané systémy alebo systémy prechádzajúce modifikáciami softvéru, hardvéru a/alebo 
komunikácii musia byť formálne posúdené pred udelením formálnej akreditácie. Cieľom 
procesu posudzovania bezpečnosti je potvrdiť, že systém je v súlade s funkčnými a 
bezpečnostnými požiadavkami a bude fungovať v rámci akceptovateľnej úrovni zvyškových  
bezpečnostných rizík.

 Pred začatím prevádzky musí byť vykonaná bezpečnostná certifikácia, aby posúdila do 
akej miery sú opatrenia implementované, fungujú ako majú a produkujú požadované 
výsledky s ohľadom na splnenie bezpečnostných požiadaviek na systém. Okrem toho sa 
musia vykonávať periodické testovanie a hodnotenie bezpečnostných opatrení, aby sa 
zabezpečila ich trvalá účinnosť.

 Okrem overovania účinnosti bezpečnostných opatrení, bezpečnostná certifikácia môže 
odhaliť a opísať aktuálne zraniteľnosti v informačnom systéme. Stanovenie účinnosti 
bezpečnostných opatrení a zraniteľností informačného systému poskytuje základné 
informácie poverenému zamestnancovi AO na uľahčenie dôveryhodného, na základe rizík 
rozhodnutia o bezpečnostnej  akreditácii.
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 Hodnotiť systémovú bezpečnosť – Synchronizácia.

o Certifikátor poskytuje písomné výsledky certifikačného balíčku vlastníkovi systému, MBIS 
a administrátorovi systému.

o Výsledky hodnotenia sú zdieľané s majiteľom systému, MBIS, administrátorom systému a 
vývojármi.

 Hodnotiť systémovú bezpečnosť – Vzájomné závislosti.

 Všetky predchádzajúce kroky.

 Hodnotiť systémovú bezpečnosť – Tipy pre realizátora.

o Kopírovanie certifikačného balíčka na CD/DVD alebo iné elektronické média tiež napomáha 
zabezpečiť riadenie konfigurácie a aktuálny archív.

o Pridelenie zástupcov hlavných zainteresovaných strán k základnému tímu s cieľom zoznámiť sa s 
priebehom testovania bude napomáhať pri komunikácii a pri redukovaní prekvapení.

o Pre zabezpečenie hladkého certifikačného úsilia sú veľmi dôležité jasné vyjadrenia procesu 
certifikácie a akreditácie pre všetky zúčastnené strany a dohodnutie sa na úrovni prísnosti a 
rozsahu testovania.

o Uprednostniť nepretržité monitorovanie podľa rizika a efektívnosti nákladov.

o Opakované použitie predchádzajúcich a relevantných výsledkov hodnotenia čo najviac ako je 
to možné.
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 Povoliť informačný systém – Opis.

 Štandardný postup vyžaduje bezpečnostné povolenie pre informačný systém, aby mohol 
spracovávať, ukladať vysielať informácie.

 Toto povolenie (známe tiež ako bezpečnostná  akreditácia), udelené starším 
zamestnancom organizácie, je založené na overenej účinnosti bezpečnostných opatrení 
na istú dohodnutú úroveň záruk a na identifikované zvyškové riziko hroziace aktívam 
organizácie alebo jej prevádzke (vrátane poslania, funkcie, obrazu alebo povesti). 

 Rozhodnutie o bezpečnostnom povolení je rozhodnutie na základe rizík, ktoré do veľkej 
miery závisia, ale nie výhradne, na bezpečnostnom testovaní a vyhodnotení výsledkov  
vytvorených v procese overovania bezpečnostných opatrení. Poverený zamestnanec OA 
sa  spolieha predovšetkým na:

o kompletný bezpečnostný plán systému

o výsledky bezpečnostných testov a hodnotenia bezpečnosti

o plán akcií a míľnikov na zníženie alebo odstránenie zraniteľností informačného systému, pri 
rozhodovaní o bezpečnostnom povolení s cieľom povoliť prevádzku informačného systému a 
výslovne prijať zvyškové riziká hroziace aktívam organizácie alebo jej prevádzke.
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 Povoliť informačný systém – Opis.

