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Tradi!ní bezpe!nostní 
p"ístupy vám v cloudu
        p"íli# nepom$%ou Stanislav Klubal

Dne!ní ve"ejné cloudové platformy nabízejí 
snadnou ovladatelnost a jednoduchou práci 
s cloudov#mi zdroji. Celkov$ umo%&ují podstat-
nou optimalizaci a úsporu náklad' na provoz, 
bez nutnosti po"izovat a spravovat vlastní hard-
ware. Ni%!ích náklad' je dosa%eno sdílením 
zdroj' mezi mnoha zákazníky, kte"í jsou soft-
warov$ izolováni. Takové "e!ení v!ak nahrává 
agresor'm, kte"í mohou vést útoky v'(i celé 
"ad$ cíl' sou(asn$, p"ípadn$ zneu%ít nalezené 
zranitelnosti u více zákazník', replikovat útoky 
na r'zn#ch platformách a tak dále.

I kdy% poskytovatelé cloudov#ch slu%eb d$-
lají pro bezpe(nost sv#ch "e!ení maximum, ne-
mal# díl odpov$dnosti p"ipadá na koncového zá-
kazníka. Problém je, %e klienti bohu%el ne v%dy 
disponují dostate(n#m know-how a ne v%dy 
vyu%ívají bezpe(nostní konfigura(ní potenciál 
v plném rozsahu. )ast$ji se spokojí s v#chozím 
nastavením, co% se ukazuje jako nedostate(né 
a v n$kter#ch p"ípadech p"ímo rizikové.

V&t#in& rizik spojen'ch 
s únikem dat v cloudu lze 
p"edcházet
Úniky dat se "adí mezi nej(ast$j!í hrozby 
v cloudovém prost"edí. Podle DivvyCloud 
p"i!ly firmy v roce 2019 jen v d'sledku chybné 
konfigurace o vice ne% 3,18 trilión' dolar'. 
Úniky dat jsou pro cloudová prost"edí v$t!í 
hrozbou ne% v p"ípad$ in-house "e!ení, a to 
i z d'vodu velk#ch p"enos' dat mezi zam$st-
nanci a cloudov#mi systémy. 

V$t!in$ rizik spojen#ch s únikem dat 
v cloudu v!ak lze p"edcházet. Ka%dá firma by 
m$la mít definovány obchodní hodnoty sv#ch 
dat a dopady v p"ípad$ jejich ztráty. M$la 
by mít propracovan# incident-response plán 
zohled&ující podmínky dané poskytovatelem 
cloudu a zákony na ochranu osobních údaj'. 
Jedním z nejú(inn$j!ích a zárove& nejmén$ 

nákladn#ch zp'sob' ochrany citliv#ch údaj' 
je vhodná eliminace p"ístupu k nim a zárove& 
i jejich d'sledné zálohování. 

V p"ípad$ napadení úlo%i!t$ ransomwarem 
m'%e reáln$ dojít ke ztrát$ v!ech dat v d'sled-
ku jejich za!ifrování a k po%adování zaplacení 
nemalé (ástky za jejich op$tovné de!ifrování. 
Problém'm s vydíráním spole(nosti úto(níky 
lze p"edejít vytvo"ením distribuovaného bac-
kup systému. Data jsou v tomto p"ípad$ zálo-
hována ve více systémech a lokalitách tak, aby 
se zabránilo jejich ztrát$ v rámci individuálního 
SAN (Storage Area Network) systému.

Zranitelná API 
p"edstavují p"ímé riziko
Bezpe(nostní incident m'%e vzniknout 
v d'sledku celé "ady pochybení. K naprosto 
b$%n#m stále pat"í nedostate(ná ochrana 
hesel a slabá politika nevynucující silná hesla. 
Opakují se chyby ve správ$ identit a p"ístup' 
nebo absence automatické a pravidelné rota-
ce kryptografick#ch klí(' a hesel.

Zanedbávají se hrozby spojené s tím, %e se 
nevynucuje multifaktorová autentizace, podce-
&uje se nebezpe(í sledování p"ená!en#ch dat… 
I to sebedrobn$j!í opomenutí nahrává úto(ní-
k'm, kte"í se mohou snadno vydávat za legitim-
ní u%ivatele a ohro%ovat cel# firemní systém.

