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26 Veliko dobrega
»Najboljši« telefoni posameznih izdelovalcev prihajajo
na trg vse leto. Zato ni lahko izbrati trenutka, ko je smiselno narediti pregled najzmogljivejših naprav. Morda je
še najboljši čas jesenski prihod novih iPhonov, ko si lahko ogledamo, kaj so dostavili »drugi«. Najboljši androidi, torej.
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40 Divji glodavci
Igranje računalniških iger je priljubljeno
kot še nikoli. Na voljo je vedno več različnih
dodatkov, po samem računalniku pa bo
najpomembnejši nakup zmogljiva miška.
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50 Vračajo se

»zažgani« zasloni
Problem »vžganih slik«, ki smo ga poznali z
zaslonov s katodno cevjo, se v najnovejših
tehnologijah ponovno pojavlja. Praktične izkušnje
s tem so imeli tudi nekateri naši bralci.
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DR. ANDREJ RAKAR
VODJA INFORMACIJSKE VARNOSTI, SIQ LJUBLJANA

ki bodo krojile prihodnost

Kibernetska
varnost
pod nadzorom
Reševanje Rubikove kocke
na vrtiljaku
MIRAN VARGA

ržkone je po desetletju
govora o digitalni preobrazbi že vsem kristalno jasno, da ni namenjena zgolj
podjetjem iz Silicijeve doline ali
mladim zagonskim podjetjem.
Predstavlja namreč način življenja in dela organizacij, ki želijo preživeti in uspevati v naslednjem desetletju. Je del digitalnega darvinizma, ki ne bo prizanesljiv do podjetij, katera nameravajo zgolj »poslovati kot ponavadi« v nedogled. Ker to preprosto ne bo mogoče. Že danes vidimo, v kakšnih mukah so podjetja, ki, gledano tehnološko, korak ali dva (ali še več) zaostajajo. Zastareli in že zdavnaj preživeti sistemi/poslovni modeli jim
onemogočajo nujne prilagoditve
poslovanja. Pa naj gre za banke,
zavarovalnice, logiste, bolnišnice, uvoznike ali katerokoli drugo
organizacijo, izziv je enak za vse.

B

In za razliko od večine drugih izzivov ga ni moč rešiti zgolj na način, da mu namenijo (vedno) več
denarja. Tudi priljubljen recept
modernizacije poslovanja z zaposlovanjem »digitalnih« direktorjev (CDO) in oblikovanjem
inovacijskih centrov in/ali centrov odličnosti se v takih podjetjih pogosto ne obnese. Ker se
ne more, saj je sama osnova tista, ki jo je treba (korenito) spremeniti – npr. spremeniti poslovni model.
Medtem ko se vodstva omenjenih organizacij že precej dobro
zavedajo, da živimo v svetu, ki temelji na podatkih in zahteva vrsto digitalnih spretnosti in inoviranje skozi oči strank, je spreminjanje obstoječega stanja vse prej
kot lahka naloga. Spreminjanje
»statusa quo« namreč za seboj
potegne tudi spreminjanje celotne kulture podjetja, saj mora to

dati prednost dolgoročni digitalni preobrazbi, vse skupaj pa spominja na poskus reševanja Rubikove kocke na vrtiljaku. Digitalno
poslovanje podjetje vleče na vse
možne strani, vodstvo pa je tisto,
ki mora določiti pravo smer in jo
po potrebi prilagajati. A za kaj takega potrebuje jasno strategijo
in usmeritve, na osnovi katerih
bo preoblikovalo ključne poslovne procese, sprejelo nove ključne kazalnike uspeha in poskrbelo za bolj prilagodljivo in transparentno poslovanje. Za tiste, ki jim
bo uspelo, bodo nagrade bogate.
Podjetjem, ki se niso (oziroma ne
bodo) digitalno preoblikovala,
ostaja le lokalen domet, drugim
pa se odpre širni digitalni svet.
Statistike zaenkrat kažejo
strašljivo visok delež neuspešnih projektov s področja digitalne preobrazbe. Kakšne napake delajo podjetja? Izkušnje iz