 Štandardný postup vyžaduje bezpečnostné povolenie pre informačný systém, aby mohol 
spracovávať, ukladať vysielať informácie.

 Toto povolenie (známe tiež ako bezpečnostná  akreditácia), udelené starším 
zamestnancom organizácie, je založené na overenej účinnosti bezpečnostných opatrení 
na istú dohodnutú úroveň záruk a na identifikované zvyškové riziko hroziace aktívam 
organizácie alebo jej prevádzke (vrátane poslania, funkcie, obrazu alebo povesti). 

 Rozhodnutie o bezpečnostnom povolení je rozhodnutie na základe rizík, ktoré do veľkej 
miery závisia, ale nie výhradne, na bezpečnostnom testovaní a vyhodnotení výsledkov  
vytvorených v procese overovania bezpečnostných opatrení. Poverený zamestnanec OA 
sa  spolieha predovšetkým na:

o kompletný bezpečnostný plán systému

o výsledky bezpečnostných testov a hodnotenia bezpečnosti

o plán akcií a míľnikov na zníženie alebo odstránenie zraniteľností informačného systému, pri 
rozhodovaní o bezpečnostnom povolení s cieľom povoliť prevádzku informačného systému a 
výslovne prijať zvyškové riziká hroziace aktívam organizácie alebo jej prevádzke.
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 Povoliť informačný systém – Synchronizácia.

o Inventárny zoznam systémov a vykazovacie štatistiky by mali aktualizované tak, aby odrážali 
akreditovaný stav.

o Aktivity finančného plánu by mali tiež zohľadniť, ak systém je akreditovaný.

 Povoliť informačný systém – Vzájomné závislosti.

o Aktualizácia bezpečnostnej a rozpočtovej dokumentácie s výsledným stavom.

o Certifikačné vyhlásenie pre informačný systém.

 Povoliť informačný systém – Tipy pre realizátora.

 Poverený zamestnanec OA musí prijať rizikové rozhodnutia nielen pre informačný 
systém, ale pre riziko rozšírené na organizáciu ako celok tým, že sa systém dá do 
prevádzky.
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Fáza prevádzka/údržba SDLC

Súvisiace bezpečnostné faktory vo fáze prevádzka/údržba



 Prevádzka a údržba je štvrtá fáza SDLC. V tejto fáze sú systémy zavedené a 
prevádzkované, vylepšenia a/alebo modifikácie systému sú vyvíjané a testované a 
hardvér a/alebo softvér je pridaný alebo nahradený.

 Systém je monitorovaný z dôvodu nepretržitého fungovania v súlade s bezpečnostnými 
požiadavkami a potrebné úpravy sú začlenené do systému.

 Operačný systém je pravidelne hodnotený s cieľom určiť, ako je možné tento systém 
nastaviť účinnejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. 

 Prevádzka pokračuje tak dlho, pokiaľ môže byť  systém účinne prispôsobovaný na 
potreby organizácie pri zachovaní dohodnutej úrovne rizika. Ak sú zistené potrebné 
úpravy alebo zmeny, systém môže znovu vstúpiť do predchádzajúcej fáze SDLC.

 Hlavné bezpečnostné aktivity pre túto fázu sú:

o Vykonávať preskúmanie prevádzkovej pripravenosti

o Manažovať konfiguráciu systému

o Zaviesť procesy a procedúry pre bezpečné operácie a nepretržité monitorovanie 
bezpečnostných opatrení informačného systému

o Zabezpečiť znovu povolenie podľa potreby.
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 Všeobecné typy kontrolných bodov pre túto fázu môžu obsahovať:

o Preskúmanie prevádzkovej pripravenosti

o Preskúmanie navrhovaných zmien

o Preskúmanie plánu aktivít a míľnikov

o Akreditačné rozhodnutia (každé tri roky alebo po významnej zmene systému).
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 Preskúmať prevádzkovú pripravenosť  - Opis.

 Mnohokrát, keď systém prejde do produkčného prostredia, sa vyskytujú neplánované zmeny 
systému. Ak sú zmeny významné, na zabezpečenie integrity bezpečnostných opatrení môže byť 
potrebný modifikovaný test bezpečnostných opatrení ako sú napríklad konfigurácie.

