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Kibernetska varnost

Z avtomatizacijo do obvladovanja 
kibernetsko-varnostnih tveganj
Organizacije posedujejo informacijska sredstva v obliki podatkov, ki so večinoma 
shranjeni na računalniških sistemih. Ti sistemi pa so bolj ali manj ranljivi. Vendar 
je dobra novica ta, da je danes na voljo popolnoma avtonomno računalniško gnano 
penetracijsko testiranje, s katerim lahko podjetja sproti korigirajo morebitne 
ugotovljene slabosti v kibernetski obrambi.
Matjaž Kosem, Carbonsec

Danes skorajda ne mine dan, ko na spletu ne pre-
beremo novice o kakšnem hekerskem vdoru in 
preštevanju poslovne škode, o kakšni novi ranljivosti 
v sistemih, ki so prisotni v skoraj vsakem podjetju, ali 
pa o spet novih inovativnih tehnikah socialnega inže-
niringa, pa tudi o bajnih zaslužkih, do katerih določeni 
posamezniki pridejo s pomočjo hekerskega izsilje-
vanja … Zagotavljanje dobre varnostne drže postaja 
v današnjem času res velik izziv, zato ni čudno, da 
si marsikateri vodja informacijske varnosti (angl. 
Chief Information Security Officer – CISO) zastavlja 
vprašanje, kako naprej oz. kako zares učinkovito 
obvladovati varnostna tveganja.

Kaj vse vpliva na kibernetsko-varnostna tveganja 
in kako jih učinkovito obvladovati? Glavna skrb pri 
varovanju informacijskih sredstev je, da bodo ta 
vedno na razpolago tistim, ki imajo za njihov dostop 
pravico, in to v točno takšni obliki, kot morajo biti. 
Organizacije posedujejo informacijska sredstva v 
obliki podatkov, ki so večinoma shranjeni na raču-
nalniških sistemih. Ti sistemi imajo manjšo ali večjo 
mero ranljivosti, ki jo lahko izkoristi heker – slednje 
poenostavljeno imenujemo grožnja. In ker si seveda 
želimo, da bi bila verjetnost realizacije grožnje čim 
manjša, bomo naredili vse, da bi to preprečili.

Zagotavljanje dobre 
varnostne drže 
postaja v današnjem 
času res velik izziv.

Ker si želimo, da 
bi bila verjetnost 
realizacije grožnje 
čim manjša, bomo 
naredili vse, da bi to 
preprečili.
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Operativni center kibernetske varnosti 
je bistveni člen kibernetske zaščite 
Telekom Slovenije podjetjem v svojem 
najsodobnejšem operativnem centru 
kibernetske varnosti v Sloveniji nudi 
varnostne rešitve, ki so posebej 
prilagojene potrebam malih in srednje 
velikih podjetij.

Hitro in natančno odkrivanje ter 
odpravljanje groženj

Vsako podjetje, ne glede na velikost ali 
panogo, v kateri deluje, potrebuje celovito 
rešitev, s katero lahko zagotavlja ustre-
zno raven kibernetske varnosti in hkrati 
celostno obvladuje vse ravni varnosti – od 
varnostne politike in ozaveščenosti zapo-
slenih do opreme, ki zajema vse omrežne 
elemente (tj. računalnike, strežnike in 
omrežje kot celoto). Pri tem je treba 
zagotavljati hitro in natančno odkrivanje 
in odpravljanje kibernetskih varnostnih 
tveganj, in sicer ne glede na to, na kateri 
končni točki bi lahko do njih prišlo. Za to 
podjetja potrebujejo strokovno specializi-
rano ekipo, vrhunsko opremo in zanesljive 
sistemske rešitve. Vse to podjetjem vseh 
velikosti zagotavlja Operativni center 
kibernetske varnosti Telekoma Slovenije. 

