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Koncepty a funkce řízení bezpečnosti
n Základní elementy bezpečnostní politiky a implementace řešení.
n Koncepty definují: 
l Základní parametry potřebné pro zajištění bezpečnosti.
l Cíle a úkoly, které musí být dosaženy.

n Základní bezpečnostní funkce jsou obsaženy v „CIA trojici“:
l Důvěrnost
l Integrita
l Dostupnost

n Bezpečnostní funkce se dosahují pomocí bezpečnostních 
mechanizmů.

n Bezpečnostní mechanizmy se musí dotýkat jednoho nebo více 
z těchto bezpečnostních funkcí.



Důvěrnost
n Bezpečnostní mechanizmus zajišťuje důvěrnost, pokud nabízí

vysoký stupeň jistoty, že data, objekty, nebo zdroje nebudou 
odhaleny neautorizovaným subjektům.

n Existuje mnoho způsobů útoků na důvěrnost, mnoho incidentů
je však způsobeno lidským faktorem.

n Mezi možná opatření patří např.:
l Šifrování
l Řízení kontroly
l Autentizace
l Klasifikace dat
l Školení personálu



Integrita
n Objekt musí mít zachován svoji důvěryhodnost a může být 

záměrně modifikován pouze oprávněným subjektem.
n Integritu lze zkoumat ze třech pohledů:

1. Neautorizovaným subjektům je zabráněna modifikace 
objektu.

2. Autorizovaným subjektům je zabráněno provádět 
neautorizované modifikace.

3. Objekty by měly být interně a externě konzistentní. Měly by 
správně zobrazovat reálný svět a vztahy s ostatními 
objekty.

n Mezi možná opatření patří např.:
l Řízení přístupu
l Systém pro detekci útoků
l Šifrování dat/objektů
l Ověřování pomocí hashovacích funkcí



Dostupnost
n Autorizovaným subjektům je garantován včasný 

a nepřerušovaný přístup k objektům.
n Typickým útokem na dostupnost je nějaký typ DoS útoku.
n Mezi možná opatření patří např.:
l Vhodný návrh systému
l Monitorování výkonu a provozu na síti
l Použití firewallů a routerů
l Redundance kritických částí
l Zálohování



Další bezpečnostní funkce
n Kromě CIA trojice existují i další bezpečnostní funkce.
n Soukromí – bývá rozličně chápáno, např. jako:

l Ochrana před neautorizovaným přístupem
l Ochrana před neautorizovaným přístupem k osobním a 

důvěrným informacím.
l Ochrana před sledováním a monitorováním bez souhlasu.

n Identifikace – Tvrzení subjektu o své identitě.
n Autentizace – Ověření, že subjekt má skutečně danou identitu.
n Autorizace – Zajištění, že aktivita nebo přístup k objektu je možný 

na jistých základě práv autentizované identity
n Audit – Pragmatický prostředek, kterým je zajištěna účtovatelnost 

jednotlivých aktivit subjektů.
n Účtovatelnost – zajištění zodpovědnosti subjektů za jejich aktivity.
n Neodmítnutí – Subjekt nemůže popřít svou aktivitu nebo události.



Bezpečnostní mechanismy
n Bezpečnostní mechanismy se používají pro implementaci 

bezpečnostních funkcí.
n Bezpečnostní mechanismus je logika nebo algoritmus, který 

implementuje bezpečnostní funkci.
l Softwarové bezpečnostní mechanismy 

(logické bezpečnostní mechanismy)
l Hardwarové bezpečnostní mechanismy 

(technické bezpečnostní mechanismy)
l Fyzické bezpečnostní mechanismy
l Administrativní bezpečnostní mechanismy

n Rozpoznáváme:
l Slabé bezpečnostní mechanismy
l Bezpečnostní mechanismy střední síly
l Silné bezpečnostní mechanismy



Příklady bezpečnostních mechanismů
n Mezi bezpečnostní mechanizmy patří např.:
l Stupňování
l Abstrakce
l Skrytí dat
l Šifrování



Stupňování
n Mnohonásobné použití bezpečnostních prvků v sérii.
n U umožňuje množství specifických a odlišných opatření.
n Selhání jednoho prvku výrazně neohrozí bezpečnost systému.
n Množství samostatných entit, každá má své specifické

bezpečnostní prvky a slabá místa.
n Tento sériový přístup je úzký a hluboký
n Odlišný přístup, než v paralelním konceptu, ten je široký a mělký.
n Vhodný zejména pro distribuované výpočetní aplikace .



Abstrakce
n Podobné elementy jsou umístěny do skupin, tříd, nebo rolí, 

kterým jsou přiřazeny příslušná bezpečnostní opatření.
n Definování typů objektů nebo subjektů, nebo objektů

samotných.
n Definování, jaké datové typy může objekt obsahovat, jaké typy 

funkcí můžou být vykonány objektem, nebo na objektu a jaké
schopnosti objekt má.

n Zjednodušení bezpečnosti umožněním přiřazení
bezpečnostních opatření skupině objektů.

n Zvýšení efektivity.