*e!ením je striktní politika p"ístupu pro 
cloudové u%ivatele a identity – limitování p"í-
stup' je pro bezpe(nost cloudového systému 
zásadní. Zam$stnanec by m$l disponovat jen 
t$mi p"ístupy, které pot"ebuje ke své práci. 
S tím mohou pomoci pravidelné audity zam$-
"ené na úrove& p"ístup' zam$stnanc' v rámci 
cloudového systému s cílem identifikovat ty 
nepot"ebné a neopodstatn$né a odstranit je.

Mnohdy jedin#m vstupním vektorem do 
jinak chrán$né neve"ejné (ásti cloudového 
prost"edí b#vají Application Programming 

Interfaces (APIs) a User Interfaces (UIs). 
Vzhledem k tomu, %e se starají o interakci 
s cloudov#mi systémy, pat"í pravd$podobn$ 
k jeho nejexponovan$j!ím (ástem. 

V (em je nejv$t!í problém? Zranitelná API 
mohou p"edstavovat p"ímé bezpe(nostní rizi-
ko s naprosto z"ejm#mi dopady na d'v$ryhod-
nost firmy, její integritu a dostupnost. V mi-
nulosti jsme byli sv$dky celé "ady reáln#ch 
kauz spojen#ch s chybami v zabezpe(ení API, 
nap"íklad p"i ukládání hesel v (itelné podob$, 
p"ístupné tisíc'm zam$stnanc'm poskytova-
tele cloudov#ch slu%eb (viz p"ípady Faceboo-
ku, Googlu, Twitteru nebo GitHubu).

Úto!níci se v cloudu 
zam&"ují na privilegované 
ú!ty
Jednou z relativn$ nov#ch forem kybernetic-
k#ch útok' cílících na cloud je cryptojacking. 
Vzhledem k tomu, %e neovliv&uje samotnou 
funk(nost slu%eb v cloudu, ale má vliv na zdro-
je, je obvykle h'"e detekovateln#. Úto(níci zne-
u%ijí cloudové prost"edky k t$%b$ kryptom$n, 
co% vede k vy!!ím náklad'm na provoz, vy!!ímu 
vytí%ení zdroj', a tím i ke zpomalení. 

To m'%e b#t myln$ p"isuzováno nap"íklad 
nedávn#m updat'm, pomalej!í rychlosti interne-
tové konektivity a dal!ím podobn#m proces'm. 
Proto je t"eba neustále monitorovat neobvyklé 
chování systému, jeho zpomalení nebo podez"e-
lé zvy!ování provozních náklad'.

Zcizení ú(tu, a+ u% zam$stnaneckého, (i 
dokonce administrátorského, m'%e úto(ník'm 
otev"ít dve"e k citliv#m firemním informacím. 
Záke"nost takového postupu tkví v tom, %e v in-
kriminovanou dobu nemusí b#t v%dy mo%né 
detekovat jakoukoli !kodlivou aktivitu. 

V cloudovém prost"edí se úto(níci zam$-
"ují na vysoce privilegované, a tím pádem 
rizikové ú(ty, jako jsou servisní cloudové 

Cloudová !e"ení se oproti tradi#nímu on-premise p!ístupu v mnohém li"í. To, 
$e tato !e"ení jsou vystavena za vn%j"ím perimetrem vlastní in-house sít% 
provozované v rámci ve!ejného internetu, s sebou p!iná"í !adu v&hod, ale 
i nezanedbatelná bezpe#nostní rizika.
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nebo subscription ú(ty. Podle Cloud Security 
Alliance pat"í tento typ útoku mezi t"i nejv$t!í 
bezpe(nostní rizika v cloudovém prost"edí.

Rizikov#ch faktor' je v p"ípad$ útoku na 
ú(et celá "ada a v$t!ina z nich není nijak p"e-
kvapivá. Mo%nosti prolomení hesla nahrává 
p"edev!ím slabá politika hesel. Proto je tak 
d'le%ité pravidelné !kolení zam$stnanc' 
v oblasti bezpe(nosti, p"edev!ím ohledn$ 
socialingu a phishingov#ch útok'. Jde o ná-
ro(n# dlouhotrvající proces, kter# v!ak sv#m 
v#znamem pro bezpe(nost firmy p"ed(í "adu 
nákladn#ch technologick#ch opat"ení.

