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Úvod
 Cloudové počítanie je model umožňujúci všadeprítomné, pohodlné, na požiadanie sieťový
prístup k zdieľanej sade konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napríklad sieťam,
serverom, dátovým úložiskám, aplikáciam a službám).
o Cloudové počítanie je prelomová technológia, ktorá má potenciál zlepšiť spoluprácu, pružnosť,
škálovanie a dostupnosť, a poskytuje príležitosť na zníženie nákladov prostredníctvom
optimalizácie a efektívneho počítania.
o Cloudový model predpokladá prostredie, kde komponenty môžu byť rýchlo pripravené,
poskytnuté, implementované a vyradené z prevádzky a naškálované nahor alebo nadol
s cieľom poskytnúť umiestnenie a spotrebu pre model podobný službe na požiadanie.

 Z architektonického hľadiska existuje nejasnosť ohľadom toho, ako je cloud podobný
alebo ako sa odlišuje od súčasných výpočtových modelov a ako tieto podobnosti a
rozdielnosti dopadajú na organizačné, prevádzkové a technologické prístupy k praktikám
bezpečnosti sietí a informácií. Medzi klasickým počítaním a cloudovým počítaním
existuje tenká hranica. Cloudové počítanie však bude mať vplyv na organizačné,
prevádzkové a technologické prístupy k bezpečnosti údajov, bezpečnosti sietí a dobrú
prax v informačnej bezpečnosti.
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 V tejto prezentácii sa budeme opierať o definície cloudového počítania publikované
v dokumentoch amerického národného úradu pre štandardy a technológie NIST (National
Institute of Standards and Technology). Cloudové počítanie je definované opísaním piatich
základných charakteristík, troch modelov cloudových služieb a štyrmi modelmi
nasadenia cloudov. Sú zhrnuté vo vizuálnej podobe na obrázku nižšie.
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Základné charakteristiky:
o Široký sieťový prístup. Funkcie cloudu sú k dispozícii cez sieť a prístupné prostredníctvom
štandardných mechanizmov, ktoré podporujú používanie heterogénnych tenkých alebo tučných
platforiem klienta (napríklad mobilné telefóny, tablety, notebooky a pracovné stanice).
o Rýchla pružnosť. Kapacita cloudu môže byť elasticky zabezpečovaná a uvolňovaná v niektorých
prípadoch automaticky, vo zvýšenej alebo zníženej miere úmernej dopytu. Zabezpečená
dostupná kapacita cloudu sa pre spotrebiteľa môže zdať neobmedzená a byť kedykoľvek
poskytnutá v lubovoľnom množstve.
o Meraná služba. Cloudové systémy automaticky riada a optimalizujú využitie zdrojov s využitím
funkcie merania na určitej úrovni abstrakcie zodpovedajúcej typu služby (napríklad pamäť,
spracovanie, šírka pásma a aktívne používateľske účty). Používanie zdrojov môže byť
monitorované, riadené a oznamované tak, aby sa zabezpečila transparentnosť ako pre
poskytovateľa tak aj pre spotrebiteľa využívanej služby.
o Samoobsluha na požiadanie. Spotrebiteľ si môže jednostranne zaobstarať výpočtovú kapacitu,
ako je čas servera a sieťové úložisko, podľa potreby automaticky bez nevyhnutnosti ľudskej
interakcie s každým poskytovateľom služieb.
o Združovanie zdrojov. Výpočtové zdroje poskytovateľa sú združené tak, aby slúžili viacerým
spotrebiteľom pomocou modelu viacerých nájomcov, s rôznymi fyzickými a virtuálnymi
zdrojmi dynamicky prerozdeľovanými podľa žiadosti spotrebiteľa. Pri prideľovaní zdrojov
existuje princíp nezávislosti umiestnenia v tom, že zákazník vo všeobecnosti nemá žiadnu
kontrolu alebo vedomosť o presnom umiestnení poskytnutých zdrojov, ale môže byť schopný
určiť umiestnenie na vyššej úrovni abstrakcie (napríklad štát alebo dátové centrum). Príklady
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prostriedkov zahŕňajú úložiská, spracovanie, pamäť a šírku pásma siete.

Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Modely služieb:
o Softvér ako služba SaaS (Software as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá spotrebiteľovi
použiť poskytovateľovu aplikáciu bežiacu na cloudovej infraštruktúre. Tieto aplikácie sú
dostupné z rôznych klientskych zariadení a to buď prostredníctvom rozhrania tenkého klienta,
ako je webový prehliadač (napríklad webový e-mail), alebo rozhraním programu. Spotrebiteľ
nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú infraštruktúru vrátane sietí, serverov,
operačných systémov, úložiska alebo dokonca individuálnych funkcií aplikácie, s možnou
výnimkou obmedzených špecificky používateľských nastavení konfigurácie aplikácie.
o Platforma ako služba PaaS (Platform as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá
spotrebiteľovi nasadiť na cloudovú infraštruktúra spotrebiteľom vytvorené alebo získané
aplikácie vytvorené pomocou programovacích jazykov, knižníc, služieb a nástrojov
podporovaných poskytovateľom. Spotrebiteľ nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú
infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov alebo úložiska, ale má kontrolu
nad nasadenými aplikáciami a možné nastavenie konfigurácie pre hosťujúce prostredie
aplikácie.
o Infraštruktúra ako služba IaaS (Infrastructure as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá
spotrebiteľovi zabezpečiť spracovanie, úložisko, siete a ďalšie základné výpočtové zdroje, kde
spotrebiteľ je schopný nasadiť a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže obsahovať operačné
systémy a aplikácie. Spotrebiteľ nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú infraštruktúru,
ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskom a zavedenými aplikáciami; a prípadne
obmedzenú kontrolu nad vybranými zložkami v sieti (napríklad uzlami bezpečnostných brán).
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Modely nasadenia:
o Verejný cloud. Cloudová infraštruktúra je poskytnutá pre otvorené použitie širokou
verejnosťou. Cloud môže byť vlastnený, manažovaný a prevádzkovaný obchodnou, akademickou
alebo vládnou organizáciou alebo nejakou ich kombináciu. Je umiestnený v priestoroch
poskytovateľa cloudu.
o Privátny cloud. Cloudová infraštruktúra je poskytovaná pre výhradné použitie jedinej
organizácie zahrňujúcej viacero spotrebiteľov (napríklad obchodných jednotiek organizácie).
Cloud môže byť vlastnený, manažovaný a prevádzkovaný organizáciou, treťou stranou alebo
nejakou ich kombináciu a môže byť umiestnený na alebo mimo ich prevádzkových priestorov.
o Hybridný cloud. Cloudová infraštruktúra je zložená z dvoch alebo viacerých odlišných
cloudových infraštruktúr (súkromné, komunitné alebo verejné), ktoré zostávajú jedinečné
entity, ale sú spolu spojené štandardizovanými alebo proprietárnymi technológiami, ktoré
umožňujú prenositeľnosť údajov a aplikácií (napríklad rozdelenie cloudu kvôli vyrovnávaniu
záťaže medzi cloudami).
o Komunitný cloud. Cloudová infraštruktúra je poskytovaná na výhradné použitie určitej
komunity spotrebiteľov z organizácií, ktoré majú spoločné záujmy (napríklad poslanie,
bezpečnostné požiadavky, politiky a zreteľ súladu). Cloud môže byť vlastnený, manažovaný a
prevádzkovaný jednou alebo viacerými organizáciami z komunity, treťou stranou alebo nejakou
kombináciou z nich a môže byť umiestnený na alebo mimo ich prevádzkových priestorov.
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Je dôležité si uvedomiť, že cloudové služby sú často používané v kombinácii a umožnené
s virtualizačnými technológiami. Vždy tak tomu samozrejme nie je. Neexistuje
požiadavka, ktorá spája abstrakciu zdrojov k virtualizačným technológiam a využitiu
mnohých možností virtualizácie prostredníctvom hypervízora alebo operačného systému.
 Ďalej je potrebné poznamenať, že viacnájomnosť (multitenancy, zdroje a služby cloudu sa
prenajímajú zákazníkom, v danom čase si môže prenajímať zdroje a služby cloudu viacero
nájomníkov, odtiaľ označenie viacnájomnosť) nie je vyhlásená za základnú charakteristiku
cloudu, ale je často diskutovaná tak, ako by bola.
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Na obrázku nižšie je príklad privátneho cloudu organizácie s tromi organizačnými
jednotkami A, B a C. Každá organizačná jednotka má rôzne bezpečnostné požiadavky,
dohodu o úrovni služieb SLA (Service Level Agreement), spravovanie a politiky účtovania
za prenájom zdieľanej infraštruktúry. Implementácia cloudu predpokladá využitie
virtualizačnej technológie. Na hardvéri je inštalovaný monitor virtuálnych strojov VMM
(Virtual Machine Monitor), ktorý zabezpečuje fungovanie virtuálnych strojov VM (Virtual
Machine).
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Na obrázku nižšie je podobný príklad verejného cloudu poskytovateľa s tromi zákazníkmi.
Každý zákazník má rôzne bezpečnostné požiadavky, dohodu o úrovni služieb SLA (Service
Level Agreement), spravovanie a politiky účtovania za prenájom zdieľanej infraštruktúry.
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Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Viacnájomnosť vo svojej najjednoduchšej podobe znamená využitie rovnakých zdrojov
alebo aplikácií viacerými spotrebiteľmi, ktorí môžu patriť do rovnakej organizácie alebo
do rôznych organizácií. Dopad multinájomnosti je viditeľný zo zvyškových údajov alebo
stopách operácií iných používateľov alebo nájomníkov.
 Viacnájomnosť v modeloch cloudových služieb znamená nevyhnutnosť modelov s
politikou riadeného presadzovania, segmentácie, izolácie, spravovania, úrovne služieb a
zúčtovania pre rôzne spotrebiteľské skupiny.
 Spotrebitelia si môžu vybrať využiť ponuku služieb verejného poskytovateľa cloudu na
individuálnej používateľskej báze alebo v prípade súkromného cloudu môže organizácia
rozdeliť požívateľov do rôznych obchodných jednotiek zdieľajúcich spoločnú
infraštruktúru.
 Z pohľadu poskytovateľa viacnájomnosť predpokladá architektonický a návrhový prístup,
aby sa umožnila ekonomika škálovania, dostupnosti, manažmentu, segmentácie, izolácie
a prevádzkovej efektivity. Tieto služby využívajú zdieľanú infraštruktúru, dáta, metadáta,
služby a aplikácie naprieč mnohými rôznymi spotrebiteľmi.
 Viacnájomnosť možno tiež charakterizovať podľa rôznych definícií v závislosti na modeli
cloudových služieb poskytovateľa. Pretože to môže mať za následok umožnenie
schopností opísaných vyššie na úrovni infraštruktúry, databázy alebo aplikácie. Príkladom
by mohol byť rozdiel medzi infraštruktúrou ako službou IaaS (Infrastructure As A Service),
softvérom ako službou SaaS (Software As A Service) a platformy ako služby PaaS (Platform10
As A Service) pri implementrácii viacnájomnosti.