Skrytí dat
n Skrytí dat před odhalením nebo přístupu k nim subjektem.
n Skrytí dat v databázi před neautorizovaným subjektem, nebo 

omezení přístupu subjektům s nižší klasifikační úrovní k datům 
s vyšší klasifikační úrovní.



Šifrování
n Umění nebo věda skrývání významu nebo obsahu komunikace 

před nežádoucími příjemci.
n Existuje velmi druhů šifrování (symetrické, asymetrické,…)
n Šifrování může být použito na jakýkoliv typ dat, např. text, 

audio, video, samotné aplikace,…



Řízení změn
n Změny v bezpečnostním systému přináší skulinky, překryvy, 

chybějící objekty a další přehlédnutí, které mohou vést 
ke zranitelnostem systému.

n Cílem řízení změn je zajistit, že žádná změna nepovede 
ke snížení bezpečnosti.

n Příkladem je dočasný paralelní běh starého a nového systému.
n Požadavky na řízení změn:
l Monitorování a sledování změn.
l Testování a ověřování, že změny povedou k očekávaným 

výsledkům.
l Zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
l Informování uživatelů o změnách.
l Systematické analyzování důsledků změn.
l Minimalizace negativních vlivů změn.



Klasifikace dat
n Některá data vyžadují vyšší bezpečnost, než jiná.
n Klasifikace dat určuje, jak hodně snahy, peněz a zdrojů vyhradit 

pro jednotlivá data a pro kontrolu přístupu k nim.
n Primárním cílem klasifikace dat je formalizovat a sestavit proces 

ochrany dat založený na přiřazení štítků označujících jejich 
význam a citlivosti.

n Klasifikace dat má následující výhody:
l Demonstruje nutnost ochrany významných zdrojů a aktiv.
l Pomáhá identifikovat aktiva, která jsou nejvíce kritická a 

hodnotná pro organizaci.
l Vede k výběru vhodných bezpečnostních mechanizmů.
l Často vyžadována právními regulacemi.
l Pomáhá definovat úrovně přístupu, typy uživatelů a způsob 

likvidace dat.



Způsob klasifikace dat
n Každá organizace si může klasifikovat data podle svých potřeb.
n Doporučuje se přihlédnout:
l Užitečnost dat
l Aktuálnost dat
l Hodnota nebo cena dat
l Vyzrálost, nebo stáří dat
l Životní cyklus dat
l Ohodnocení důsledků prozrazení
l Ohodnocení důsledků modifikace
l Autorizovaný přístup k datům
l Spravování a monitoring dat
l Skladování dat
l Právní aspekty



Základní fáze implementace klasifikace
1. Identifikace správce a definice jeho zodpovědností.
2. Specifikace kritérií pro klasifikaci informací.
3. Klasifikace a přidělení štítku každému zdroji vlastníkem dat a 

zkontrolování supervizorem.
4. Zdokumentování všech výjimek v politice klasifikace, které jsou 

nalezeny a jejich integrace do klasifikačních kritérií.
5. Výběr bezpečnostních opatření, které budou použity v každé

klasifikační úrovni, a které budou poskytovat nezbytnou úroveň
bezpečnosti.

6. Specifikace procedur pro deklasifikaci zdrojů.
7. Vytvoření celoprůmyslového programu zajištění informovanosti 

zaměstnanců o klasifikačním systému.



Armádní klasifikace
1. Přísně tajné – Prozrazení má drastastické důsledky a způsobí

vážné ohrožení národní bezpečnosti.
2. Tajné – Prozrazení má významné důsledky a způsobí kritické

ohrožení národní bezpečnosti.
3. Důvěrné – Prozrazení má znatelné důsledky a způsobí řadu 

ohrožení národní bezpečnosti.
4. Citlivé, ale neklasifikováno – Prozrazení nezpůsobí

významné ohrožení.
5. Neklasifikováno – Prozrazení nenaruší důvěrnost, ani 

nezpůsobí významné ohrožení



Komerční klasifikace
1. Důvěrné – Extrémně citlivá data, pouze pro interní použití.  

Jejich prozrazení má významný negativní vliv na organizaci. 
Určeno zejména pro data o firmě.

2. Soukromé – Pouze pro interní použit. Jejich prozrazení má
významný negativní vliv na organizaci, nebo na osoby. Určeno 
zejména pro data o osobách.

3. Citlivé – Jejich prozrazení má negativní vliv na organizaci. 
4. Veřejné – Jejich prozrazení nemá vážný negativní vliv na 

organizaci. 

n Někdy navíc „Chráněná“, což jsou důvěrná data, která mohou 
ohrozit konkurenceschopnost firmy.