Bezpe!nost systému 
mohou naru#it i externí 
aplikace
Jak u% jsme zd'raznili, vn$j!í perimetr clou-
dového prost"edí je p"ístupn# – narozdíl od 
on-premise "e!ení – nejen zam$stnanc'm 
nebo zákazník'm, ale také p"ípadn#m úto(-
ník'm. Proto i chyby autorizace p"ístupu ke 
slu%bám, aplikacím (i dat'm a konfigura(ní 
chyby mohou pro úto(níka znamenat volnou 
vstupenku do firemního cloudového prost"e-
dí. Z toho d'vodu je t"eba provád$t pravidel-
né audity konfigurace nastavení cloudov#ch 
slu%eb a penetra(ní testy vn$j!ího perimetru 
cloudové infrastruktury.

Jedním ze zp'sob', jím% se agreso"i 
mohou dostat do systému, je sb$r a sdílení 
cloudov#ch dat s úto(níkem, a to bez v$domí 
vlastníka a za pomoci spywaru. Spyware 
pronikne dovnit" jako skrytá komponenta 
aplika(ního vybavení instalovaného v cloudu 
nebo skrze jiné sofistikované metody. Na za-
(átku tohoto procesu m'%e figurovat klamavá 
reklama, webová stránka, e-mail nebo IM 
(instant messaging). *e!ení v tomto p"ípad$ 
spo(ívá p"edev!ím v monitorování p"ihlá!ení 
z neobvykl#ch lokalit, v neobvykl#ch (asech 
a pravidelné vyhodnocování rizik instalova-
n#ch aplikací a autorizovan#ch za"ízení.

Jakkoli m'%e b#t bezpe(nost cílového sys-
tému na vysoké úrovni, nasazení externí apli-
kace snadno p"isp$je k její v#razné degradaci. 
Slu%by t"etích stran, mezi n$% pat"í i aplikace, 
mohou p"edstavovat záva%né bezpe(nostní 
riziko, a proto by m$l jejich nasazení p"edchá-
zet pe(liv# v#b$r a schvalovací proces. Stejn$ 
tak je bezpe(nostním rizikem vystavení slu%by 
(nap"íklad SQL serveru) bez pat"i(ného za-
bezpe(ení a hardeningu.

Nebezpe(í se t#ká p"edev!ím ve"ejn$ 
vystaven#ch zraniteln#ch (i nedostate(n$ 
konfigurovan#ch slu%eb, jako jsou databáze, 
úlo%i!t$, slu%by pro vzdálenou správu apod. 
Hrozb$ nahrává nedostate(ná kontrola 
p"ístup' (IP white-list) i absence provád$ní 

pravideln#ch záplat. Vedle penetra(ních test' 
a pravidelné aplikace updat' a patch' lze 
problém "e!it p"edev!ím pe(liv#m v#b$rem 
aplikací t"etích stran a omezením p"ístupu 
pouze pro povolené IP rozsahy.

Více ne% !ty"i z deseti 
útok$ jsou vedeny zevnit" 
firem
P"esun z on-premise "e!ení, v(etn$ zachování 
v!ech interních bezpe(nostních IT kontrol, 
není v%dy mo%né uskute(nit v pom$ru 1:1. 
Cloudové prost"edí má svá specifika, nástro-
je a slu%by. Firemní prost"edky vystavené 
v cloudovém prost"edí mimo firemní sí+, 
provozované na infrastruktu"e, kterou navíc 
spole(nost ani nevlastní, s sebou p"iná!ejí 
zcela nové v#zvy. 

Bezpe(n# návrh cloudové infrastruktury 
a strategie je absolutním základem pro úsp$!-
n# a bezpe(n# p"esun do cloudového pro-
st"edí, v(etn$ samotného nasazení softwaru 
a následného provozu v n$m. Pro spole(nost 
je rozhodující nasazení správn#ch bezpe(-
nostních nástroj', které zaji!+ují dostate(nou 
vizibilitu a umo%&ují monitoring cloud-based 
zdroj' a jejich ochranu p"ed útoky a úto(níky 
z ve"ejné sít$, v(etn$ t$ch interních.