Základné koncepcie cloudového počítania – architektúra cloudu
 Modely nasadenia cloudu dávajú inú dôležitosť viacnájomnosti. Avšak aj v prípade
privátneho cloudu môže mať jediná organizácia veľké množstvo konzultantov a
dodávateľov tretích strán, rovnako ako snahu po vysokej miery logického oddelenia
organizačných jednotiek. Preto by mal byť vždy brané na zreteľ obavy z viacnájomnosti.
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Základné koncepcie cloudového počítania – referenčný model cloudu
 Pochopenie vzťahov a závislostí medzi
modelmi cloudového počítania je zásadné
pre porozumenie bezpečnostným rizikám
cloudového počítania. Model IaaS je
základom všetkých cloudových služieb,
model PaaS je nadstavbou IaaS a model
SaaS je v poradí ďalšia nadstavba nad
PaaS, ako je to možné vidieť
v referenčnom modeli cloudu na obrázku
vedľa. Rovnakým spôsobom ako sa dedia
schopnosti modelov, tak sa dedia aj
problémy informačnej bezpečnosti a rizík.
Je dôležité poznamenať, že komerční
poskytovatelia cloudu nemusia byť
presne v súlade s vrstveným modelom
služieb. Avšak referenčný model je
dôležitý pre služby reálneho sveta vo
vzťahu k architektonickému rámcu a pre
pochopenie, že zdroje a služby si vyžadujú
bezpečnostnú analýzu.
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Základné koncepcie cloudového počítania – referenčný model cloudu
 IaaS obsahuje kompletný zásobník zdrojov infraštruktúry od príslušenstva po hardvérové
platformy, ktoré sa v nich nachádzajú. Zahrňuje to schopnosť abstrahovať zdroje (alebo
nie), rovnako ako poskytovať fyzickú a logickú konektivitu k týmto zdrojom. IaaS nakoniec
poskytuje sadu API, ktoré umožňujú manažment a iné formy interakcie spotrebiteľov s
infraštruktúrou.
 PaaS sedí na vrchole IaaS a pridáva ďalšiu vrstvu integrácie s rámcami vývoja aplikácií,
možnosti midlvéru a funkcie ako je napríklad databáza, zasielanie správ a front. Tieto
služby umožňujú vývojárom vytvárať aplikácie na platforme s programovacími jazykmi a
nástrojmi, ktoré sú podporované v zásobníku.
 SaaS je zase postavená na základných zásobníkoch IaaS a PaaS a poskytuje samostatné
operačné prostredie, ktoré je využívané na dodanie celej používateľskej praxe, vrátane
obsahu, jeho prezentácie, aplikácie/í a možnosti manažmentu.
 Preto by malo byť jasné, že existujú významné kompromisy na každom modeli, pokiaľ ide
o integrované funkcie, zložitosti oproti otvorenosti (rozšíriteľnosti) a bezpečnosti.
Všeobecne platí, že SaaS poskytuje najintegrovateľnú funkciu zabudovanú priamo do
ponuky, s minimálnou spotrebiteľskou rozšíriteľnosťou, a relatívne vysokú úroveň
integrovanej bezpečnosti (minimálne poskytovateľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť).
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Základné koncepcie cloudového počítania – referenčný model cloudu
 PaaS je určená na to, aby umožňovala vývojárom vytvárať vlastné aplikácie na danej
platforme. V dôsledku toho má tendenciu byť rozšíriteľnejšia než SaaS na úkor zákazníkom
pripravených funkcií. Tento kompromis zasahuje do bezpečnostných funkcií a možností,
kde vstavané funkcie sú menej úplné, ale je tu pre vrstvu viac flexibility na dodatočnú
bezpečnosť.
 IaaS ponúka málo (ak nejaké) funkcií pre aplikácie, ale ponúka obrovskú rozšíriteľnosť.
To všeobecne znamená menej integrovaných bezpečnostných funkcií a funkcionality nad
rámec ochrany infraštruktúry ako takej. Tento model si vyžaduje, aby operačné systémy,
aplikácie a obsah boli manažované a zabezpečené spotrebiteľom cloudu.
 Kľúčovým poznatkom pre bezpečnostnú architektúru je, že čím nižšie sa v zásobníku
poskytovateľ cloudových služieb zastaví, tým viac je spotrebiteľ zodpovedný za
implementáciu a manažovanie bezpečnostných možnosti a funkcií.
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Základné koncepcie cloudového počítania – informačné architektúry cloudu
 Informačné architektúry cloudu sú tak rozmanité ako samotné architektúry cloudu. Aj
keď táto časť pravdepodobne nepokryje všetky možné obmeny, vo väčšine cloudových
služieb existujú určité zhodné architektúry.
 IaaS pre verejné alebo privátne cloudy vo všeobecnosti zahŕňa nasledujúce možnosti
úložiska:
o Fyzické (raw) úložisko. Zahrňuje fyzické médium, na ktorom sú úložené údaje. Môžu byť
mapované pre priamy prístup v niektorých privátnych konfiguráciách cloudu.
o Zväzkové (volume) úložisko. Zahrňuje zväzky spojené s inštanciami IaaS, typicky ako virtuálny
pevný disk. Zväzky často používajú disperziu údajov na podporu odolnosti proti poruchám a
bezpečnosti.
o Objektové úložisko. Objektové úložisko je niekedy označovaná ako úložisko súborov. Skôr než
virtuálny pevný disk, objektové úložisko je viac ako zdieľanie súborov prístupné cez API alebo
webové rozhranie.
o Sieť na doručovanie obsahu. Obsah je uložený v objektovom úložisku, ktorý je následne
distribuovaný do viacerých geograficky distribuovaných uzlov pre zlepšenie rýchlostí
upotrebenia na Internete.
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Základné koncepcie cloudového počítania – informačné architektúry cloudu
 PaaS poskytuje veľmi širokú škálu možností úložiska. PaaS môže poskytnúť:
o Databázu ako službu. Viacnájomná databázová architektúra, ktorá je priamo upotrebiteľná ako
služba. Používatelia upotrebujú databázu cez API alebo priame volanie SQL, v závislosti na
ponuke. Údaje každého zákazníka sú oddelené a izolované od ostatných nájomníkov databázy.
Databáza môže byť relačná alebo inej bežnej štruktúry.
o Hadoop/MapReduce/Big Data ako službu. Big Data sú údaje, ktorých je veľké množstvo, široko
distribuované, heterogénne, a aktuálnosť/včasnosť vyžaduje použitie nových technických
architektúr a analýz. Hadoop a ďalšie aplikácie Big Data môžu byť ponúkané ako cloudová
platforma. Údaje sú obvykle uložené v objektovom úložisku alebo v inom distribuovanom
súborovom systéme.
o Aplikačné úložisko. Aplikačné úložisko zahrňuje všetky možnosti úložiska zabudované do
aplikačnej platformy PaaS a je upotrebiteľné cez API, ktoré nespadajú do iných kategórií úložísk.

 PaaS môže upotrebiť:
o Databázy. Informácie a obsah môže byť priamo uložený do databázy (ako text alebo binárne
objekty) alebo ako súbory referencované databázou. Samotná databáza môže byť súbor inštancií
IaaS, ktoré zdieľajú spoločné back-end úložisko.
o Objektové/Súborové úložisko. Súbory alebo iné údaje sú uložené v objektovom úložisku, ale sú
dostupné iba cez API PaaS.
o Zväzkové úložisko. Údaje môžu byť uložené vo zväzkoch IaaS pripojených k inštanciám
venovaným poskytovaniu služby PaaS.
o Iné. Jedná sa o najbežnejšie modely úložiska, ale to je dynamická oblasť a môžu byť dostupné
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ďalšie varianty.

Základné koncepcie cloudového počítania – informačné architektúry cloudu
 Rovnako ako pri PaaS, SaaS používa veľmi širokú škálu úložiska a upotrebiteľských
modelov. Úložisko SaaS je vždy prístupné cez používateľské webové rozhranie alebo
aplikáciu klient/server. V prípade, že úložisko je prístupné cez API potom je to považované
za PaaS. Mnohí poskytovatelia SaaS tiež ponúkajú tieto PaaS API.
 SaaS môže poskytovať:
o Úložisko a manažment informácií. Údaje sa zadávajú do systému cez webové rozhranie a sú
uložené v aplikácii SaaS (zvyčajne back-end databáza). Niektoré služby SaaS ponúkajú možnosť
nahratia údajovej sady alebo PaaS API.
o Úložisko Obsahu/Súboru. Obsah na báze súboru je uložený v rámci aplikácii SaaS (napríklad
správy, obrazové súbory, dokumenty) a sprístupnené prostredníctvom používateľského
webového rozhrania.

