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Podniky ničí velké útoky, ale také vlastní zaměstnanci
Podle Tomáše Strýčka, výkonného ředitele společnosti AEC, dnes podniky nejsou zcela připraveny
na velké výpadky související s velkými útoky. Mezi další témata, která by měly firmy podle něj řešit,
patří přetrvávající ohrožení zevnitř organizace, z řad vlastních zaměstnanců.
Rok 2017 byl z pohledu IT bezpečnosti
velmi rušný. Přinesl například masivní
útoky ransomwarů WannaCry a Petya.
Co podle vás v současné chvíli nejvíce
ohrožuje podniky, tedy z pohledu kyberbezpečnosti?

Také požadavky GDPR vytvářejí celou škálu
nových, zatím často neobsazených pracovních
míst.
Primárně však v českých organizacích chybí
zkušení IT security konzultanti, kteří dokážou
přemýšlet v kontextu rozvoje organizace a umějí
reagovat na nové hrozby, nebo dokonce jim předcházet již v samotném návrhu designu řešení. Tací, kteří zvládají o bezpečnosti konstruktivně jednat i s byznys vlastníky a vedením společnosti.

V současnosti již máme k dispozici přehledové
zprávy o tom, jak z hlediska kybernetických útoků vypadal loňský rok. Vedle zmiňovaných ransomwarů WannaCry či Petya, které patří v kybernetickém světě aktuálně skutečně k těm nejZměnila se v posledních letech struktura
výraznějším, se v uplynulém roce také hojně obTomáš Strýček,
bezpečnostních technologií v podniku?
jevoval specializovaný malware pro těžbu krypvýkonný ředitel společnosti AEC
Jaké inovace mohou pro svůj boj s kyberzlotoměn JS/CoinMiner. Nezřídka jsme zaznamenali
činem v současnosti bezpečnostní oddělení firem využít?
i důmyslného trojského koně, pomocí kterého byla oběť útočníka
Roste složitost, stupeň automatizace a provázanost bezpečnostpřesměrována na škodlivé stránky (JS/Redirector).
ních technologií. Hlavním úkolem v oblasti monitoringu je obsáhDá se říct, že se obecně útočníci zaměřují na stále propracovanějnout všechny vektory útoků na organizaci. V jediném bodě se musí
ší způsoby, jak dosáhnout svého prostřednictvím součinnosti savyhodnocovat aktuální bezpečnostní situace. Pochopitelně zde tamotné oběti. Přicházejí se stále dokonalejšími formami vybízení oběké musí být dostatek informací k případné investigaci podezřelé
ti ke spuštění škodlivého kódu otevřením přílohy či odkazu na webu.
události. Nezbytným předpokladem účinné obrany je důkladná
Mají české společnosti dostatek zkušeností, prostředků,
znalost chráněného prostředí, tedy znalost vnitřního prostředí
případně odborníků se s těmito bezpečnostními hrozbaa všech procesů v organizaci. Jedině tak lze vytvořit scénáře spoušmi účinně vypořádat?
tějící bezpečnostní poplach. Tento bod, který koncentruje přehled
V poslední době je opravdu viditelný rostoucí zájem o kybernetico aktuálním stavu bezpečnosti IS v organizaci, v současnosti předkou bezpečnost. České společnosti si uvědomují možná rizika,
stavuje tzv. SOC (Security Operation Center). Pokrytí všech závaža tak se rok od roku věnují prevenci a zabezpečení své IT infraných bezpečnostních scénářů hrozeb vyžaduje značné úsilí. Navíc
struktury hlouběji. To je dáno také rostoucím počtem a rozsahem
je třeba kontinuálně posuzovat všechny změny v dynamicky se
bezpečnostních událostí nebo legislativními požadavky, které se
rozvíjející organizaci a jejich dopad na monitoring.
týkají bezpečnosti dat nebo ochrany elektronické identity.
Detekční schopnosti bezpečnostních technologií se neustále
Nadneseně lze říct, že se dnes každá společnost s nějakým bezpečzdokonalují, přicházejí inovativní řešení. Nově se objevují řešení vynostním incidentem potkala. Kybernetická bezpečnost se stává prioriužívající holistické metody zpracování nestrukturovaných dat.
tou. Na druhé straně je tu však problém v podobě nedostatku kvalifiUmožňují nalézt zákonitosti a odhalit anomálie, a to bez použití
kovaných lidí. Rostoucí poptávka po těchto lidech vytvořila téměř přes
pravidel, která charakterizují konvenční bezpečnostní technologie.
noc řadu nových odborníků v oboru kybernetické bezpečnosti. Těm
Tento inovativní přístup umožňuje odhalení útoku z dat pocházejívšak chybí takové zkušenosti, aby dokázali zastávat samostatnou roli.
cích z různých bezpečnostních systémů založených na různých
Ve finále tak sice organizace do zabezpečení investují více protechnologiích. Pomáhá tak překonat nejslabší články ochrany.
středků, ale kvůli nedostatečným personálním kapacitám nedokáJaká témata IT bezpečnosti budou aktuální v roce 2018?
žou efektivně reagovat na rostoucí vývoj bezpečnostních hrozeb.
Vrcholí problematika GDPR, PSD2, ta bude jistě hlavním tématem
V kterých odvětvích IT bezpečnosti je největší nedostaroku. Intenzivně budeme narážet také na pole bezpečnosti IoT.
tek odborníků? V jakých specializacích?
Bezpečnost se stává integrální součásti každého IT projektu,
Poddimenzována je v současnosti celá soustava systému řízení
v dnešním světě musí podporovat digitální transformaci.
bezpečnosti informačních rizik. Chybějí lidé na všech pozicích. ZvýI v roce 2018 se budeme potýkat s nedostatkem zkušených lidí. Díšená a přitom nedostatečně pokrytá je například poptávka po proky tomu se také bude prosazovat Security as a Service. Bude dojektových manažerech nebo architektech se zkušenostmi s projekcházet ke zvyšování automatizace v detekci i prevenci tak, aby se
ty v IT bezpečnosti.
minimalizovalo lidské zapojení.
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