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Řízení přístupu
n Řízení přístupu se zabývá vztahem mezi subjekty a objekty.
n Přístup je přenos informací z objektu do subjektu.
n Subjekt je aktivní entita, která prostřednictvím přístupu 

vyhledává informace z objektu nebo o objektu.
n Subjekt může zároveň měnit informace o objektu, nebo měnit 

data uložená v objektu.
n Objekt je pasivní entita.
n Subjektem může být uživatel, program, proces počítač,…
n Objektem může být soubor, databáze, záznamové médium,…
n Základním principem řízení přístupu je implicitně odepřít přístup, 

pokud není přístup explicitně umožněn určitému subjektu.



Trojice CIA
n Řízení přístupu je nezbytné pro zajištění:
l Důvěrnosti (Confidentiality) objektů
l Integrity (Integrity) objektů
l Dostupnosti (Availability) objektů

n Důvěrnost je princip, že objekty nejsou vyzrazeny 
neautorizovaným subjektům.

n Integrita je princip, že si objekty ponechají důvěryhodnost a 
mohou být úmyslně pozměněny pouze autorizovaným 
subjektem.

n Dostupnost je princip, že autorizovanému subjektu je 
garantován včasný k objektům aby mohl provádět požadovanou 
interakci.



Funkce řízení přístupu
n Preventivní funkce je snaha zabránit nechtěným a 

neautorizovaným aktivitám. 
n Odrazující funkce je snaha odradit od porušení bezp. politiky.
n Detektivní funkce je snaha odhalit nechtěnou, nebo 

neautorizovanou aktivitu.
n Nápravná funkce je snaha o obnovení systému do normálního 

stavu po výskytu nechtěné, nebo neautorizované aktivity.
n Zotavující funkce je snaha o opravu a obnovení zdrojů, funkcí a 

schopností po porušení bezpečnostní politiky.
n Kompenzační funkce je snaha poskytnout různé alternativy 

ostatním existujícím regulacím, pro vynucení a podporu 
bezpečnostní politiky.

n Nařizovací funkce je snaha umožnit, zabránit nebo řídit akce 
subjektů pro vynucení bezpečnostní politiky.



Rozdělení řízení kontroly podle implementace

n Administrativní implementace jsou politiky a procedury 
definované v Bezpečnostní politice organizace. Příkladem jsou 
politiky, procedury, praktiky výběru nových zaměstnanců, 
školení zaměstnanců,…

n Logická/technická implementace jsou hardwarové a 
softwarové mechanizmy. Příkladem je použití hesel, čipových 
karet, biometrik, firewally, routery,…

n Fyzická implementace je vytvoření fyzických bariér. Příkladem 
je ochranka, ploty, detektory pohybu, zámky, světla, psi, 
alarmy,..



Vrstvený způsob řízení přístupu
n V řízení přístupu se zpravidla nepoužívá pouze jeden 

mechanizmus, zpravidla se tyto mechanizmy kombinují.
n Vrstvený způsob řízení přístupu je rozumnější, než pevnostní

způsob řízení přístupu.
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Proces účtovatelnosti
n Účtovatelnost bývá někdy označována jako žurnálování.
n Kroky k zajištění účtovatelnosti:

1. Identifikace – tvrzení subjektu o své identitě.
2. Autentizace – proces ověření identifikace subjektu. 
3. Autorizace – udělení určitých práv subjektu pro vykonávání

určité činnosti. 
4. Audit – záznam o událostech, které mohou ovlivnit 

bezpečnost IS. 
5. Účtovatelnost – získání záruky, že lze učinit subjekty 

zodpovědné za své aktivity.



