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IT PRE BIZNIS

Dá sa odstaviť systém modernej
a veľkej firmy cez USB kľúč? Dá.
Len minulý týždeň sa o tom pre-
svedčili v jednej elektrárni v USA.
Infikovaný USB jedného zamest-
nanca ochromilo systémy elektrár-
ne na tri týždne. Prax teda potvr-
dzuje štatistiku: Podľa portálu
wug.sk je z 80 percent najväčším
bezpečnostným IT rizikom pre fir-
mu zamestnanec. Ostatných 20
percent si rozdelili chyby, slabosť
systému spolu s útokmi z interne-
tu. „Je prekvapujúce, aká veľká
časť firiem si svoje dáta nechráni
dostatočne. Síce vlastnia sofistiko-
vané nástroje, no zabúdajú na ľud-
ský faktor. Napríklad tlačiareň fun-
guje len na PIN kód alebo odtlačok
prsta, no príslušný manažér vy-
tlačený dokument následne ne-
skartuje, len vyhodí do koša,“ ho-
vorí pre HN Tom Scholz, analytik
spoločnosti Gartner.  

Problémom je nevedomosť
Zabrániť takýmto triviálnym a pri-
tom často fatálnym chybám dokáže
firma najmä školením zamestnan-
cov, ktoré môže vykonávať naprí-
klad vlastné IT oddelenie. Množ-
stvo prešľapov totiž robia používa-
telia práve z nevedomosti. Alebo
lenivosti. 

Pracovníci by napríklad automa-
ticky mali používať „silné“ heslo
a často ho meniť. Veľa ráz  však os-
táva roky nezmenené a je v príliš
triviálnej forme. Príkladom je zná-
ma slovenská kauza s heslom
„nbusr123“, ktoré používal Národ-
ný bezpečnostný úrad. 

Trójsky kôň? 
Aj zamestnanec
Útočníkom na systémy firmy sa
môže stať aj jej vlastný zamestna-

nec, ktorý stratil lojálnosť k podni-
ku. Počet týchto prípadov má stú-
pajúcu tendenciu. 

Pracovníci si uvedomujú, akú
moc majú v rukách a v prípade
zlých vzťahov ju niektorí neváhajú
zneužiť. „Je potrebné limitovať prí-
stup k dátam, ku ktorým nemusí
mať prístup každý. 

Napríklad súbor s údajmi
o mzdách nemusí byť na zdieľa-
nom serveri, taktiež upratovačka
nepotrebuje mať prístup k databá-
ze zmlúv s klientmi," dodáva Zu-

zana Hošalová, PR manažérka spo-
ločnosti Eset. 

Pri cielených útokoch z exter-
ného prostredia sa využíva zrani-
teľnosti jednotlivých ochranných
programov a mechanizmov či ši-
kovné, a predovšetkým menej ná-
ročné metódy. Je známych viacero
prípadov, keď útočníci porozha-
dzovali na firemnom parkovisku
USB kľúče s infikovaným škodli-
vým kódom. Zamestnanci, ktorí ich
následne našli a, samozrejme, po-
užili, umožnili útočníkovi bez

problémov sa dostať do systému
spoločnosti. 

Ide o peniaze
Dnešní hackeri už nevykonávajú
útoky len preto, aby sa preslávili
alebo si niečo dokázali. Za všet-
kým stoja na prvom mieste penia-
ze. Majú profesionálne zázemie
a špičkovú techniku. Dokonca nie-
ktorí na objednávku vytvárajú
škodlivý kód podľa zadaných kri-
térií. „Zákazník“ si môže vybrať,
pre aký operačný systém bude

program  tvorený, a čo má kon-
krétne robiť. 

Najvyššie metódy ochrany preto
zahŕňajú napríklad siete izolované
od internetu. Alebo fakt, že  k po-
čítačom sa dostanú len vybraní za-
mestnanci, ktorí sa prihlasujú po-
mocou biometrických údajov.
V každom prípade platí: všetky dá-
ta by mali byť viacnásobne záloho-
vé a šifrované. Stopercentná ochra-
na sa však nedá nikdy zaručiť.
Všetko, čo vytvoril človek, môže
ďalší človek prelomiť.

Najväčším rizikom firmy je zamestnanec
Firme nepomôže ani ochranný mechanizmus za milióny, ak má neskúsených či nelojálnych zamestnancov. 