 Tento krok nie je vždy potrebný. Avšak malo by sa zvážiť napomôcť zmierniť riziká a efektívne riešiť 
prekvapenia na poslednú chvíľu.

 Preskúmať prevádzkovú pripravenosť  - Synchronizácia.

o Administrátor systému a MBIS potvrdia vlastníkovi systému, že systém funguje normálne a v 
súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

o V prípade, že nastane taká zmena v poslednej chvíli, že zásadne zmení úroveň rizika systému, 
vlastník systém by mal zvážiť recertifikáciu - toto je však vzácne.

 Preskúmať prevádzkovú pripravenosť  - Vzájomné závislosti.

o Preskúmanie prevádzkovej pripravenosti doplňuje proces C&A na zabezpečenie, že zmeny sú 
posudzované z hľadiska možnosti rizika.

o Akákoľvek zmena bezpečnostných opatrení by sa mala aktualizovať v bezpečnostnej 
dokumentácii.
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 Preskúmať prevádzkovú pripravenosť  - Tipy pre realizátora.

o Ak sa aplikácia vylepší alebo zmení, regresné testovanie pomáha zaistiť, aby neboli zavedené 
dodatočné zraniteľnosti. Napríklad pridanie zdrojového kódu môže často spôsobiť chyby v iných 
častiach a môže mať negatívny dosah na existujúce a stabilné funkcie.

o Zmeny obsahujúce ďalšie údajové polia by mali byť poznamenané a analyzované s cieľom  
určiť, či sa bezpečnostný stav systému degradoval a je potrebné zaviesť dodatočné opatrenia.

o Pre nový systém IT zaistiť primerané vyškolenie používateľov v oblasti bezpečnostného 
povedomia a bezpečnostných praktík pred nasadením systému IT do produkčného prostredia.
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 Vykonať manažment a riadenie konfigurácie - Opis.

 Efektívna politika organizácie v oblasti manažmentu a riadenia konfigurácie a súvisiace procedúry sú 
nevyhnutné na zabezpečenie primeranej pozornosti vzhľadom k možným bezpečnostným dopadom
v dôsledku konkrétnych zmien v informačnom systéme alebo jeho okolí.

 Procedúry manažmentu a riadenia konfigurácií sú rozhodujúce pre založenie prvej základnej línie pre 
hardvér, softvér a komponenty firmvéru informačného systému a následne na kontrolu a udržanie 
presného súpisu prípadných zmien v systéme. Zmeny hardvéru, softvéru alebo firmvéru systému 
môžu mať významný bezpečnostný dopad.

 Priebežné dokumentovanie zmien v informačnom systéme a vyhodnocovanie potenciálneho 
dopadu na bezpečnosť systému je nevyhnutným aspektom udržania bezpečnostnej akreditácie.

 Keď sú tieto kroky účinne vykonávané, potom poskytujú zásadný vstup do nepretržitého  
monitorovania systému. Táto skutočnosť uľahčuje schopnosť organizácie identifikovať významné 
zmeny, ktoré menia bezpečnostný stav systému a účinnosť opatrení s cieľom zabezpečiť riadne 
vykonanie hodnotenia a testovanie.

 Poznámka: Existuje metóda nazvaná protokol automatizácie bezpečnostného obsahu SCAP (Security
Content Automation Protocol). Táto metóda slúži pre aplikáciu špecifických štandardov umožňujúcich 
automatizovaný manažment zraniteľností, merania a hodnotenie politík zhody. Procedúry organizácie 
v oblasti manažmentu konfigurácie by mali integrovať túto aktivitu s cieľom zabezpečiť 
opakovateľnosť a konzistentnosť. Jedná sa o iteratívny proces, ktorý vyžaduje pravidelné preskúmanie 
zmien profilu.

66

Fáza prevádzka/údržba SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Vykonať manažment a riadenie konfigurácie – Synchronizácia.

o Aktualizácie systému by mali byť zahrnuté do bezpečnostnej dokumentácie systému aspoň raz 
za rok alebo pri významnej zmene.

o Dokumenty manažmentu konfigurácie systému by mal poskytnúť vstupné informácie do plánu 
priebežného monitorovania systému.

