
B!"nou praxí v#robc$ IT systém$ je, "e o%zranitelnosti informují a" ve chvíli, 
kdy u" na ni mají zárove& p'ipravenou i%záplatu. V#hodou je, "e v%okam"iku, 
kdy organizace obdr"í od v#robce informaci o%zranitelnosti, získá od n!j také 
p'íslu(né 'e(ení. Obvykle se jedná o%doporu)ení k%aktualizaci, k%vypnutí ur)ité 
slu"by, k%ukon)ení daného procesu nebo omezení n!jaké )innosti. Velkou ne-
v#hodou je )asová prodleva, která nahrává úto)ník$m.

VAROVÁNÍ P!ED ZRANITELNOSTMI JSOU NA DENNÍM PO!ÁDKU
Cyber Defense Centrum (CDC) vstupuje se sv#m systémem v)asného varování do hry 
je(t! p'edtím, ne" je oznámení o%zranitelnosti zve'ejn!no. Díky tomu získává zákaz-
ník rozhodující náskok. Mnohdy to nemusí znamenat nic zásadního, ale vzhledem 
k%tomu, "e varování p'ed zranitelnostmi jsou dnes doslova na denním po'ádku, d'íve 
)i pozd!ji to m$"e rozhodovat o%bytí, )i nebytí firmy.

Systém v)asného varování CDC zákazníka okam"it! upozorní na to, "e se objevila 
zranitelnost, která se t#ká jeho systém$ a%aplikací. Pokud je záva"ná, doporu)í mu co 
nejd'íve pat'i)n#m zp$sobem reagovat. Pokud zákazník neví jak, CDC mu je schopno 
obratem poskytnout optimální 'e(ení. Nejenom tedy, "e CDC s%p'edstihem oznamuje 
problém, ale doká"e b#t i%oporou.

„Na(e slu"ba vychází z%mimo'ádn#ch kompetencí centra a%ze (irokého záb!ru spe-
cialist$,“ upozor&uje Lubomír Almer, Head of Cyber Defense Center spole)nosti 
AEC, a%dodává: „Zárove& máme obrovskou sílu v%tom, "e na(e odd!lení technologií 
zahrnuje desítky partnerství s%vendory s%p'ístupem k%jejich nález$m. To v(echno 
p'edstavuje pro na(e zákazníky obrovskou p'idanou hodnotu a%pro nás velkou kon-
kuren)ní v#hodu.“

Slu"ba je podle jeho slov ur)ena ka"dému, komu zále"í na bezpe)nosti, ale rozhodn! 
by se na ni m!li zam!'it zákazníci, kte'í mají svoji infrastrukturu otev'enou sm!rem 
do sít!. „Úto)níci se do systému firmy dostávají p'es internet. Ve(keré zranitelnosti 
s%vektorem zneu"ití network jsou z%na(eho pohledu hodnocené kriti)t!ji ne" ty, které 
mají potenciál lokálního zneu"ití,“ zd$raz&uje (éf CDC.

ZÁKAZNÍCI NEPOT!EBUJÍ NOVÉ PRODUKTY, ALE SPRÁVNÁ !E"ENÍ
Srdcem systému v)asného varování je voln! dostupná databáze zranitelností  
– National Vulnerability Database (NVD). V%rámci základní úrovn! slu"by (Basic) 
poskytuje CDC v)asnou prvotní informaci o%zranitelnosti zpracovanou s%ohledem  
na pot'eby konkrétního zákazníka. V%p'ípad! Business úrovn! u" má zákazník  
k%dispozici hlá(ení zranitelností, jejich anal#zu a%vyhodnocení v$)i seznamu aktiv, 
v)etn! doporu)ení reak)ních krok$.

