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Zabezpe!ení dat v komplexním 
hybridním sv"t"

Jsme sv!dky globálního posunu od "ist! lokální infrastruktury IT 
k hybridním prost#edím. Mnohé podniky p#esouvají "ásti své infrastruktury 
pro e-maily a sdílení soubor$ do cloudu, kde je jasnou jedni"kou na trhu 
systém Microsoft O%ce 365.

 & Source: Okta Businesses @ Work, January 2017

Pou'ívání O%ce 365 spolu s podnikov(mi datov(mi sklady zp$sobuje 
pro zabezpe"ení a #ízení dat obtí'e, které je v é#e obrovsk(ch únik$ 
dat a p#ísné ochrany soukromí nutno #e)it.

Líd#i v oboru zabezpe"ení a omezování rizika by m!li pro v)echny 
své lokální i cloudové datové sklady zavád!t konzistentní a udr'itelné 
zp$soby #ízení datové bezpe"nosti a vyu'ívat osv!d"ené postupy. 

V tomto dokumentu se zab(váme následujícími tématy:

• Vzestup „temn(ch“ dat

• Pro" jen cloudová bezpe"nost nesta"í

•
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Odhaduje se, !e za posledních 25 let utratily spole"nosti miliardy, 
mo!ná dokonce biliony za p#esun tém$# v%ech analogov&ch informací 
do digitální podoby. Citlivá data nyní najdete v soukrom&ch datov&ch 
centrech, ve#ejn&ch cloudech i v po%tovních schránkách. Mnohé 
podniky podcenily s tím související rizika. Soust#edily se na zvy%ování 
produktivity, ani! by se zajímaly o zabezpe"ení dat p#ed hackery, 
zlovoln&mi zam$stnanci nebo t#eba nep#átelsk&mi státy.

Mno!ství dat raketov$ rostlo a informa"ní bezpe"nost zaostávala. 
V tém$# ka!dém datovém skladu lze najít %iroce dostupné a p#itom
kriticky d'le!ité informace. (kody, které tím nep#ímo vznikly, 
se projevily prost#ednictvím katastrofick&ch únik' dat ve spole"nostech 
Sony, Equifas, federálním ú#adu pro personalistiku USA (O ce 
of Personnel Management, OPM) a v Demokratickém národním 
v&boru (DNC).

A rozvoj hybridních cloudov&ch prost#edí riziko bezpe"nostních 
incident' je%t$ posílil. Jak uvádí spole"nost Gartner: 

N$co se muselo zm$nit.

Vzestup „temných“ dat

1 Gartner: „Získejte znovu kontrolu nad p#ístupem ke sv&m úlo!i%tím nestrukturovan&ch dat 
v cloudu i lokáln$“ (Regain Control of Access to Your Unstructured Data Repositories On-Premises 
and in the Cloud), Marc-Antoine Meunier, David Anthony Mahdi, 12. dubna 2017

Sklady nestrukturovaných dat v organizacích 
trpí chronicky nedostatečným managementem 
a přílišnou přístupností. Vzhledem 
k postupnému zavádění cloudových úložišť 
a platforem pro spolupráci v posledních 
letech je řešení této situace ještě složitější. 1
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Aby se nestaly dal!í ob"tí, za#ínají organizace na situaci reagovat a sna$í 
se osv"tlit svá „temná data“. Pravideln" posuzují riziko spojené s daty, 
po$adují od dodavatel% systém% Saas/IaaS komplexn"j!í bezpe#nostní 
funkce a mezery vypl&ují 'e!eními od jin(ch dodavatel%. 
Mnoho z t"chto nezávisl(ch 'e!ení je v!ak p'inejlep!ím jen #áste#nou 
odpov"dí a jejich nasazení m%$e zbyte#n" zv"t!it slo$itost, co$ má 
negativní vliv na bezpe#nost.

Vzhledem k pohyb%m dat mezi lokálními úlo$i!ti a cloudy, jako je O)ce 365,
je v oblasti IT nutno um"t odpov"d"t na základní otázky bezpe#nosti dat 
t(kající se jejich zabezpe#ení a vhodného vyu$ití.

S

Zabezpe!ení dat není dobrovolné

2 Glosá' Gartner, https://www.gartner.com/it-glossary/dark-data 

Kdo p'istupuje k soubor%m a e-mail%m, 
upravuje je, p'esouvá a ma$e?

 

Kdo data vlastní a jak tyto osoby
zapojit do jejich zabezpe#ení?

 

Která data jsou p'ístupná 
pro zbyte#n" mnoho lidí?

 Kdo má k soubor%m, 
slo$kám a po!tovním 
schránkám p'ístup?

 

Která data nikdo
nepou$ívá?