 SaaS môže upotrebiť:
o Databázy. Tak ako v PaaS, veľké množstvo služieb SaaS sa spolieha na back-end databázy,
dokonca aj pre ukladanie súborov.
o Objektové/Súborové úložisko. Súbory alebo iné údaje sú uložené v objektovom úložisku, ale sú
prístupné iba prostredníctvom aplikácie SaaS.
o Zväzkové úložisko. Údaje môžu byť uložené vo zväzkoch IaaS pripojených k inštanciám
venovaným poskytovaniu služieb SaaS.
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Bezpečnosť údajov v cloude – detekcia a prevencia migrácie údajov v cloude
 Bežnou výzvou, ktorej čelia organizácie s cloudom, je manažovanie údajov. Mnoho
organizácií informuje o jednotlivcoch alebo organizačných jednotkách, ktorí presúvajú
často citlivé dáta do cloudových služieb bez odsúhlasenia alebo dokonca oznámenia
svojmu útvaru IT alebo bezpečnosti.
 Okrem tradičných bezpečnostných opatrení pre údaje (ako je riadenie prístupu alebo
šifrovanie) existujú ďalšie dva kroky na pomoc manažovania neodsúhlasených presunov
údajov do cloudových služieb:
o Monitor pre veľké migrácie interných údajov s monitorovaním databázovej aktivity DAM
(Database Activity Monitoring) a monitorovanie aktivity súboru FAM (File Activity Monitoring).
o Monitor údajov presúvaných do cloudu s filtrami URL a prevenciou pred stratou údajov DLP
(Data Loss Prevention).

 Vnútorná migrácie dát - Pred presunutím údajov do cloudu je potrebné údaje vybrať z ich
existujúceho úložiska.
o Monitorovanie databázovej aktivity DAM môže detegovať, kedy administrátor alebo iný
používateľ vyberie veľký súbor údajov alebo kopíruje databázu, čo môže indikovať migráciu.
o Monitorovanie aktivity súboru FAM poskytuje podobnú ochranu súborovým úložiskám takým
ako sú napríklad so zdieľanými súbormi.
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Bezpečnosť údajov v cloude – detekcia a prevencia migrácie údajov v cloude
 Presunutie do cloudu
o Kombinácia filtrovania adries URL (bezpečnostné brány pre webový obsah) a prevencia pred
stratou údajov DLP môže detegovať presun údajov z organizácie do cloudu.
o URL filtrovanie umožňuje monitorovať (a zabrániť) spojenie používateľov s cloudovými
službami. Pretože administratívne rozhrania pre tieto služby zvyčajne používajú iné adresy ako
rozhranie cloudovej služby, používateľ môže rozlíšiť medzi niekým pristupujúcim k
administratívnej konzole oproti používateľovi pristupujúcom ku cloudovej aplikácii už
hosťovanej poskytovateľom.
o Treba hľadať nástroj, ktorý ponúka zoznam cloudových služieb a udržuje ho v aktuálnom stave
skôr ako nástroj vyžadujúci vytvorenie vlastnej kategórie, a umožňuje používateľovi manažovať
cieľové adresy.
o Pre väčšiu granularitu treba použiť nástroj DLP, ktorý skontroluje nielen cieľ presunu ale aj
aktuálne prenášané údaje/obsah. Požívateľ tak môže na základe klasifikácie údajov generovať
alerty (alebo blokovať presun). Používateľ môže napríklad povoliť presun privátnych údajov
organizácie do odsúhlasenej cloudovej služby, ale blokovať ten istý obsah na presun do
neodsúhlasenej služby.
o Výber miesta bodu vloženie nástroja DLP určuje ako úspešná bude detekcia úniku údajov.
Napríklad, dostupnosť cloudových riešení pre jednotlivých používateľov (napr zamestnancov,
dodávateľov, zákazníkov) mimo prostredia siete organizácie zamedzuje alebo ruší všetky
nasadenia nástroja DLP vloženého na hranici siete organizácie.
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Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana údajov sťahovaných do a v cloude
 V modeloch nasadenia cloudu verejný a privátny a vo všetkých servisných modeloch je
dôležité chrániť údaje pri prenose. Ochrana zahrňuje:
o Presun údajov z tradičnej infraštruktúry do cloudu poskytovateľa, vrátane verejný/ privátny,
interný/ externý a ostatných permutácií.
o Presun údajov medzi poskytovateľmi cloudu.
o Presun údajov medzi inštanciami (alebo inými komponentami) v rámci daného cloudu.

 K dispozícii sú tri možnosti (alebo poradie preferencie):
o Šifrovanie klientom/aplikáciou. Údaje sú šifrované na koncovom bode alebo na serveri pred
odoslaním po sieti alebo sú už uložené vo vhodnom šifrovanom formáte. Obsahuje to šifrovanie
lokálnym klientom (na báze agenta) napríklad pre uložené súbory alebo šifrovanie integrované
do aplikácií.
o Šifrovanie sieťovými nástrojmi. Štandardné sieťové šifrovacie techniky vrátane SSL VPN a SSH.
Môže byť realizované hardvérom alebo softvérom. Preferované je šifrovanie end-to-end, ale
nemusí byť implementovateľné vo všetkych architektúrach.
o Šifrovanie na proxy. Údaje sú prenášané na uzol proxy alebo server, ktorý údaje zašifruje pred
ďalším odoslaním po sieti. Táto možnosť je často preferovanou pre integráciu do starších
aplikácií, ale vo všeobecnosti sa neodporúča.
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Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana údajov v cloude
 Cloudové počítanie má takú širokú škálu možností a dostupných technológií, že nie je
možné pokryť všetky existujúce možnosti zaistenia bezpečnosti. Nižšie sú uvedené
niektoré z užitočnejších technológií a najlepšie praktiky na zabezpečenie údajov v rámci
rôznych modelov cloudu.
 Zisťovanie obsahu:
o Zisťovanie obsahu zahrňujú nástroje a procesy na identifikáciu citlivých údajov v úložisku.
Identifikácia citlivých údajov umožňuje organizácii definovať politiky založených na type,
štruktúre alebo klasifikácii informácií a potom skenovať uložené údaje pomocou pokročilých
techník analýzy obsahu s cieľom identifikácie miesta a porušenie politiky.
o Zisťovanie obsahu je zvyčajne funkcionalita nástrojov DLP; pre databázy je to niekedy
súčasťou produktov DAM. Skenovanie sa môže vykonávať prostredníctvom prístupu k
zdieľaným súborom alebo prostredníctvom lokálneho agenta bežiaceho na operačnom
systéme. Nástroj si musí byť "vedomý cloudu" a schopný pracovať priamo v rámci daného
cloudového prostredia (napr schopný skenovať objekty v úložisku). Zisťovanie obsahu môže byť
k dispozícii aj ako manažovaná služba.