 Vykonať manažment a riadenie konfigurácie – Vzájomné závislosti.

o Bezpečnostná architektúra by mala poskytnúť kľúčové informácie o bezpečnostnej službe na 
úrovni komponentu, čo následne poskytuje meradlo pre hodnotenie dopadu plánovanej zmeny. 
Napríklad, ak vylepšujete databázový softvér na novú verziu a táto verzia má menšie auditné 
možnosti, bezpečnostná architektúra alebo  dokumentácia bezpečnostných opatrení by mala 
osvetliť, či pre tento komponent je postačujúca nižšia úroveň auditných možností. Výsledná 
analýza by mala zistiť, či je potrebné ďalšie preskúmanie pred implementáciou novej verzie.

 Vykonať manažment a riadenie konfigurácie – Tipy pre realizátora.

o Bezpečnostnú významnosť nie je vždy ľahké určiť pri pohľade na nástroje manažmentu 
konfigurácie. Recenzent by mal mať na pamäti každé zmeny, ktoré by mali priamy alebo 
nepriamy dopad na dôvernosť, integritu a dostupnosť.

o Niektoré vylepšenia systému, ktoré pridávajú nové údaje môžu vyžadovať posúdenie dopadov  
na bezpečnostnú kategorizáciu systému a súvisiace bezpečnostné opatrenia.

o Pre núdzové účely by mali byť stanovené skrátené procesy manažmentu konfigurácie, ktoré sú 
povolené pre unikátne núdzové situácie. Tieto situácie by mali byť vždy nasledované úplným 
preskúmaním.
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 Vykonať nepretržité monitorovanie - Opis.

 Konečným cieľom nepretržitého monitorovania je určiť, či sú bezpečnostné opatrenia v 
informačnom systéme aj naďalej účinné s ohľadom na nevyhnutné zmeny, ktoré sa vyskytujú 
v systéme ako aj v prostredí, v ktorom systém funguje.

 Dobre navrhnutý a dobre manažovaný proces nepretržitého monitorovania môže efektívne 
transformovať inak statické posúdenie bezpečnostného opatrenia a proces stanovenia rizika do 
dynamického procesu, ktorý poskytuje potrebné informácie skoro v reálnom čase  o bezpečnostnom 
stave určeným zamestnancom organizácie. Tieto informácie môžu byť použité na prijatie 
primeraných opatrení na zmiernenie rizika a na základe rizík vykonať dôveryhodné rozhodnutia 
o povolení týkajúcich sa zachovania prevádzky informačného systému a výslovného akceptovania 
rizika, ktoré vyplýva z tohto rozhodnutia.

 Priebežné monitorovanie účinnosti bezpečnostného opatrenia možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi 
vrátane preskúmaní bezpečnosti, sebahodnoteniami, manažmentom konfigurácie, manažmentom 
antivírusových nástrojov, manažmentom záplat, testovaním a hodnotením  bezpečnosti alebo 
auditmi. Automatizácia procesov by mala byť hybnou silou tam, kde je  možné znížiť úroveň 
námahy a zabezpečiť opakovateľnosť.

 Ako súčasť nepretržitého monitorovania je reakreditácia, ktorá sa vykoná pri nastatí významných 
zmien v informačnom systéme ovplyvňujúcich bezpečnosť systému alebo po uplynutí stanovenej 
doby v súlade s politikou organizácie.

68

Fáza prevádzka/údržba SDLC – hlavné bezpečnostné aktivity



 Vykonať nepretržité monitorovanie – Synchronizácia.

 Nepretržité monitorovanie by malo byť prispôsobené pri významnej fluktuácii úrovní rizík 
a modifikovaným, pridaným a odstráneným bezpečnostným opatreniam.

 Vykonať nepretržité monitorovanie – Vzájomné závislosti.

 Nepretržité monitorovanie poskytuje vlastníkom systému efektívny nástroj na vytváranie  
priebežných aktualizácií dokumentov ako sú bezpečnostné plány systému, správy 
o hodnotení bezpečnosti a plány akcií a míľnikov.