Nejvy((í úrovn! slu"eb (Premium) zákazník vyu"ije, je-li zranitelnost natolik kom-
plexní, "e nesta)í systém pouze aktualizovat. CDC je schopno sv#m klient$m navrh-
nout, jak zranitelnost odhalit, sledovat, odstranit, ale i%jak jí p'edejít. Zpravidla tak, 
"e vytvo'í detek)ní nebo korela)ní pravidla nad technologick#mi 'e(eními, která 
u" zákazníci mají. „D$le"ité je, "e my zákazník$m nenabízíme nové technologické 
produkty. My jim poskytujeme 'e(ení,“ uzavírá Lubomír Almer.
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Mo"ná si na to vzpomínáte. Útok na 
Microsoft Exchange Server byl z'ej-
m! iniciován u" n!kdy koncem roku 
2020. Ale ne" bylo v%b'eznu 2021 na-
padení jednoho z% nejroz(í'en!j(ích 
softwarov#ch produkt$ odhaleno, 
hacker$m se v%tichosti poda'ilo kom-
promitovat infrastrukturu desetitisí-
c$ u"ivatel$ po celém sv!t!. Rozsáhlé 
útoky se nevyhnuly ani *eské repub-
lice a%Slovensku.

PRODLEVA V ODHALENÍ ZRANITEL#
NOSTI NAHRÁVÁ ÚTO$NÍK%M
Ka"dá prodleva v%odhalení zranitelnosti 
p'edstavuje riziko, proto je d$le"ité, aby 
byla co nejkrat(í. V!t(ina firem v(ak ne-
disponuje dostatkem specialist$ na od-
halování zranitelností, tak"e za p'ijateln# 
kompromis je pova"ováno jejich automa-
tické skenování. To probíhá v%pravideln! 
nastaveném intervalu, typicky jednou za 
t#den, v%dob!, kdy systémy nejsou p'íli( 
zatí"eny, ideáln! v%pozdních hodinách.

Díky tomuto skenování u"ivatel ví,  
"e zranitelnost d'íve nebo pozd!ji odha-
lí. Problémem ov(em je, objeví-li se nová 
zranitelnost vzáp!tí po skenování. V%ta-
kovém p'ípad! to m$"e trvat cel# dal(í 
t#den, ne" automatick# skener zranitel-
nost detekuje. A%bude-li záva"ná, kom-
plexní, snadno zneu"itelná, m$"e daná 
firma p'ijít b!hem t!chto dn$ o%ve(kerá 
klí)ová data.

Organizace p'itom musí spoléhat i%na 
to, "e jejich nástroj má dostate)n# de-
tek)ní potenciál, díky n!mu" doká"e 
novou zranitelnost odhalit. +ada fi-
rem v(ak – a) je to k%neví'e – dosud 
"ádn#m takov#m nástrojem nedis-
ponuje. Pak jim ov(em nezb#vá ne" 
)erpat z%otev'en#ch zdroj$ v%podob! 
nejr$zn!j(ích web$, diskusních fór, 
p'ípadn! )ekat na oficiální aktualiza-
ce systém$ od v#robce.

ZRANITELNOST JE JAKO DÍRA V PLOT!. JE TO CESTA  

DO INFRASTRUKTURY ORGANIZACE, MÍSTO, JÍM" M#"E ÚTO$NÍK 

NEPOZOROVAN! VNIKNOUT DO SYSTÉMU. $ÍM D%ÍVE JE ZRANITELNOST 

ODHALENA A ODSTRAN!NA, TÍM MEN&Í JE PRAVD!PODOBNOST 

FATÁLNÍCH NÁSLEDK# P%ÍPADNÉHO ÚTOKU. KA"DÁ PRODLEVA  

M#"E PRO FIRMU ZNAMENAT EXISTEN$NÍ HROZBU. ZÁKAZNÍK#M 

CYBER DEFENSE CENTRA SPOLE$NOSTI AEC POMÁHÁ S ODHALOVÁNÍM 

ZRANITELNOSTÍ SYSTÉM V$ASNÉHO VAROVÁNÍ.

DÁVÁ D#LE"IT' NÁSKOK

Systém v(asného 
varování 
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