Techniky řízení přístupu
n Jakmile je subjekt identifikován a autentizován, a zatímco je 

zajištěna zúčtovatelnost, musí být subjekt autorizován, aby mohl 
přistupovat ke zdrojům a vykonávat akce.

n Autorizace nemá bez ověření identity subjektu prostřednictvím 
autentizace smysl.

n Řízení přístupu řídí typ a rozsah přístupu daného subjektu 
k danému objektu.

n Techniky řízení přístupu se mohou rozdělit na:
l Technika přenechání volnému uvážení
l Techniky nepřenechání volnému uvážení

n Mandátní technika
n Technika založená na roli
n Technika založená na úkolu



Technika přenechání volnému uvážení
n Založena na volném uvážení vlastníka dat.
n Umožněno tvůrci, nebo vlastníkovi objektu řídit a definovat 

přístupy subjektů k tomuto objektu.
n Často implementována použitím seznamu přístupových práv 

jednotlivých subjektů. 
n Neumožňuje centrální řízení systému.
n Dynamičtější než ostatní techniky.



Techniky nepřenechání volnému uvážení
n Založeny na systému pravidel.
n Systém pravidel obsahuje pravidla, restrikce a filtry, které určují, 

co se může a nesmí vyskytnout v systému, jaký typ subjektů
smí do systému přistupovat a jaká mají práva.

n Nejsou založeny na administrátorově nebo vlastníkově
rozhodnutí, ale na těchto pravidlech.

n Nezaměřeny na identitu subjektu, ale na specifických profilech 
vytvořených pro každého uživatele.

n Vhodné pro taková prostředí, kde jsou přístupová práva často 
měněny.

n Příkladem takového systému je firewall.



Mandátní technika (1)
n Použití klasifikačních štítcích (nálepkách).
n Každý štítek reprezentuje bezpečnostní doménu.
n Bezpečnostní doména je prostor spravován příslušnou 

bezpečnostní politikou.
n Subjekty se označí štítkem podle míry jejich oprávnění.
n Objekty se označí štítkem podle jejich úrovně citlivosti.
n Armáda používá štítky: „přísně tajné“, „Tajné“, „Důvěrné“, 

„Citlivé, ale neklasifikováno“ a „Neklasifikováno“.
n Komerční firmy zpravidla používají štítky: „Důvěrné“, 

„Chráněné“, „Soukromé“, „Citlivé“ a „Veřejné“.
n Subjekt může přistupovat k objektům se stejným nebo nižším 

štítkem.
n Bezpečnější, ale méně flexibilní než „Technika přenechání

volnému uvážení“.



Mandátní technika (2)
n Rozšířením této techniky je „Technika potřeby znát“.
n „Technika potřeby znát“ spočívá v tom, že subjekt může 

přistupovat k objektům se stejným nebo nižším štítkem, ale 
pouze pokud to vyžaduje plnění jeho pracovních úkolů.

n Klasifikace objektů a subjektů může být třemi způsoby:
l Hierarchická – štítky seřazené od nejmenší bezpečnosti po 

nejvyšší.
l Rozčleněná – Zde není v vztah vyšší/nižší mezi dvěma 

bezpečnostními doménami.
l Hybridní – Kombinace hierarchické klasifikace a rozčleněné

klasifikace. Příkladem je „Technika potřeby znát“.



Technika založená na roli
n Definice schopnosti subjektu přistupovat k objektům 

prostřednictvím tzv. rolí subjektu.
n Logika je, že např. vrcholový manager má vyšší práva ke 

zdrojům, než např. brigádník.
n Vhodné pro prostředí s častými personálními změnami.
n Tato technika a skupiny uživatelů v „Technice přenechání

volnému uvážení“ slouží ke stejnému účelu, ale implementace 
je rozdílná.

n Uživatel má pouze práva a povolení připadající dané roli, práva 
a povolení nelze individuálně upravovat.

n Technika nepředpokládá, že by uživatel patřil do více skupin 
(měl více rolí), ale objevují se trendy toto omezení zrušit.

n Umožňuje úzce provázat bezpečnostní politiky a organizační
hiearchickou strukturu.