 Vykonať nepretržité monitorovanie – Tipy pre realizátora.

o Organizácie by sa mali usilovať o zavedenie nákladovo efektívneho programu nepretržitého  
monitorovania. Tam kde je to dostupné, mal by program nepretržitého monitorovania využívať  
spoločné služby pre častejšie monitorovanie, rovnako ako monitorovanie pre systém 
špecifických kritických bezpečnostných opatrení.

o Treba si uvedomiť, že nepretržité monitorovanie všetkých bezpečnostných opatrení v každom 
informačnom systéme nie je uskutočniteľné a ani hospodárne. Organizácie by mali zvážiť 
vytvorenie plánu pre monitorovanie bezpečnostných opatrení na zabezpečenie, že všetky 
opatrenia vyžadujúce častejšie monitorovanie sú dostatočne pokryté a že všetky opatrenia sú 
pokryté aspoň raz medzi každým rozhodnutím o akreditácii.
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 Vykonať nepretržité monitorovanie – Tipy pre realizátora.

o Procesy nepretržitého monitorovania by sa mali pravidelne vyhodnocovať s cieľom  
preskúmať zmeny v hrozbách a ako by mohli mať vplyv na schopnosť opatrení chrániť  systém. 
Aktualizácie týchto hrozieb môže mať za následok aktualizované rozhodovanie o rizikách a 
zmeny existujúcich opatrení.

o Pripísať k dobru už prebiehajúce aktivity, ktoré sa počítajú do nepretržitého monitorovania. 
Aktualizácie antivírusového súboru DAT, bežná údržba, požiarne cvičenie v oblasti fyzickej 
bezpečnosti, preskúmavanie logov atď, všetky by mali byť určené a obsiahnuté vo fáze 
nepretržitého monitorovania.

o Priorizovať nepretržité monitorovanie podľa dôležitosti opatrenia na zmiernenie rizika, 
potvrdenie ukončených položiek plánu akcií a míľnikov a opatrenia predstavujúce jediné body 
zlyhania SPOF (Single Point Of Failure).

o Podívať sa na monitorovací cyklus tak, že sa bude zhodovať s časovým rozpätím životnosti  
certifikácie systému a získať testovacie procedúry a výsledky pre ďalšie použitie pri 
recertifikácii.

o Aktivity nepretržitého monitorovania môžu poskytnúť užitočné údaje pre podporu plánov 
výkonnosti bezpečnosti a miery návratnosti investícií ROI (Return Of Investment) pre oblasť 
bezpečnosti.

o Definovanie organizícii špecifických kritérií na spúšťanie reakreditácie pomáha zabezpečiť, že 
osoby s rozhodovacou právomocou sú informované a všetky zúčastnené strany sa zhodli. V 
kritériách by mala byť daná určitá voľnosť pre zvládnutie unikátnych situácií.
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Fáza odstránenia SDLC

Súvisiace bezpečnostné faktory vo fáze odstránenia



 Odstránenie informačného systému je konečná fáza SDLC a zabezpečuje likvidáciu 
systému a ukončenie všetkých existujúcich zmlúv. Otázky informačnej bezpečnosti 
súvisiace s informáciami a odstránením systému by mali byť riešené explicitne. Keď sú 
informačné systémy prenesené, zastarané alebo už nie sú naďalej použiteľné, je dôležité 
zabezpečiť ochranu aktív organizácie.

 Obvykle neexistuje definitívny koniec systému. Systémy sa normálne rozvíjajú alebo 
prechádzajú do ďalšej generácie v dôsledku meniacich sa požiadaviek alebo 
technologických vylepšení. Bezpečnostné plány systémov by sa mali neustále rozvíjať so 
systémom. Veľa informácií o prostredí, manažmente a prevádzke by mali byť stále 
relevantné a užitočné pri vytváraní bezpečnostného plánu pre pokračujúci systém.

 Aktivity odstránenia systému zabezpečujú riadne ukončenie systému a zachovávajú 
dôležité informácie o systéme tak, aby niektoré alebo všetky informácie mohli byť 
v budúcnosti znovu aktivované, ak to bude nevyhnutné. Osobitný dôraz je kladený na 
správne uchovávanie údajov spracúvaných v systéme tak, aby boli údaje efektívne 
migrované do iného systému alebo archivované v súlade s platnými politikami a 
predpismi v oblasti manažmentu dokumentov pre potenciálny budúci prístup.