Hovo"íme-li o úto(nících, kte"í naleznou 
slabinu v na!em vn$j!ím perimetru a sna%í 
se dostat dovnit" s cílem ukrást data, (asto 
myln$ p"edpokládáme, %e útok musí b#t 
veden „zven(í“. Realita je v!ak jiná. Podle 
pr'zkumu spole(nosti McAfee stojí za 43 % 
v!ech únik' dat útoky zevnit" spole(nosti 
a v$t!inou jsou provád$né samotn#mi zam$st-
nanci. Abychom to v!ak nevid$li úpln$ (ern$, 
nemusí jít v%dy o úmysl; únik dat m'%e jít i na 
vrub oby(ejné lidské chyby. 

P"esto je pro spole(nosti klí(ové správné 
nastavení off-boarding procesu, proto%e 
nemalé mno%ství spole(ností je „hacknuto“ 
práv$ nespokojen#mi b#val#mi zam$stnanci 
v d'sledku jejich „odplaty“. Tzv. „inside"i“ 
obvykle nemusí slo%it$ obcházet firewally, 
virtuální privátní sít$ a dal!í bezpe(nostní 
ochranné prvky, ale mohou v rámci d'v$ry-
hodné úrovn$ zneu%ít sv#ch p"ístup' k získání 
citliv#ch dat, a mít tak p"ím# p"ístup do sítí 
a po(íta(ov#ch systém'.

Kybernetick' zlo!in je 
v'd&le!n' byznys
Cloudová infrastruktura je vystavena ve 
ve"ejném internetu, na sdílené platform$ pro 
více zákazník'. Smyslem takového "e!ení je 
p"edev!ím optimalizovat náklady. Vzhledem 
k tomu, %e tato infrastruktura není v%dy do-
konale zabezpe(ena, stává se pro sv'j citliv# 

a cenn# obsah vyhledávan#m cílem profesio-
nálních skupin úto(ník', kte"í mají v úmyslu 
na datech profitovat.

Úto(níci mají propracovan# systém, díky 
n$mu% mohou nalezené zranitelnosti opako-
vat v'(i celé "ad$ dal!ích u%ivatel'. V#jimkou 
nejsou kybernetické útoky sponzorované cizí-
mi státy nebo konkurencí. Cílem m'%e b#t ex-
filtrace citliv#ch dat, jejich za!ifrování, kráde% 
obchodních tajemství, jejich následné zve"ej-
n$ní, prodej nebo vydírání ob$ti. Ani st"ední 
(i malé firmy proto dnes nesmí podce&ovat 
ochranu proti DoS/DDoS útok'm, nemluv$ 
o pravideln$ provád$n#ch bezpe(nostních 
auditech a penetra(ních testech.

Je-li spole(nost zcela závislá na cloudo-
vém prost"edí a provozuje-li v cloudu busine-
ss-critical data nebo d'le%ité interní (i zákaz-
nické aplikace, m'%e ji útok cílící na odep"ení 
slu%by zcela ochromit. P"i tomto typu útoku 
agreso"i zahltí cílové systémy velk#m mno%-
stvím webového provozu, kter# není mo%né 
kapacitn$ obslou%it, co% vede k nedostup-
nosti slu%eb, a to nejen pro klienty, ale i pro 
samotné zam$stnance (i obchodní partnery.

Bezpe!nost máme stále 
ve sv'ch rukách
Cílem tohoto textu nebylo podat kompletní 
v#(et hrozeb v cloudovém prost"edí a jejich 
"e!ení, jde spí!e o nástin rizik typick#ch práv$ 
pro cloud. To, zda budou zákazníci spoléhat 
na bezpe(nost v#chozí konfigurace cloudo-
v#ch slu%eb nebo dají p"ednost hardeningu 
konfigurace, je (ist$ jejich rozhodnutí. 

Jedno je v!ak jisté. Váhy odpov$dnosti za 
ur(ité oblasti se oproti klasickému on-premi-
se "e!ení p"i nasazení v public cloudu v#razn$ 
li!í. Pozitivním zji!t$ním je, %e celá "ada 
oblastí a jejich bezpe(nost z'stává v na!ich 
rukách. Abychom je mohli chránit efektivn$, 
musíme p"edev!ím v$d$t, proti (emu vlastn$ 
stojíme a bojujeme. �
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