Technika založená na úkolu
n Definice schopnosti subjektu přistupovat k objektům 

prostřednictvím tzv. úkolů subjektu.
n V ostatním podobná „Technice založené na roli“.
n Stále založena na pravidlech.
n Řízení přístupu založeno na přiřazené úloze a ne na identitě

uživatele.



Administrace řízení přístupu
n Kolekce úkolů a povinností, která je přidělena administrátorovi.
n Tři hlavní zodpovědnosti:
l Řízení uživatelských účtů
l Zaznamenávání aktivity uživatelů
l Řízení přístupových práv



Správa uživatelských účtů
n Bez této správy nelze zajistit ustanovení identity, vykonání

autentizace, ověření autorizace a sledovat zúčtovatelnost.
n Správa uživatelských účtů zahrnuje:

1. Tvorba nových uživatelských účtů.
2. Správa stávajících uživatelských účtů.
3. Rušení neplatných uživatelských účtů.



Tvorba nových uživatelských účtů
n Formální požadavek na vytvoření nového uživatelského účtu 

pro nového zaměstnance dává personální oddělení.
n Požadavek obsahuje klasifikaci bezpečnostní úrovně, do které

má být nový zaměstnanec zařazen.
n Tento požadavek schvaluje vedoucí příslušného oddělení a 

bezpečnostní administrátor.
n Po schválení je účet vytvořen.
n Novému zaměstnanci se přiřadí ID a dočasné heslo.
n Zároveň se seznámí s „Politikou použití hesel“ a dalšími 

restrikcemi.
n Často nazýváno registrací.
n Tento proces musí být proveden celý a přesně.



Správa stávajících uživatelských účtů
n Organizace se statickou hiearchickou strukturou a nízkou 

fluktuací zaměstnanců mají méně náročnější správu, než
naopak.

n Nejvíce správy souvisí se změnou autorizačních práv.
n Při změně práv je nutná procedura schvalování, jako při tvorbě

nového účtu.



Rušení neplatných uživatelských účtů
n Vyřazení, smazání, nebo stornování účtu.
n Vhodnější automatizace a provázanost s personálním 

oddělením.
n Rušení zpravidla při zastavení výplat.
n Dočasní zaměstnanci mohou mít nastavenou expirační dobu.



Nadměrná práva a plíživá práva
Nadměrná práva
n Nastávají, pokud uživatel má více práv, než potřebuje k plnění

svých pracovních povinností.
n V takovém případě nadbytečná a ne nezbytná práva okamžitě

zrušit.

Plíživá práva
n Zahrnují akumulaci práv během času, jak se pracovní role a 

přiřazené úkoly.
n Nová práva jsou přidávána a stará nejsou rušena.
n Mají za následek nadměrná práva.

Nadměrným a plíživým právům je třeba zabránit pomocí řádné
aplikace „Principu nejnižších práv“.



Uživatelé, vlastníci a správci
n Uživatel dat je subjekt, který přistupuje k objektu v systému, 

aby vykonal nějaké akce, nebo splnil pracovní úkol.
n Vlastík dat je osoba, která se podílí na zodpovědnosti za 

klasifikaci a označení objektů a za ochranu a skladování dat.
n Správce dat je subjekt, který byl přiřazen a delegován na 

dočasnou zodpovědnost za skladování a ochranu dat.

n Uživatel dat je koncový uživatel těchto dat.
n Vlastník dat může být prezident společnosti, vedoucí oddělení,..
n Správce dat bývá IT zaměstnanec nebo administrátor 

bezpečnostního systému.



Oddělení povinností a zodpovědnosti
n Rozdělení povinností a zodpovědností mezi více subjekty.
n Běžná technika zabraňující jednomu subjektu narušit 

bezpečnost IS.
n V případě spolčení vyšší pravděpodobnost odhalení.
n Separace povinností a zodpovědnosti může být:
l Statická – přidělení práv na základě politiky, která není často 

měněna.
l Dynamická – v případě, že bezpečnostní požadavky 

nemohou být přesně stanoveny dokud není systém aktivní a 
funkční.