 Hlavné bezpečnostné aktivity pre túto fázu sú: Vytvoriť a vykonať plán 
odstránenia/prechodu, Archivovať dôležité informácie, Sanitácia médií, Likvidácia 
hardvéru a softvéru.
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 Všeobecné typy kontrolných bodov pre túto fázu môžu obsahovať:

o Posúdenie uzatvorenia systému

o Skupina pre riadenie zmien

o Bezpečnostné posúdenie uzatvorenia.
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 Vytvoriť a vykonať plán odstránenia/prechodu – Opis.

 Vytvorenie plánu odstránenia/prechodu systému zaručuje, že všetky zúčastnené strany 
sú si vedomé budúceho plánu pre systém a jeho informácie. Tento plán by mal zohľadniť 
stav odstránenia/prechodu pre všetky kritické komponenty, služby a informácie.

 Podobne ako v pracovnom pláne, tento plán stanovuje potrebné kroky, rozhodnutia a 
míľniky potrebné na správne uzatvorenie, prechod alebo migráciu systému alebo jeho 
informácií.

 V mnohých prípadoch odstraňované systémy alebo systémové komponenty zostávajú 
nečinné, ale stále pripojené k infraštruktúre. Výsledkom toho je, že tieto komponenty sú 
často prehliadané, zabudnuté alebo udržiavané na suboptimálnej bezpečnostnej úrovni 
ochrany a tým poskytujú ďalšie a zbytočné riziko pre infraštruktúru a pre všetky pripojené 
systémy. Plán prechodu pomáha zmierňovať takéto možné výsledky.

 Vytvoriť a vykonať plán odstránenia/prechodu – Synchronizácia.

o Bezpečnostná dokumentácia by mala odrážať očakávané plány pre prípad, že  bezpečnostné 
rozhodnutia a financovanie sú inak alokované alebo inak ovplyvnené z dôvodu rozhodnutia o 
odstránení. 

 Vytvoriť a vykonať plán odstránenia/prechodu – Vzájomné závislosti.

o Môže byť potrebné aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu, ako sú bezpečnostný plán a 
požiadavky na bezpečnostné opatrenia.
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 Vytvoriť a vykonať plán odstránenia/prechodu – Tipy pre realizátora.

o Poraďte sa s právnym útvarom organizácie o manažmente záznamov organizácie, ochrane 
osobných údajov a o slobodnom prístupe k informáciam pred odstránením systému s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie týchto zákonov a platných politík organizácie.

o Nečakajte s vytvorením plánu odstránenia/prechodu na skutočné odstránenie systému. 
Plánujte odstránenie/prechod systému vo všetkých fázach životného cyklu. To sa najlepšie 
vykonáva v rámci fázy požiadaviek, takže všetky požiadavky na zdroje pre odstránenie/ prechod 
systému sú dohovorené a naplánované. V priebehu životného cyklu to môže byť   vykonané 
vtedy, keď hardvér a softvér je zastaraný alebo poškodený. V ďalších fázach to bude vyžadovať 

úlohy uvedené v tejto fáze.
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 Zabezpečiť uchovanie informácií – Opis.

 Pri uchovaní informácií by mala organizácia brať do úvahy metódy, ktoré budú potrebné 
pre znovu získavanie informácií v budúcnosti. Teraz použitá technológia na znovu 
načítanie záznamov nemusí byť v budúcnosti k dispozícii (najmä v prípade šifrovaných 
údajov). Právne požiadavky na uchovávanie záznamov pri odstavovaní systémov sa musia 
brať do úvahy.

 Zabezpečiť uchovanie informácií – Synchronizácia.

 Mali by byť vzaté do úvahy požiadavky na manažment záznamov, ochrany osobných 
údajov a slobodný prístup k informáciam. 

 Zabezpečiť uchovanie informácií – Vzájomné závislosti.

 Privátne faktory alebo aktivity môžu byť dôležité z dôvodov slobodného prístupu k 
informáciam.