Drahomír Piok
drahomir.piok@ecopress.sk ©
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80 % zamestnanec

12 % náhodný útok

3 % automatizované útoky
„naslepo“, botnet siete

4,8 % cielený útok, vrátane
platených útokov na
„objednávku“

0,2 % ostatné

Zdroj: wug.sk

Príčiny narušenia
bezpečnosti ▼

IT 
BEZPEČNOSŤ 
VO FIRMÁCH

� Hrozby pre citlivé firemné dáta 
� Rady odborníkov na počítačovú bezpečnosť
� Najlepšie antivírusy súčasnosti
� Ochrana údajov v tabletoch a smartfónoch

Vyťažte z Facebooku 
vo firme maximum
Rady, ako oslníte
s vaším firemným
profilom 24
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1.
Minimalizujte počet úč-
tov s právami adminis-
trátora

Používateľ s týmito právami
môže totiž do počítača inš-
talovať rôzny softvér a má
kontrolu nad celým systé-
mom. 

2.
Používajte šifrovanie
citlivých údajov

Šifrujte celé pevné disky na
počítačoch alebo aspoň cit-
livé údaje. Aj pri odcudzení
dát alebo strate tak nemusí
dôjsť k ich zneužitiu. 

3.
Svoje programy udržuj-
te vždy aktualizované

Mnoho nebezpečenstiev
vzniká pri využívaní známych
chýb, ktoré sú už v najno-
vších verziách opravené. Náj-
de sa však množstvo ľudí,
ktorí túto možnosť zanedbá-
vajú.

4.
Povinne používajte sil-
né heslá

Jednoduché heslá sú prelo-
mené do pár sekúnd. Použí-
vajte kombinácie malých a
veľkých písmen spolu s čís-
licami. Heslá však po urči-
tom časovom úseku zmeňte
.

5.
Programy, ktoré už ne-
potrebujete, odstráňte
z počítača

Programy, ktoré dlhodobo
nepoužívate, zostávajú v
starých verziách a sú mož-
ným rizikom. Navyše môžu
zbytočne spomaľovať chod
počítača. 

6.
Inštalujte len dôvery-

hodný softvér a majte
antivírus

Ak nepoznáte daný prog-
ram alebo ste naň nedostali
odporúčanie, dávajte si po-
zor. Môžete si zahltiť počítač
škodlivým softvérom. 

7.
Poučte zamestnancov
o základoch IT

Zamestnanci niekedy ani
nemusia vedieť, že práve
urobili fatálnu chybu. Jedno-
duché školenia, ktoré by sa
opakovali, môžu zabrániť
zbytočným zlyhaniam.

8.
Viacnásobne zálohujte
svoje dáta

Svoje dáta môžete stratiť
chybou softvéru, hardvéru
alebo aj v dôsledku útoku.
Citlivé dáta zálohujte na
viac médií. 

9.
Používajte firewall

Získate kontrolu nad prichá-
dzajúcimi a odchádzajúcimi
spojeniami internetu. Podo-
zrivé aktivity vie firewall ro-
zoznať a prípadne ich úplne
zakázať. 

10.
Vyhnite sa internetu

Ak máte dáta, ku ktorým by
sa nemal nikto dostať, naj-
jednoduchšie je odpojiť za-
riadenie úplne od siete a in-
ternetu. 

Päť najnebezpečne-
jších vecí, ktoré môžete
vykonať: 

1. Inštalovanie neznámeho
softvéru

2. Otváranie e-mailových
príloh od neznámych odo-
sielateľov

3. Používanie nezabezpeče-
nej Wi-Fi siete

4. Nepremyslené registrova-
nie na pochybných webo-
vých stránkach 

5. Zasielanie prihlasovacích
údajov neznámym osobám 

Zdroj: HN

10 zásad pre IT bezpečnosť vo vašej firme podľa HN

Zdroj: NextiraOne, infografika: HN

ITIL
Compilant

Na čo si dajte pozor

Bezpečnosť sietí

Bezpečnostný
manažment

Vstupná ochrana

Bezpečnosť obsahu

Bezpečnosť 
koncových zariadení

Ochrana 
hlasových služieb

Mobilné
zariadenia

Dátová bezpečnosť
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Marína Smolková, 
hovorkyňa Tatra banky
Ako banka máme rieše-
nie bezpečnosti neustále
na pamäti. Zamestnanci
majú napríklad blokova-
né prenášanie dát na
USB či CD, prístupy do
súkromných e-mailových
schránok, na mnohé
webové stránky, rovnako
aj sociálne siete a mno-
hé iné. Pravidelne reali-
zujeme bezpečnostné e-
learningy a informácie
o ochrane klientskych
dát sú, samozrejme, ne-
oddeliteľnou súčasťou
vstupných školení. Pod
drobnohľadom je aj prá-
ca v bankových informač-
ných systémoch, všetky
zmeny v dátach sú za-
znamenávané v audito-
vých záznamoch a pri
dôležitých transakciách
je uplatňovaný princíp
štyroch očí. 