Najbolj zmogljiv operativni  
center v državi

Operativni center kibernetske varnosti 
predstavlja jedro operativnih zmogljivosti 
tako za Telekom Slovenije kot druge orga-
nizacije, javne ustanove in podjetja. Je 
najbolj zmogljiv tovrstni center v Sloveniji 
in zagotavlja učinkovito zaščito pred 
varnostnimi tveganji v skladu z najvišjimi 
mednarodnimi standardi informacijske in 
kibernetske varnosti. Podjetjem in organi-
zacijam nudi vrhunsko podporo in rešitve, 
s katerimi lahko učinkovito zaščitijo svoje 
poslovno okolje ter gradijo zaupanje svojih 
partnerjev in uporabnikov. 

V Operativnem centru kibernetske 
varnosti Telekoma Slovenije vrhunski stro-
kovnjaki s specifičnimi znanji z različnih 
področij varnosti storitev in infrastruk-
ture obvladujejo varnostne dogodke s 

pomočjo nadzornih in analitičnih orodij 
24 ur na dan, vse dni v letu. V nenehni 
pripravljenosti aktivno spremljajo varno-
stne dogodke v IKT-sistemih na različnih 
omrežnih elementih in jih v realnem času 
ocenjujejo glede na vsebino in kontekst, 
tako da se lahko ob podpori najsodob-
nejše tehnologije takoj ustrezno odzovejo, 
kadar je to potrebno. Ob tem izvajajo 
tudi testiranja, s pomočjo katerih odkri-
vajo morebitne ranljivosti IKT-sistemov 
in internih procesov ter jih odpravljajo. 
Posebna pozornost je namenjena varnosti 
in zasebnosti komunikacije, storitve, ki jih 
zagotavljajo strokovnjaki v Operativnem 
centru kibernetske varnosti, pa izvajajo 
skladno z najstrožjimi merili glede ravni 
storitve. Vsi procesi so podprti z medna-
rodnima standardoma ISO 22301:2012 
za sistem upravljanja neprekinjenega 
poslovanja in ISO/IEC 27001:2013 za sistem 
vodenja in varovanja informacij.

Storitve se prilagodijo glede na 
velikost in potrebe vsakega podjetja

Strokovnjaki Operativnega centra 
Telekoma Slovenije pri obravnavi večjih 
podjetij upoštevajo tudi tehnologije, s kate-
rimi že razpolagajo, in nadgradijo obstoječe 
interne procese kibernetske varnosti. Za 

mala in srednje velika podjetja pa je na voljo 
zanje prilagojena, učinkovita in cenovno 
ugodna storitev, s katero je poslovanje 
odpornejše na kibernetska varnostna tvega-
nja. To še posebej velja tudi v primeru, ko 
podjetja sama nimajo zaposlenih strokov-
njakov za kibernetsko varnost.  

Operativni center kibernetske varnosti 
Telekoma Slovenije je prejel nagrado za 
najbolj inovativno varnostno rešitev v 
Sloveniji. Po mnenju Instituta za korpo-
rativne varnostne študije, ki nagrado 
podeljuje v sodelovanju s Slovenskim 
združenjem korporativne varnosti, gre 
za informacijsko-varnostno rešitev, ki 
predstavlja pomembno dodano vrednost 
na področju zagotavljanja kibernetske 
varnosti v Republiki Sloveniji. Ob tem je 
Operativni center kibernetske varnosti 
Telekoma Slovenije prejel tudi nagrado 
Varnostni produkt leta.

Več informacij: http://ts.si/OCKV
Svetovalci Telekoma Slovenije so vam 

na voljo na e-naslovu poslovni@telekom.si  
oz. številki 080 70 70.
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Tveganja, da bi do uresničitve groženj prišlo, 
lahko praviloma zmanjšujemo na tri načine:
1. Sredstva varujemo z varnostnimi napravami in 

rešitvami: od relativno majhnega nabora osnovnih 
zaščit, kot so klasične požarne pregrade in protivi-
rusni programi, več kot desetletje nazaj, se danes 
v organizaciji lahko najde tudi več kot 100 različnih 
varnostnih rešitev. 