 Zabezpečiť uchovanie informácií – Tipy pre realizátora.

o Úzka koordinácia s právnym útvarom v záležitostiach slobodného prístupu k informáciam bude 
pomáhať pri plánovaní tejto činnosti.

o Organizácie môžu tiež získať praktické tipy od národných inštitúcií v archívnictve (Slovenský 
národný archív, Štátny archív) prípadne od Úradu pre ochranu osobných údajov SR.
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 Sanitovať médií – Opis.

 Na základe výsledkov bezpečnostnej kategorizácie by mal vlastník systému podľa dobrej 
praxe, ktorá stanovuje, že "organizácia sanituje digitálne médiá informačného systému   
pomocou schváleného vybavenia, techník a procedúr. Organizácia sleduje, dokumentuje 
a overuje sanitáciu médií a akcie likvidácie a pravidelne testuje sanitačné 
zariadenia/postupy na zabezpečenie ich správneho výkonu. Organizácia sanituje alebo ničí 
digitálne médiá informačného systému pred ich odstránením alebo uvoľnením pre ďalšie 
použitie mimo organizáciu tak, aby sa zabránilo neoprávneným osobám prístupu k 
a použitiu informácií obsiahnutých na médiách.“

 Dobrá prax rozdeľuje sanitáciu médií do viacerých kategórií. V zásade je však možné 
vypozorovať dva prístupy. 

o Prvý prístup vychádza z toho, že sa digitálne médium bezpečným spôsobom vyčistí (pevný disk, 
magnetická páska), z média nie je možné vyčítať predtým uložené informácie a médium je 
možné znovu použiť. 

o Druhý prístup je radikálnejší a sanitácia sa zabezpečí zničením média tak, že z neho nie je možné 
vyčítať alebo inak zrekonštruovať predtým tam uložené informácie. Príkladom môže byť tepelné 
zničenie magnetického nosiča v pevnom disku.
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 Sanitovať médií – Opis.

 Ďalej dobrá prax navrhuje, aby vlastník systému kategorizoval informácie, posúdil povahu 
média, na ktorom sú informácie zaznamenané,  posúdil riziko zachovania dôvernosti a 
určil budúce plány pre médiá. Potom sa rozhodne o vhodnom sanitačnom procese. 
Vybraný proces by mal byť posúdený z pohľadu nákladov, vplyvu na životné prostredie, 
atď. a vybraté rozhodnutie by malo najviac zmierňovať riziko pre dôvernosť a najlepšie 
splňovať ďalšie obmedzenia kladených na proces.

 Pri rozhodovaní o sanitácii je potrebné zvážiť niekoľko faktorov spolu s bezpečnostnou 
kategorizácie dôvernosti systému. Pred prijatím konečného rozhodnutia je potrebné 
porozumieť pomeru nákladov k prínosu procesu sanitácie médií. Napríklad, nemusí  byť 
nákladovo efektívne odmagnetizovať lacné médiá ako sú napríklad diskety.

 Sanitovať médií – Synchronizácia.

o Žiadna.

 Sanitovať médií – Vzájomné závislosti.

o Bezpečnostná kategorizácia poskytuje identifikáciu a s ňou spojenú úroveň rizika informácií 
systému.
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 Sanitovať médií – Tipy pre realizátora.

o Aj keď vyčistenie média môže byť odporúčané riešenie, zničenie média môže byť skôr  
nákladovo efektívnejšie (s ohľadom na školenia, sledovania a overovania, atď) ako použitie 
niektorej z ďalších možností.

o Ak je to opodstatnené a indikované hodnotením existujúceho rizika, potom môže organizácia  
vždy zvýšiť úroveň používanej sanitácie tak, aby boli použité správne sanitačné techniky.
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 Odstrániť hardvér a softvér – Opis.

 Hardvér a softvér môže byť predaný, darovaný alebo zlikvidovaný, ako je stanovené 
príslušnými právnymi predpismi alebo nariadeniami. Likvidácia softvéru by mala byť v 
súlade s licenciou alebo s ďalšími dohodami s vývojárom. 