Branislav Kohl, 
riaditeľ marketingu 
a komunikácie, IBM 
Slovensko
Pre IBM je životne dôleži-
té zabezpečiť primeranú
ochranu dát – informácie
sú naším kľúčovým aktí-
vom. Týka sa to nielen in-
terných informácií, ale aj
dát našich zákazníkov.
Dôležitým aspektom
ochrany je v prvom rade
formálna klasifikácia dát
a stanovenie požiadaviek
na ich ochranu. Táto časť
je daná najmä internými
smernicami IBM, pričom
v relevantných prípadoch
je potrebné vziať do úva-
hy aj požiadavky vyplý-
vajúce z legislatívy danej
krajiny či špecifické požia-
davky zákazníka. Konkrét-
ne bezpečnostné opatre-
nia sú potom v IBM reali-
zované na rôznych úrov-
niach, ide o kontrolovaný
a auditovaný prístup k in-
formáciám, šifrovanie da-
tabáz, šifrovanie inter-
ných aj externých diskov,
označovanie dokumentov
obsahujúcich citlivé infor-
mácie, šifrovanú komuni-
káciu či kontinuálne vzde-
lávanie zamestnancov
v oblasti IT bezpečnosti. 

Lucia Borošová, 
realitná kancelária 
IURIS, spol. s r. o.,
člen skupiny IURIS
GROUP
Sme realitnou kancelá-
riou a naše podnikanie
nesie so sebou aj prácu
s citlivými údajmi osob-
ného charakteru. Ich bez-
pečnosť je preto pre nás
nesmierne dôležitá, pri
ich uchovávaní aj pri pre-
nose.  O bezpečnosť dát
našich klientov sa  stará
renomovaná firma, ktorá
okrem pravidelného ser-
visu a zálohovania dát so
šifrovaním zabezpečuje
kvalifikovanú ochranu
údajov.
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Tom Scholz, 
analytik spoločnosti Gartner
Informačné riziká, ktorým spoločnosti čelia, dramaticky
rastú. Dôvodov je celý rad. Kľúčové je, že informácie tvo-
ria čoraz väčšiu časť hodnoty firiem. Na jednej strane te-
da rastie záujem firiem toto bohatstvo chrániť, na druhej
strane logicky rastie motivácia tieto informácie získať –
napríklad nelegálne.
K informáciám má vo firmách prístup čoraz väčší okruh
pracovníkov. Najväčším rizikom pre informačnú bezpeč-
nosť je správanie vlastných zamestnancov. Firmy pritom
vynakladajú najväčšie úsilie na zabezpečenie informácií
pred útokmi zvonku. Podiel výdavkov firiem na informač-
nú bezpečnosť na ich celkových výdavkoch na IT sa po-
dľa prieskumov spoločnosti Gartner pohybuje okolo 5,6
percenta – najviac to je pri softvérových a internetových
firmách, až 11 percent. Výdavky na informačnú bezpeč-
nosť na jedného zamestnanca dosahujú priemerne prib-
ližne 450 eur.

Odborníci: Pravidlá bezpečnosti nastavte prísne

Michal Truban, 
CEO WebSupport.sk 
Základom ochrany dát je ich zálohovanie a šifrovanie.
Dnes nie je žiadny problém dáta šifrovať – či už pri ich
transfere (šifrované posielanie e-mailov, príloh…), prípad-
ne ich šifrovať tam, kde sú uložené. Tiež je vhodné vybe-
rať si také cloudové služby, ktoré ponúkajú aj šifrovanie. 
Stále však platí, že bezpečnosť firiem najviac ohrozujú
interní zamestnanci. Respektíve tí majú najjednoduchší
prístup k dátam. Čiže ak sa firma o ne bojí, nemala by sa
ani tak starať o to, na akom cloude sú uložené, ale akí
zamestnanci k nim majú prístup.