21

Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana údajov v cloude
 Šifrovanie v IaaS - Šifrovanie zväzkového úložiska
o Šifrovanie zväzku (celého objemu úložiska priradeného používateľovi, typicky virtuálny disk
priradený používateľovi ) chráni pred týmito rizikami:
 Chráni zväzky pred snímkou (snapshot), klonovaním/zverejnením
 Chráni zväzky pred skúmaním poskytovateľom cloudu (a administrátormi privátneho cloudu)
 Chráni zväzky pred zverejnením pri fyzickej strate médií-diskov (viac pre súlad ako bezpečnostný
problém reálneho sveta).

o Zväzky v IaaS môžu byť šifrované pomocou troch metód:
 Šifrovanie manažované inštanciou. Šifrovací engine beží v rámci inštancie a šifrovací kľúč je uložený vo
zväzku, ale je chránený prístupovým heslom alebo kľúčovým párom.
 Šifrovanie manažované externe. Šifrovací engine beží v inštancii, ale šifrovacie kľúče sú manažované
externe a zadané inštancii na vyžiadanie.
 Šifrovanie proxy. V tomto modeli sa pripojí zväzok na špeciálnu inštanciu alebo k zariadeniue/softvéru
a potom sa špaciálna inštancia pripojí k inštancii šifrovania. Proxy server spracováva všetky
kryptografické operácie a môže držať šifrovacie kľúče alebo sa šifrovacie kľúče zadávajú externe.
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Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana údajov v cloude
 Šifrovanie v IaaS - Šifrovanie objektového úložiska
o Šifrovanie objektového úložiska (typicky súborové úložisko) chráni pred mnohými rovnakými
rizikami ako úložisko zväzku. Vzhľadom k tomu, že objektové úložisko je častejšie vystavené
verejným sieťam, ale tiež umožňuje používateľovi vytvoriť virtuálne privátne úložisko VPS
(Virtual Private Storage). VPS podobne ako VPN umožňuje použitie verejnej zdieľanej
infraštruktúry zároveň s ochranou údajov, pretože iba ten, kto vlastní šifrovacie kľúče, môže
údaje čítať aj keby údaje boli zverejnené.
 Šifrovanie súboru/zložky a manažment digitálnych práv organizácie EDRM (Enterprise Digital Rights
Management). Použite štandardných šifrovacích nástrojov pre súbor/zložku alebo EDRM na
zašifrovanie údajov pred uložením do objektového úložiska.
 Šifrovanie klientom/aplikáciou. Ak objektové úložisko slúži pre aplikáciu ako back-end (vrátane
mobilných aplikácií), šifrovanie údajov pomocou šifrovacieho enginu vstavaného do aplikácie alebo
klienta.
 Šifrovanie proxy. Údaje prechádzajú šifrovacím proxy pred odoslaním do objektového úložiska.

 Šifrovanie v PaaS
o Vzhľadom na rôznorodosť modelu PaaS, nasledujúci zoznam nemusí pokryť všetky potenciálne
možnosti:
 Šifrovanie klientom/aplikáciou. Údaje sú šifrované v aplikácii PaaS alebo klientom pristupujúcim k
platforme.
 Šifrovanie databázou. Údaje sú šifrované v databáze pomocou vstavaného šifrovania a podporovaného
databázovou platformou.
 Šifrovanie proxy. Údaje prechádzajú šifrovacím proxy pred odoslaním na platformu.
 Iné. Ďalšie možnosti môžu zahrňovať API zabudované do platformy, externé šifrovacie služby a ďalšie 23
obmeny.

Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana údajov v cloude
 Šifrovanie v SaaS
o Poskytovatelia SaaS môže použiť niektorú z predtým diskutovaných možností. Odporúča sa
v prípade možnosti použiť princíp individuálneho kľúča pre zákazníka na lepšie presadenie
izolácie vo viacnájomnom prostredí. Nasledujúce možnosti sú pre spotrebiteľa SaaS:
 Šifrovanie manažované poskytovateľom. Údaje sú šifrované v aplikácii SaaS a všeobecne manažované
poskytovateľom.
 Šifrovanie proxy. Údaje prechádzajú šifrovacím proxy pred odoslaním do aplikácie SaaS.