 Je zriedka  potrebné zničiť hardvér s výnimkou niektorých pamäťových médií, ktoré 
obsahuje citlivé informácie a nemôže byť sanitované bez zničenia. V situáciách, kedy 
pamäťové médiá nemožno vhodne sanitovať, tieto médiá treba odstrániť a fyzicky zničiť, 
a zostávajúci hardvér je možné predať alebo darovať. Niektoré systémy môžu obsahovať 
citlivé informácie potom, čo boli odstránené pamäťové médiá. Pokiaľ existujú pochyby o 
tom, či citlivé informácie ešte v systéme zostali, mal by byť pred likvidáciou systému 
konzultovaný MBIS. Taktiež môže byť konzultovaný predajca pre ďalšie možnosti likvidácie 
alebo overenie rizika.

 Odstrániť hardvér a softvér – Synchronizácia.

 Aktualizácia inventárnych zoznamov systému a komponentov. 

 Odstrániť hardvér a softvér – Vzájomné závislosti.

 Inventárny zoznam hardvéru a softvéru systému by mal byť zodpovedajúcim spôsobom 
aktualizovaný. 
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 Odstrániť hardvér a softvér – Tipy pre realizátora.

o Pri likvidácii systému sa nesmie zabudnúť na požiadavky zodpovednosti za majetok. Ak je to 
možné, treba zvážiť darovanie použitých dielov IT a/alebo e-cyklovanie dielov z nebezpečných 
materiálov.

o Z pohľadu celospoločenských záujmov sa odporúča vlastníkom systémov a správcom majetku, 
aby prebytok funkčných zariadení bol „výchovne užitočný". Všade tam, kde je to možné, 
prebytočné zariadenia a médiá mali byť dané k dispozícii na výukové účely a neziskovým 
organizáciám v rozsahu povolenom zákonom.

o Z dôvodov úspory nákladov niektoré organizácie uchovávajú primerane staré diely pre 
havarijné operácie. Napríklad využitie vyslúžilých notebookov pre prípad práce z domova, ktorá 
vyžaduje len čiastočné spracovanie pre nevyhnutnú komunikáciu na Internet alebo elektronickú 
poštu. 
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 Uzavrieť systém – Opis.

 Na tomto mieste je informačný systém formálne vypnutý a rozobratý.

 Uzavrieť systém – Synchronizácia.

 Žiadna.

 Uzavrieť systém – Vzájomné závislosti.

o Archívna bezpečnostná dokumentácie podľa potreby.

o Ak boli zabezpečované nepretržité monitorovacie služby, je potrebné poslať oznámenia 
o uzavretí poskytovateľom týchto služieb (môže zahŕňať manažment konfigurácie, antivirus, 
reakcie na incident, skupina pre riadenie zmien).

o Aktualizácia inventárneho zoznamu a podnikovej architektúry.

 Uzavrieť systém – Tipy pre realizátora.

 Najjednoduchší prístup k formálnemu uzavretiu systému a vhodných prijatých opatreniach 
zabezpečí oznámenie vyjadrujúce tieto skutočnosti, ktoré v distribúcii zahrňuje  všetky 
zainteresované strany.
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 Bezpečnostné štandardy – Štandardy pre architektúru riadenia, §29  až §44 rieša vo 
všeobecnosti a nepriamo niektoré bezpečnostné otázky životného cyklu vývoja systému 
ISVS:

o §29 – Riadenie informačnej bezpečnosti (bezpečnostná politika, bezpečnostné role a ich 
povinnosti, vlastník aktíva)

o §31 – Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti (riadenie a monitorovanie rizík, 
tretie strany, havarijné plány)

o §36 – Aktualizácia softvéru (zabezpečenie aktualizácie)

o §37 – Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov (nahlasovanie a evidencia 
bezpečnostných incidentov, používanie technológie IDS, kontaktný bod pre nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov)

o §38 – Periodické hodnotenie zraniteľnosti

o §42 – Aktualizácia informačno-komunikačných technológií (zavedenie postupov s počiatočným 
stanovením a zahrnutím bezpečnostných požiadaviek pre zmenu konfigurácie a pri zavádzaní 
nových informačno-komunikačných technológií, bezpečnostné role pri týchto činnostiach, 
vykonanie testovania a jeho dokumentácie, uchovanie a aktualizácia dokumentácie o ISVS –
používateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia).

 Príloha č.4 – Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov:

o Rieši manažérske otázky riadenia IT projektu a neobsahuje aspekty informačnej bezpečnosti.
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