2. Pomagamo si s sistemi za upravljanje z ranljivostjo: 
na ta način ves čas vemo, kateri sistemi nimajo 
nameščenih varnostnih popravkov ter katere 
popravke bi bilo bolj nujno namestiti kot druge.

3. Grožnje spremljamo s pomočjo naprednih orodij za 
varnostne grožnje, t. i. TI (angl. Threat Intelligence): 
namen je, da dovolj zgodaj izvemo, ali se nekje 
dogajajo napadi, specifični za določeno industrijo, 
ki pa se lahko zgodijo tudi nam.   

Ker je informacijski sistem »živ organizem«, 
pomeni, da se vse troje neprestano spreminja. 
Dodajanje novih sistemov, prenavljanje delov omrežij, 
povezovanje z oblačnimi storitvami, vpeljevanje 
novih storitev – ranljivosti se ves čas spreminjajo. Že 
samo pogled v podatkovno bazo ranljivosti CVE (angl. 
Common Vulnerabilities and Exposures) razkrije, da 
se ta neprestano povečuje. Tudi grožnje se spremi-

njajo, pa naj gre za nove hekerske skupine ali pa nove 
kampanje s še nikoli videnimi tehnikami napada.

Preverjen, a časovno zamuden način
Eden izmed najboljših načinov preverjanja, kje 
dejansko smo, je stari dobri vdorni test. Kljub 
priljubljenosti pa imajo tovrstna testiranja varnosti 
vendarle nekaj pomanjkljivosti. Test traja vsaj dva 
tedna, lahko pa tudi precej več, in je zaradi pomanj-
kanja ekspertov relativno drag. Rezultati so praviloma 
odvisni od izkušenosti in talenta »pentesterja«, včasih 
celo dnevne forme ali počutja. Zaradi omenjenega 
se vdorna testiranja največkrat izvajajo enkrat letno 
in imajo pravo vrednost le na dan zaključka (»rok 
trajanja« velja torej do prve spremembe sistema). 

Kakšna bi bila možna rešitev? 
V idealnem svetu bi bil vdorni test hitrejši, cenejši 
in popolnejši, torej neodvisen od ekspertize posa-
meznika. Če se nekoliko pošalim, lahko rečem, da bi 
potemtakem potrebovali 1.000 popolnih pentesterjev 
v eni škatli in vedno na voljo, po možnosti s pritiskom 
na gumb. Na srečo je tehnologija, ki lahko popolnoma 
nadomesti pentesterja v notranjem delu omrežja, 
danes že na voljo. Že od nastanka računalnikov je 
obstajala ideja o umetni inteligenci, ki bi človeštvu 
močno olajševala napredek. Tako je bil slavni šahist 
Gari Kasparov prvič v zgodovini s strani računalnika 
premagan že leta 1996. Slavni Stephen Hawking se je 
umetne inteligence celo bal, saj naj bi po njegovem 
pomenila tveganje za obstoj človeštva, kar samo 
pomeni, kakšen velikanski potencial dejansko ima. 
Razvoj tehnologije je tako prišel tudi do tistih, ki so 
se zavedali potrebe po vsakodnevnem preverjanju 
kibernetske varnosti.

Popolnoma avtonomno računalniško gnano 
penetracijsko testiranje je danes tu in omogoča 
podjetjem, da vsakodnevno testirajo svojo kiber-
netsko varnostno držo ter sproti korigirajo morebitne 
ugotovljene slabosti v kibernetski obrambi.

Danes v kibernetiki ni stalnic. Podjetja, ki se že 
poslužujejo tovrstne obravnave svoje varnosti, so 
tako veliko bolj odporna na morebitni vdor, ki lahko 
močno omaja ugled in stabilnost poslovanja. gg

Ranljivosti se ves čas 
spreminjajo. In tudi 
grožnje se nenehno 

spreminjajo.

Že od nastanka 
računalnikov je 

obstajala ideja o 
umetni inteligenci, 

ki bi človeštvu 
močno olajševala 

napredek.

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s