 Šifrovacie operácie by mali používať akúkoľvek najvhodnejšiu šifrovaciu metódu. Metódy
môžu zahrňovať zdieľané kľúče alebo pár kľúčov verejný/privátny a rozsiahlu štruktúru
PKI/PKO (Public Key Infrastructure / Operations).
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Bezpečnosť údajov v cloude – prevencia straty údajov
 Nástroje prevencia straty údajov DLP sú definovaná ako: Produkty, ktoré na základe
centrálnej politiky identifikujú, monitorujú a chránia údaje v pokoji, v pohybe a v použití,
a to prostredníctvom hĺbkovej analýzy obsahu.
 DLP poskytuje možnosti na potrebné narábanie s nájdenými údajmi porušujúcimi
politiku. Údaje môžu byť blokované (zastavenie workflow) alebo ponechané pokračovať
po sanácii šifrovaním pomocou metód ako sú DRM, ZIP alebo OpenPGP.
 DLP sa zvyčajne používa zistenie obsahu a na monitorovanie údajov v pohybe pomocou
týchto možností:
o Venované zariadenie/server. Štandardný hardvér umiestnený na úzkom mieste siete medzi
prostredím cloudu a zvyškom siete/Internetu alebo v rôznych segmentoch cloudu.
o Virtuálne zariadenie
o Koncový agent
o Agent hypervízora. Agent DLP je vnorený alebo prístupný na úrovni hypervízora, na rozdiel jeho
vykonávania ako inštancie
o DLP pre SaaS. Nástroj DLP je integrovaný do cloudovej služby (napríklad hosťovanej
elektronickej pošte) alebo ponúkaný ako samostatná služba (typicky zisťovanie obsahu).
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Bezpečnosť údajov v cloude – monitorovanie aktivity databázy a súboru
 Monitorovanie aktivity databázy DAM je definované ako: Monitory databázovej aktivity
zachytávajú a zaznamenávajú minimálne všetky aktivity SQL (Structured Query
Language) v reálnom čase alebo takmer v reálnom čase, vrátane aktivity administrátora
databázy, na viacerých databázových platformách; a pri porušení politiky môžu
generovať alarm.
 DAM podporuje takmer v reálnom čase monitorovanie aktivity databázy a aktivuje alerty
na základe zistenia porušenia politiky, ako je napríklad útok injekcia SQL alebo
administrátor replikuje databázu bez schválenia. DAM nástroje pre cloudové prostredia
sú obvykle prostriedky na báze agentov pripojených k centrálnemu zberovému serveru
(ktorý je typicky virtualizovaný). Je používaný s dedikovanou databázovou inštanciou pre
jediného zákazníka, aj keď v budúcnosti môžu byť k dispozícii pre PaaS.
 Nástroj na monitorovanie aktivity súboru FAM je definovaný ako: Produkt, ktorý
monitoruje a zaznamenáva všetku činnosť v rámci určených súborových úložísk na
používateľskej úrovni, a generuje alert pri porušení politiky.
 FAM pre cloud vyžaduje použitie agenta koncového bodu alebo umiestnenie fyzického
zariadenia medzi cloudové úložisko a spotrebiteľov cloudu.
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Bezpečnosť údajov v cloude – ochrana privátnosti úložiska
 Takmer všetky úložiskové systémy na báze cloudu vyžadujú určitú autentizáciu
účastníkov (používateľ cloudu a/alebo poskytovateľ cloudových služieb) na vytvorenie
vzťahu dôvery, a to buď len pre jeden koncový bod komunikácie alebo pre oba konce
komunikácie. Aj keď certifikáty verejného kľúča môžu ponúknuť dostatočnú bezpečnosť
pre mnoho z týchto účelov, typicky sa nepostarajú o privátnosť, pretože sú viazané na
identitu reálnej osoby (používateľa cloudu). Akékoľvek použitie tohto certifikátu vystavuje
totožnosť držiteľa strane požadujúcej autentizáciu. Existuje mnoho scenárov (napríklad
úložisko elektronických zdravotných záznamov), kde je použitie takýchto certifikátov
zbytočne odhalí totožnosť svojho držiteľa.
 V priebehu posledných 10-15 rokoch bolo vyvinutých rad technológií s cieľom vytvoriť
systém takým spôsobom, že môže byť dôveryhodný ako normálne certifikáty verejných
kľúčov, zatiaľ čo súčasne chráni privátnosť svojho držiteľa (tj skrýva identitu skutočného
držiteľa). Takéto atribútové certifikáty sú vydávané ako obyčajné certifikáty (napríklad
certifikáty X.509) pomocou tajného podpisovacieho kľúča. Atribútové certifikáty však
dovoľujú svojim držiteľom transformovať ich do nového certifikátu, ktorý obsahuje iba
podmnožinu atribútov obsiahnutých v pôvodnom certifikáte (napríklad sériové číslo
podpisovacieho certifikátu, odtlačok verejného kľúča). Napriek tomu však tieto
transformované (atribútové) certifikáty môžu byť overená rovnako ako bežné certifikáty (s
použitím verejného kľúča pre overenie vydavateľa certifikátu) a ponúkajú rovnako silnú
bezpečnosť.
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Bezpečnosť údajov v cloude – manažment digitálnych práv
 Manažment digitálnych práv DRM (Digital Rights Management) vo svojej podstate
zašifruje obsah a potom aplikuje rad práv. Práva môžu byť tak jednoduché ako zabrániť
kopírovaniu alebo tak komplexné ako špecifikovanie skupiny alebo používateľa na
obmedzenie aktivít ako je redukcia a vkladanie, používanie elektronickej pošty,
modifikácia obsahu, atď. Každá aplikácia alebo systém, ktorý pracuje s ochranou údajov
DRM musí byť schopný interpretovať a implementovať práva, čo obvykle tiež znamená
integrovanie so systémom manažmentu kľúčov.
 Existujú dve široké kategórie DRM:
o DRM spotrebiteľa - používa sa na ochranu široko distribuovaného obsahu ako je audio, video a
elektronické knihy určeného pre masové publikum. Existuje celý rad rôznych technológií a
štandardov a dôraz je kladený na jednosmernú distribúciu.
o DRM organizácie - sa používa na ochranu obsahu organizácie vnútorne a s obchodnými
partnermi. Dôraz je kladený na komplexnejšie práva, politiky a integrácie v rámci
podnikateľského prostredia a najmä s firemnou adresárovou službou.

 DRM organizácie môže dobre zabezpečiť obsah uložený v cloude, ale vyžaduje hlbokú
integráciu do infraštruktúry. Je to najužitočnejšie pre distribúciu a manažment obsahu
založenom na dokumente. DRM spotrebiteľa ponúka dobrú ochranu pre distribúciu
obsahu zákazníkom.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu
 Správa CSA (Cloud Security Allience) o najväčších hrozbách cloudovému počítaniu odráža
súčasný konsenzus medzi expertmi pre cloudovú bezpečnosť. Aj keď existuje mnoho
zraniteľností cloudovej bezpečnosti, správa CSA sa zameriava na hrozby, ktoré sa
konkrétne týkajú povahy cloudového počítania ako je vlastnosť na požiadanie a zdieľanie.
Na zistenie najväčších hrozieb CSA uskutočnila prieskum nedzi odborníkmi z priemyslu
s cieľom zostaviť odborný názor na najväčšie zraniteľnosti v rámci cloudového počítania.
Pracovná skupina použila výsledky tohto prieskumu a spolu so svojími expertnými
znalosťami vytvorila záverečnú správu 2013. Metodika prieskumu potvrdila, že zoznam
hrozieb odráža najnovšie obavy priemyslu. V poslednom vydaní tejto správy, experti
identifikovali nasledujúcich deväť kritických hrozieb cloudovej bezpečnosti (zoradené v
poradí podľa závažnosti).
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – narušenie údajov
 To je pre šéfa informatiky CIO (Chief Information Officer) katastrofa: citlivé interné údaje
organizácie sa dostanú do rúk konkurencie. Aj keď tento scenár nedával spávať dlho pred
príchodom výpočtovej techniky, cloudové počítanie prináša významné nové možnosti
útoku. V novembri 2012 výskumníci z University of North Caroline, University of Wisconsin
a RSA Corporation vydali správu opisujúcu ako virtuálny stroj mohol využiť informáciu
časového postranného kanála na získanie privátnych šifrovacích kľúčov, ktoré sa
používajú v ďalších virtuálnych strojoch na tom istom fyzickom serveri. V mnohých
prípadoch však útočník by ani nemusel ísť tak ďaleko. Ak viacnájomná databázová
cloudová služba nie je správne navrhnutá, chyba v aplikácii jedného klienta by mohla
umožniť útočníkovi prístup nielen na údaje tohto klienta, ale takisto na údaje každého
iného klienta.
 Problém tejto hrozby je v tom, že zatiaľ čo strata a únik údajov sú vážne hrozby pre
cloudové počítanie, zavedenie opatrení na zmiernenie jednej z týchto hrozieb môže
zhoršiť iné hrozby. Údaje sa môžu šifrovať s cieľom zníženie dopadu narušenia dát, ale
v prípade straty šifrovacieho kľúča sa údaje rovnako stratia (údaje budú nečitateľné a
teda nepoužiteľné). Zákazník sa môže naopak rozhodnúť držať zálohy údajov
v nespriahnutom režime (offline) s cieľom redukcie dopadu na katastrofickú stratu údajov,
ale táto situácia zvyšuje vystavenie údajov na ich narušenie.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – strata údajov
 Pre zákazníkov ako aj pre ich činnosť je perspektíva trvalej straty údajov katastrofická.
Stačí jeden príklad za všetky: v lete roku 2012 útočníci prenikli na účty Apple, Gmail a
Twitter istého občana. Prístup potom použili na vymazanie všetkých osobných údajov na
týchto účtoch.
 Údaje uložené v cloude môžu byť samozrejme stratené v dôsledku iných dôvodov ako sú
škodliví útočníci. Akékoľvek náhodné vymazanie poskytovateľom cloudových služieb alebo
fyzická katastrofa, ako je požiar alebo zemetrasenie, môžu viesť k trvalej strate údajov
zákazníkov, pokiaľ by poskytovateľ neprijal príslušné opatrenia na zálohovanie údajov.
Okrem toho opatrenia proti strate údajov nemôžu byť iba úlohou poskytovateľa. Ak
zákazník šifruje svoje údaje pred ich nahraním do cloudu a potom stratí šifrovací kľúč, dáta
sa stanú taktiež nedostupné.
 Podľa nových pravidiel EÚ pre ochranu údajov, zničenie dát a poškodenie osobných
údajov sú považované za formy narušenia dát a vyžadujú sa primerané upozornenia.
Mnoho politík súladu navyše vyžadujú od organizácie uchovávať auditné záznamy alebo
iné dokumenty. Ak organizácia ukladá tieto dáta do cloudu, strata týchto údajov by mohlo
ohroziť stav politiky súladu organizácie.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – unesenie účtu alebo premávky služieb
 Unesenie účtu alebo služby nie je nič nové. Metódy útoku ako sú phishing, podvody a
zneužívanie softvérových zraniteľností stále dosiahujú svoje výsledky. Dôverné prístupové
údaje a heslá sa často opakovane používajú, čo zvyšuje dopad takýchto útokov. Riešenie
cloudu pridáva novú hrozbu. Ak útočník získa prístup k dôverným prihlasovacím údajom
zákazníka (meno účtu a prístupové heslo, prípadne iné identifikačné a autentizačné
údaje), môže odpočúvať zákazníkove aktivity, transakcie, manipulovať s údajmi, vrátiť
falšované informácie a presmerovať zákazníkových klientov na nezákonné stránky. Takto
sa môze stať účet alebo služba zákazníka novou základňou pre útočníka. Odtiaľ môžu
zneužiť silu reputácie zákazníka a začať následné útoky. V apríli 2010 Amazon zažil
zraniteľnosť typu Cross-Site Scripting (XSS), ktorá umožnila útočníkom z webu uniesť
dôverné údaje zákazníkov. V roku 2009 bolo unesených veľa systémov Amazonu pomocou
uzlov siete Zeus botnet.
 Unesenie účtu a služby zvyčajne prostredníctvom ukradnutých dôverných prihlasovacích
údajov zostáva hlavnou hrozbou. S ukradnutými dôvernými prihlasovacími údajmi môžu
útočníci často pristúpiť ku kritickým oblastiam nasadených služieb cloudového počítania,
ktoré im umožnia kompromitovať dôvernosť, integritu a dostupnosť týchto služieb.
Organizácie si musia byť vedomé týchto útočníkových techník rovnako ako si musia byť
vedomé spoločnej hĺbkovej stratégie obrany na zabránenie škody (a prípadné súdne
spory), ktoré vyplývajú z narušenia. Organizácia by mala zakázať zdieľanie dôverných
prístupových údajov medzi používateľmi a službami, a ak je to možné, používať silné
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techniky dvojfaktorovej autentizácie.

Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – nezabezpečené rozhrania a API
 Poskytovatelia cloudového počítania vystavili sadu softvérových rozhraní alebo API, ktoré
zákazníci používajú na manažovanie a interakciu s cloudovými službami. Poskytovanie,
manažment, orchestrácia a monitorovanie sa všetko vykonáva pomocou týchto rozhraní.
Bezpečnosť a dostupnosť všeobecných cloudových služieb je závislá na zabezpečení
týchto základných API. Od autentizácie a riadenia prístupu po šifrovanie a monitorovacie
aktivity musia byť tieto rozhrania navrhnuté na ochranu proti náhodným a úmyselným
škodlivým pokusom o obchádzanie politiky. Organizácie a tretie strany okrem toho často
stavajú na týchto rozhraniach ponuku pre svojich zákazníkov služieb s pridanou
hodnotou. Táto situácia predstavuje zložitosť nového vrstveného API. Ale tiež zvyšuje
riziko, pretože od organizácií sa môže požadovať uvoľniť ich dôverné prihlasovacie údaje
tretím stranám, aby bolo možné sprostredkovanie služieb s pridanou hodnotou.
 Pretože väčšina poskytovateľov sa snaží zaistiť bezpečnosť prostredníctvom riadnej
integrácie do modelov poskytovania služieb, pre zákazníkov týchto služieb je dôležité, aby
porozumeli dôsledkom súvisiacich s využívania, manažmentom, orchestráciou a
monitorovaním cloudových služieb. Spoliehať sa na slabú sadu rozhraní a API vystavuje
organizáciu rôznym bezpečnostným rizikám týkajúcich sa dôvernosti, integrity, dostupnosti
a účtovateľnosti.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – odmietnutie služby
 Útoky odmietnutia služby DoS (Denial of Service) sú útoky s cieľom zabrániť používateľom
cloudovej služby, aby bol schopný pristúpiť k jej údajom alebo jej aplikácii. Útočník núti
službu obetného cloudu spotrebovať nadmerné množstvo konečných systémových
prostriedkov cloudu (alebo útočníci ako je tomu v prípade útoku distribuovaného
odmietnutia služby DDoS - Distributed Denial of Service), čo spôsobí neakceptovateľné
spomalenie systému. Útoky DDoS nie sú v žiadnom prípade jedinou formou DoS útoku.
Asymetrické útoky DoS na aplikačnej úrovni využívajú zraniteľnosť webových serverov,
databáz alebo iných cloudových zdrojov, dovoľujúcich škodlivému jednotlivcovi vybrať
aplikáciu použitím jedného veľmi malého útočného kódu - v niektorých prípadoch menej
ako 100 bajtov. Táto vybratá aplikácia s podstrčeným útočným kódom vyčerpá zdroje
obete (zaťaženie zdrojov obete je podstatne väčšie ako zaťaženie zdrojov útočníka, odtiaľ
označenie asymetrický DoS útok).
 Dopad útoku DoS na zákazníka je ten, že ním požadovaná cloudová služba je nedostupná
a jej nedostupnosť bude trvať minimálne po dobu útoku. Pre zákazníka môže byť výpadok
služby iniciálnym momentom, kedy začne prehodnocovať či posun svojich kritických
údajov do cloudu skutočne stojí za to. Situácia môže byť dokonca ešte horšia, pretože
poskytovatelia často účtujú klientom na základe spotrebovaného výpočtového času
a spotrebovaného diskového priestoru. Existuje možnosť, že útočník nemusí byť schopný
úplne vyradiť zákazníkovú službu z činnosti, ale stále môže spôsobiť, že napadnutá služba
spotrebuje tak veľa výpočtového času a diskového priestoru, ktorých cena sa potom
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stane príliš drahá na jej využívanie a zákazník bude nútený sám sa tejto služby vzdať

Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – škodliví ľudia zvnútra
 Riziko škodlivých ľudí zvnútra (malicious insider) bolo diskutované v bezpečnostnom
priemysle. Pokiaľ úroveň hrozby je ponechaná na diskusiu, skutočnosť, že hrozba človeka
zvnútra je skutočný protivník nie je diskutabilná. CERN definuje hrozby človeka zvnútra
takto: "Hrozba človeka zvnútra pre organizáciu je súčasný alebo bývalý zamestnanec,
dodávateľ alebo iný obchodný partner, ktorý má alebo mal povolenie na prístup do
siete, systému alebo k údajom organizácie a úmyselne prekročil alebo zneužil tento
prístup spôsobom, ktorý negatívne ovplyvnil dôvernosť, integritu a dostupnosť
informácií alebo informačných systémov organizácie.„
 Škodlivý človek zvnútra, ako je napríklad administrátor, v nevhode navrhnutom scenári
cloudu môže mať prístup k potenciálne citlivým informáciam. Od IaaS po PaaS a SaaS,
škodlivý človek zvnútra má zvyšujúcu úroveň prístupu ku kritickejším systémom
a prípadne k údajom. Systémy, ktoré sú bezpečnostne závislé iba na poskytovateľov
cloudových služieb (Cloud Service Provider), sú v tomto prípade vo veľkom riziku. Aj keď je
implementované šifrovanie, pokiaľ kľúče nie sú držané zákazníkom a sú dostupné iba
v čase použitie údajov, systém je stále zraniteľný voči útoku škodlivého človeka zvnútra.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – zneužitie cloudových služieb
 Jednou z najväčších výhod cloudového počítania je to, že umožňuje, aby aj malé
organizácie mali prístup k veľkému výpočtovému výkonu. Pre väčšinu organizácií by bolo
obťažné nakúpiť a udržiavať desiatky tisíc serverov, ale prenájom času na desiatkach tisíc
serverov od poskytovateľa cloudových služieb je oveľa dostupnejšie. Avšak, nie každý chce
využiť tento výpočtový výkon na dobro. Útočníkovi môže trvať roky rozbiť šifrovací kľúč
pomocou vlastného obmedzeného hardvéru, ale použitím radu cloudových serverov by
mohol šifrovací kľúč rozbiť počas niekoľkých minút. Prípadne útočník môžu použiť rad
cloudových serverov zinscenovať útok DDoS, slúžiť škodlivému kódu alebo distribuovať
pirátsky softvér.
 Táto hrozba je väčším problémom pre poskytovateľov cloudových služieb než pre
zákazníkov cloudu, ale pre poskytovateľov to vyvoláva množstvo vážnych dopadov. Ako
budú detekovať ľudí zneužívajúci služby poskytovateľa? Ako sa bude definovať
zneužívanie? Ako sa im bude v tom brániť?
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – nedostatočná náležitá pozornosť (due
diligence)
 Cloudové počítanie so sebou prinieslo veľké očakávania, mnoho organizácií malo
predstavu zníženia nákladov, prevádzkovej efektívnosti a zvýšenia bezpečnosti. Aj keď tieto
predstavy môžu byť realistické pre organizácie, ktoré majú prostriedky na správne
použitie cloudovej technológie, príliš mnoho organizácií skočilo do cloudu bez
porozumenia úplného rozsahu tohto projektu. Bez úplného pochopenia prostredia CSP,
aplikácií alebo služieb prenesených do cloudu a prevádzkových povinností, ako reakcia na
incidenty, šifrovanie a bezpečnostné monitorovanie, organizácie podstupujú neznámu
úroveň rizika spôsobom, ktorým ani nemusia porozumieť. No a samozrejme môžu byť
ďaleko od svojich súčasných rizík (smerom k väčším rizikám).
 Organizácia ponáhľajúca sa zaviesť cloudové technológie sa vystavuje radu otázok.
Zmluvné otázky vznikajú okolo povinností týkajúcich sa zodpovednosti, reakcie alebo
transparentnosti, ktoré sú vytvorené nekompatibilnými očakávaniami medzi CSP a
zákazníkom. Prenesenie aplikácií do cloudu, ktoré sú závislé na bezpečnostných
opatreniach na úrovni "vnútornej" siete, je nebezpečné v prípade, keď tieto opatrenia
neexistujú alebo nezodpovedajú očakávaniam zákazníka. Neznáme prevádzkové a
architektonické problémy vznikajú vtedy, keď architekti a návrhári vyvíjaných aplikácií
nepoznajú cloudové technológie, do ktorých sú prenášané aplikácie. Podstatné pre
organizácie prechádzajúce na model cloudovej technológie je, že musia mať funkčné
zdroje a venovať rozsiahlu náležitú pozornosť svojej organizácii a CSP s cieľom pochopiť
riziká, ktoré na seba berie prijatím tohto nového modelu technológie.
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Bezpečnostné hrozby cloudovému počítaniu – zraniteľnosť zdieľanej technológie
 Poskytovatelia cloudových služieb dodávajú svoje služby škálovateľným spôsobom
zdieľaním infraštruktúry, platforiem a aplikácií. Či to už sú základné komponenty
vytvárajúce túto infraštruktúru (napríklad vyrovnávacie pamäti CPU, grafické procesné
jednotky GPU, atď), ktoré neboli navrhnuté so silnými ochranami v prostredí
viacznájomnej architektúry (IaaS), opakovane nasaditeľných platforiem (PaaS) alebo
viacznájomných aplikácií (SaaS), existuje hrozba zdieľaných zraniteľností vo všetkých
týchto modeloch. Na potlačenie týchto zraniteľnosti sa odporúča stratégia hĺbkovej
obrany a mala by obsahovať výpočtové elementy, pamäti, siete, aplikácie a presadzovanie
bezpečnosti používateľa a monitorovanie, či servisný model je IaaS, PaaS alebo SaaS.
Dôležité je, že jedna zraniteľnosť alebo chybná konfigurácia môže viesť ku kompromitácii
naprieč celým cloudom poskytovateľa.
 Kompromitácia integrálnej súčasti zdieľanej technológie ako je hypervízor, zdieľané
komponenty platformy alebo aplikácie v prostredí SaaS vystavuje viac než len
kompromitovaného zákazníka; skorej to vystavuje celé prostredie na potenciálnu
kompromitáciu a narušenie. Táto zraniteľnosť je nebezpečná, pretože potenciálne môže
ovplyvniť naraz celý cloud.
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