Stephen Cobb, 
výskumník spoločnosti Eset a špecialista na 
kybernetickú bezpečnosť
Pre malé a stredné firmy platí: identifikujte to, čo chcete
ochrániť a nastavte pravidlá. Spísanie bezpečnostných
pravidiel by malo byť udomácnené v každej malej i stred-
nej firme. Pozitívom spísania bezpečnostných pravidiel
môže byť zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti.
Háčik v prípade bezpečnostných pravidiel je v tom, že
ich dodržiavanie musíte vynútiť. Napríklad sankcionova-
ním ľudí, ktorí ich nedodržujú, ale taktiež ich vzdeláva-
ním. Znie to ako veľmi triviálna požiadavka, jej splnenie
vám však veľa prinesie. Naučte tiež svojich zamestnan-
cov, z čoho pozostávajú bezpečné a silné heslá. Mali by
ich používať na vstup do všetkých systémov a zariadení.
Vrátane smartfónov a tabletov. Taktiež zmeňte predna-
stavené heslo na všetkých routeroch a pokladniciach, ak
ich v práci používate. Podľa správy Verizon Data Breach
Investigation sa mohlo 60 percentám prípadov narušení
dátovej bezpečnosti predísť lacnými a elementárnymi
bezpečnostnými opatreniami.

Antivírus je základným ka-
meňom ochrany dát – doma
aj vo firme. Ak však použí-

vateľ počítača koná bez rozmýšľa-
nia alebo nie je dostatočne zdatný
v informačných technológiách, ne-
znamená ani zďaleka stopercent-
nú ochranu. A ktorý „ochranca“ je
najlepší? Podľa čerstvej analýzy od
uznávaného nemeckého laborató-
ria AV-Test je to rumunský BitDe-
fender. Výsledky rebríčka na dru-
hej strane hovoria v neprospech gi-
ganta Microsoft. Ten so svojím
produktom Microsoft Security Es-
sentials nezískal ako jeden z troch
ani základný certifikát. Nedokázal

identifikovať až tretinu z nových
hrozieb. 

V prípade staršej vzorky dát ne-
zistil nič podozrivé v ôsmich per-
centách. O čosi lepšie si počínal
slovenský Eset alebo spoločnosti
z Česka ako AVG či Avast. 

Pojem antivírus sa dlho spájal
najmä so slovom program, dnes
možno za antivírusy považovať aj
komplexné aplikácie pre mobilné
platformy. Tá je totiž rovnako rizi-
ková a nebezpečná ako klasické
počítače. Do smartfónov často pu-
tujú firemné maily alebo sa použí-
vajú jedinečné a dôverné firemné
aplikácie. „Niektoré aplikácie pre
mobilné zariadenia (smartfóny
a tablety) majú funkcionalitu, vďa-
ka ktorej dokáže firma mobil na
diaľku zablokovať alebo vymazať.
Zlodej alebo nálezca sa teda k fi-
remným dátam nedostane,“ hovo-
rí Zuzana Hošálová, PR manažérka
spoločnosti Eset. 

Jednoznačným lídrom pri
ochrane dát bola BlackBerry. Dnes
už spoločnosti dovolia prístup do
siete aj z iPhonu alebo iného za-
riadenia. Za najmenej bezpečný sa

však považuje systém Android od
Googlu. Dôvodom je jeho otvore-
nosť – práve tá otvára dvere mno-
hým nástrojom na jeho zneužitie.  

Ani v mobiloch, a to predovšet-
kým s Androidom, by teda nemal
chýbať antivírus alebo aplikácia,
ktorá vaše dáta ochráni aj po stra-
te smartfónu. Apple či operačný
systém Windows Phone svoje za-
riadenia značne obmedzili a sťaži-
li nebezpečným aplikáciám mož-
nosť dostať sa do verejného ob-
chodu. (dpi)

Najlepší antivírus robia Rumuni.
Microsoft prepadol
Ochranný systém od giganta z Redmondu neodhalil až tretinu hrozieb pre počítač. 

Za antivírusy možno dnes považovať aj aplikácie na komplexnú ochranu dát v smartfónoch. Ilustračná snímka: Dreamstime

Najlepšie 
hodnotené 
podľa ochrany:
+ Bitdefender: Internet 

Security 2013

+ Trend micro: Titanium 
Maximum Security 2013

+ F-Secure: Internet
Security 2013

+ Symantec: Norton
Internet Security

+ Kaspersky Internet
Security 2013

Najhoršie 
hodnotené 
antivírusy: 
– Microsoft: Security

Esentials 4.1

– AhnLab:V3 Internet
Security8.0

– Lavasoft Ad.Aware Pro
Security

– GFI: Vipre Internet
Security 2013

– Eset: Smart Security 5.2

Zdroj: Av-Test, testovaná platforma: Windows 7,
zoradené sú podľa známky v ochrane 

Top antivírusové
programy▼

“
Za najmenej
bezpečný sa považuje
systém Android od
Googlu. Dôvodom je
veľká otvorenosť
systému.