tujine kažejo, da se preveč posvečajo le sebi, namesto da bi v
ospredje postavila stranke, uporabnike in zaposlene. Ti morajo biti v strategiji digitalne preobrazbe prvi, saj ni uspešne preobrazbe, ki se ne bi dotaknila vseh por poslovanja, torej ne
da bi jo začutile stranke in zaposleni. Podjetja morajo zato več
časa in virov nameniti razumevanju želenih sprememb – kaj
oziroma česa si želijo tisti, zaradi katerih posel sploh obstaja. Za uspeh digitalne preobrazbe je v vsakem primeru najpomembnejši človek. Pogosto tisti posameznik ali skupina ljudi,
ki jo v podjetju vodi. Ta ima moč
uvajanja sprememb, obenem pa
mora imeti tudi potrebne veščine in miselno širino, da razume,
kako želi poslovati v prihodnje
in zakaj. Imate vse sestavine za
uspešno preobrazbo?
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Neodvisne raziskave kažejo, da so za več
kot 80 % incidentov v zvezi z varnostjo
krivi zaposleni, ki z malomarnim
ravnanjem ali nevednostjo resno ogrozijo
varnost informacijskega sistema
organizacije.
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Z večjo mobilnostjo zaposlenih in razpršenostjo informacij se lahko dostopnost od »koderkoli in kadarkoli«
kaj hitro spremeni v »kdorkoli in karkoli«.
odjetja in druge organizacije informacijske varnosti še vedno ne jemljejo dovolj resno, prav nepoznavanje dejanskega stanja varnosti pa
je pogosto razlog za večjo izpostavljenost kibernetskim napadom.
Varnost celotnega informacijskega sistema je namreč odvisna
od najšibkejšega člena – že ena
pomanjkljivost v varnosti lahko izniči številne vpeljane varnostne ukrepe. Neodvisne raziskave kažejo, da so za več kot 80
% incidentov v zvezi z varnostjo
krivi prav zaposleni, ki z malomarnim ravnanjem ali nevednostjo resno ogrozijo varnost informacijskega sistema organizacije.
Uporaba mobilnih naprav brez
ustrezne zaščite v javnih omrežjih, nepremišljeno objavljanje občutljivih informacij v družabnih
omrežjih in dostopanje do informacijskih sredstev in informacij,
do katerih nimajo formalno odobrenega dostopa, je samo nekaj
od tistega, kar redno počne več
kot polovica zaposlenih. Vsako
podjetje, ki se zaveda, da je varnost podatkov ključnega pomena za uspešno poslovanje, ve,
da je nujno vzpostaviti ustrezne

P

varnostne kontrole. Ker je treba
te kontrole nadzorovati in preverjati, ali je informacijski sistem
res ustrezno varovan, je nujno
tudi izvajati varnostne preglede
oziroma revizijo informacijskih
sistemov. Da bi se ustrezno zaščitili, moramo najprej poznati dejansko stanje varnosti informacijskega sistema:
- ali je vzpostavljeni informacijski sistem ranljiv za napade;
- ali zaposleni in pogodbeni
sodelavci lahko zaobidejo varnostno politiko in nepooblaščeno dostopajo do podatkov organizacije;
- ali imajo uporabniki informacijskega sistema res dostop le do
tistih podatkov, ki jih potrebujejo.
V zadnjem času so vdori v informacijske sisteme s strani organiziranih hekerskih skupin in

obveščevalnih služb vse pogostejši in medijsko zelo odmevni. Kibernetskim napadom tudi niso
več izpostavljene le organizacije,
ki so zanimive s finančnega stališča ali zaradi varovanja poslovne
skrivnosti, temveč smo jim podvrženi vsi.
Prihajajoča EU Uredba o kibernetski varnosti definira »kibernetsko varnost« kot vse dejavnosti, ki so potrebne za zaščito omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov teh sistemov in omrežij in prizadetih oseb
pred kibernetskimi grožnjami.
Namen letos sprejetega Zakona
o informacijski varnosti (ZInfV)
je zato prav ureditev področja kibernetske varnosti in zagotovitev visoke ravni varnosti omrežij
in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega
pomena za nemoteno delovanje
države v vseh varnostnih razmerah in zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti.
Za dober nadzor je nujen
predvsem celovit pristop k upravljanju varovanja informacij, od
varnega načrtovanja informacijskega sistema, ustrezne varnostne politike, sistema nepretrganega poslovanja, upravljanja popravkov, ozaveščanja zaposlenih
do preverjanja dejanskega stanja
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varnosti z rednimi varnostnimi
pregledi.Varnostni pregledi oziroma presoje so najučinkovitejši način preverjanja dejanskega
stanja varnosti, saj takrat uporabljamo enake metode, tehnike
in orodja, kot jih v praksi uporabljajo hekerji. Le tako lahko dobimo nedvoumen odgovor, ali
so varnostne kontrole v informacijskem sistemu ustrezne. To
je enako pomembno kot redno
vzdrževanje protipožarnega sistema ali protivlomne centrale;
ščiti nas pred možnimi nesrečami oziroma zlorabami. Le neodvisna varnostna presoja, ki jo izvedejo za to usposobljeni in certificirani strokovnjaki, ki niso povezani z razvojem ali upravljanjem informacijskega sistema
organizacije, lahko oceni dejansko stanje varnosti IT in oceno
učinkovitosti pogodbenih vzdrževalcev.
Brez ustreznega nadzora in
upravljanja kibernetske varnosti
lahko v prihodnosti pričakujemo
samo še več težav. Stanje na tem
področju se v zadnjih letih pri nas
resda izboljšuje; k temu je veliko pripomogla evropska zakonodaja, ki k nam prihaja v obliki
uredb, direktiv in zakonov. Ključni korak pa je sodelovanje med
organizacijami, vladnimi institucijami in stroko.
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