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Len za uplynulé dva roky bolo zverejnených viac než 
46-tisíc unikátnych zraniteľností systémov. A každé 

také „nedopatrenie“ prináša zvýšené riziko napadnu-
tia. Pokiaľ sa útočníkovi podarí zneužiť zraniteľnosť 
systému, je chyba na strane organizácie, pretože ne-
dokázala správne a včas odhaliť a odstrániť problém. 
A to napriek tomu, že dnes už sú k dispozícii kvalitné 
nástroje a služby, ktoré to bežne umožňujú. Hlavným 
riešením je Vulnerability Management, teda riadenie 
zraniteľností.

Prečo by firma, ktorá už má bezpečnosť zaistenú 
antivírusovým programom či firewallom, mala vôbec 
premýšľať o nasadení Vulnerability Managementu 
(VM)? Napríklad preto, že tak v antivíruse, ako aj vo fi-
rewalle môžu byť zraniteľnosti, a ak firma nemá za-
vedený aspoň nástroj na detekciu zraniteľností, nikdy 
sa to nedozvie. Pokiaľ organizácia o zraniteľnostiach 
vo svojom systéme nevie, nepomôže jej ani ten naj-
dokonalejší antivírus, ani ten najlepší bezpečnostný 
expert.

Z pohľadu odborníkov na kybernetickú bezpeč-
nosť sa VM radí k základným nástrojom a službám 
na prevenciu útokov. Je to niečo, čo by mal mať k dis-
pozícii každý, kto prevádzkuje sieť, o ktorú sa treba 
starať a ktorej bezpečnosť je nevyhnutné zaisťovať. 
Podobne ako by každý, kto má počítač, mal používať 
antivírusový program, aj organizácia, ktorá spravuje 
systém zhromažďujúci nejaké dáta, resp. generuje 
zisk, by mala využívať nástroje a služby Vulnerability 
Managementu.

Riadenie zraniteľností je proces zahŕňajúci detekciu, 
analýzu a vyhodnotenie zraniteľností systému vrátane 
ich odstránenia. Základný nástroj na detekciu je za-
riadenie používané na skenovanie zraniteľností. Ide 
o produkt, ktorý si firma môže kúpiť a nechať nain-
štalovať s tým, že práve vďaka nemu bude mať doko-
nalý prehľad o zraniteľnostiach vo svojom systéme. 
Iná, vlastne tá zásadná vec však je, čo si následne s prí-
valom odhalených zraniteľností počne.

Čisto teoreticky možno všetky procesy súvisiace 
s riadením zraniteľností nastaviť tak, aby sa vykonávali 
automatizovane. Vždy je však vhodné mať v celom 
procese ľudský dohľad. Tie najkritickejšie zraniteľ-
nosti by mal analyzovať odborník, ktorý dokáže po-
rozumieť nielen tomu, ako ich môže útočník zneužiť, 
ale pozná aj danú sieť a systémy v nej. Tento prístup 
je najefektívnejší z hľadiska prioritizácie zraniteľností 
aj ich následného odstránenia.

EXPERTI AEC PRACUJÚ SO ŠPIČKOVÝMI 
NÁSTROJMI OD TENABLE
Spoločnosť AEC patrí k popredným poskytovateľom 
kybernetickej bezpečnosti. V roku 2010 rozšírila svoje 
portfólio o nástroje od svetového lídra v oblasti Vul-
nerability Managementu. Pri detailnom porovnávaní 
ponúk firiem ponúkajúcich produkty z oblasti riade-
nia zraniteľností (náhodne Rapid7, Qualys, Tripwire, 
Tenable, Greenbone alebo Kenna Security) sa roz-
hodla uprednostniť spoluprácu s americkou spoloč-
nosťou Tenable.

Aj vďaka spolupráci s firmou Tenable sa pre nás stal 
Vulnerability Management strategickým produktom. 
Postupne sme vybudovali tím expertov, ktorí dokážu 
pomocou špičkových nástrojov, postupov a techník 
obsiahnuť celý proces riadenia zraniteľností v kto-
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rejkoľvek firme či inštitúcii, počínajúc identifikáciou 
zraniteľností cez ich analýzu, prioritizáciu, patch ma-
nagement až po monitoring či reporting.

Prioritizácia zraniteľností je jeden z dôležitých pro-
cesov, ktorý má veľký vplyv na úspech celého rie-
šenia. Dôležité je správne a včas vybrať tie aktuálne 
najkritickejšie zraniteľnosti, čo však býva kameňom 
úrazu v prípade väčšiny zákazníkov. Vďaka nástrojom 
a skúsenostiam dokážu naši odborníci pravidelne 
a systematicky vyhodnocovať získané informácie 
a vykonávať prioritizáciu tak, aby nimi nebola do-
tyčná spoločnosť zahltená.

VÝBER NÁSTROJA JE DÔLEŽITÝ, ALE 
NA RIEŠENIE ZĎALEKA NESTAČÍ
Komplexný nástroj na riadenie zraniteľností poskytuje 
aj možnosť kontroly súladu, teda zaistenie tzv. com-
pliance. Zraniteľnosti nie sú jediný problém, ktorému 
firmy čelia. Často môže útočník zneužiť aj nesprávne 
nakonfigurovaný systém, ktorý nespĺňa určité bez-
pečnostné štandardy. Práve zaistenie bezpečnej kon-
figurácie, tzv. hardening, je oblasť, ktorú dokáže tím 
AEC pomocou nástrojov Tenable efektívne riešiť. 

Prostredie každého klienta je vysoko individuálne. 
Pokiaľ má VM správne plniť svoju funkciu, nemožno 
túto službu redukovať iba na implementáciu nástro-
jov, vyhodnotenie získaných dát a opravu kritických 

zraniteľností. Z našich skúseností vyplýva, že predo-
všetkým pre bezpečnostných manažérov firiem je ab-
solútne zásadné riadenie celého procesu.

Ide o otázku, ako bude proces riadenia zraniteľností 
uchopený, ako sa celý tento systém podarí integrovať 
do súčasných procesov v spoločnosti. Súčasťou rieše-
nia AEC je preto aj využívanie testovacieho prostredia 
tak, aby pri patchovaní zraniteľností nebolo priamo 
ohrozené produkčné prostredie zákazníka. A v ne-
poslednom rade treba o každom kroku podrobne 
reportovať a doložiť úspešnosť toho, ako riadenie 
zraniteľností prebieha.

A to je vlastne najväčší rozdiel medzi tým, keď si zá-
kazník zadováži samotný skener zraniteľností, a tým, 
keď si zaistí expertné služby odborníkov z AEC. Ná-
stroje síce vedia na základe výpočtov a odhadov iden-
tifikovať zraniteľnosti, ale ich možnosti, ako s týmito 
zraniteľnosťami ďalej pracovať v prospech klienta, 
sú limitované. Naši ľudia vedia, čo zákazník používa, 
rozumejú tomu, ako funguje jeho prostredie, a preto 
vždy urobia všetky potrebné po-
stupy a techniky lepšie, než to do-
káže akékoľvek zariadenie.
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