 

Existuje mnoho 
otázek, na které 

odd"lení IT ani firmy 
neumí odpov"d"t:

 

Které soubory obsahují 
kriticky d%le$ité informace?
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Existují bezpe!nostní "e#ení zam$"ená na cloud, která se na n$které 
z t$chto otázek sna%í odpov$d$t a vy"e#it n$které ze souvisejících 
bezpe!nostních problém&.
 
Oblíbenou kategorií cloudov'ch produkt& je nap"íklad zabezpe!ené 
zprost"edkování p"ístupu do cloudu (CASB), které pomáhá potla!it 
neoprávn$né vyu%ívání cloudov'ch slu%eb (stínové IT), blokovat p"ístup 
k nepovolen'm cloudov'm aplikacím a zamezit externímu sdílení dat, 
u nich% není sdílení povoleno. Obvykle pracují mezi u%ivateli 
a cloudov'mi slu%bami a fungují jako p"esm$rování a/nebo reverzní 
proxy server.
 
A!koli jde o u%ite!né funkce, jsou !ist$ cloudová "e#ení slepá v&!i 
lokální infrastruktu"e, p"evá%n$ slepá v&!i hybridním infrastrukturám 
a postrádají pokro!ilé bezpe!nostní funkce, na které si podniky zvykly 
u #pi!kov'ch produkt& pro audit a ochranu dat.
 
Hlavní problémy CASB popsala spole!nost Gartner ve zpráv$ 
„Produkty CASB nesmí tvo"it ostrovy datové bezpe!nosti“ (CASBs 
Must Not Be Data Security Islands) (duben 2017):

 

• Mnohé produkty CASB jsou schopny provád$t kontrolu DLP, 
kontrolu obsahu v#ak je#t$ neprovád$jí tak d&kladn$ jako 
komplexní podniková "e#ení DLP a DCAP.
 
Funkce DLP a SCAP v produktech CASB mají v sou!asnosti 
omezenou flexibilitu z hlediska cloudov'ch aplikací, uniformity 
zásad a propojení s jin'mi produkty pro zabezpe!ení dat.
 
Omezené propojení s jin'mi podnikov'mi produkty DCAP 
m&%e vést k ned&slednému a nespolehlivému uplat(ování 
zásad a nejednotn'm p"ehled&m.

•

•

Jen cloudová 
bezpe!nost nesta!í
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Produkty CASB mají pro podnikovou strategii zabezpe!ení dat 
svoji hodnotu, samy o sob" v#ak nezaji#$ují takové pokrytí, aby 
mohly slou%it jako primární &e#ení zabezpe!ení dat pro O'ce 365. 
A samoz&ejm" nabízejí pouze !áste!né pokrytí v hybridních 
prost&edích.
 
N"kte&í dodavatelé cloudov(ch aplikací za!ali jako alternativu 
nebo dopln"k k produkt)m CASB nabízet vlastní bezpe!nostní 
funkce. Nap&íklad Microsoft má v systému O'ce 365 nativní 
bezpe!nostní funkce. Analytici i bezpe!nostní odborníci se v#ak 
shodují, %e aby bylo dosa%eno maximálního p&ehledu a ochrany, 
je vhodné doplnit nativní funkce produkt) Microsoft o produkty 
t&etí strany.
 
Není p&ekvapivé, %e to platí zejména pro hybridní prost&edí.
 

Líd!i na poli bezpe"nosti IT by m#ly pochopit, 
$e aby byly nové funkce pro zabezpe"ení dat 
pln# vyu$ity, m#ly by b%t pou$ívány jako sou"ást 
d&kladn# definované strategie !ízení datové 
bezpe"nosti, která pokr%vá cloudová i lokáln# 
ulo$ená data. 

 

 

— 

Zpráva spole"nosti Gartner: Produkty CASB nesmí tvo!it ostrovy datové bezpe"nosti, duben 2017 
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Izolované bezpe!nostní nástroje, které vypl"ují malé mezery, mohou 
b#t nákladné a jejich pou$ití zkomplikuje infrastrukturu a zv%t&í riziko.
Spole!nost Varonis nahrazuje tradi!n% nesourodé bezpe!nostní 
nástroje jedin#m 'e&ením, které bezpe!nostním t#m(m umo$"uje 
centráln% organizovat 'ízení datové bezpe!nosti a jednotn% uplat"ovat 
zásady v celé 'ad% r(zn#ch datov#ch sklad(, lokáln% i v cloudu.

Ní$e uvádíme sedm jedine!n#ch vlastností, které podtrhují, jak platforma 
Varonis Data Security posiluje vestav%né bezpe!nostní funkce O)ce 365.

1.

 

2.

 

Plná viditelnost oprávn%ní a jejich správa

3.

 

Rozpoznávání citliv#ch údaj(

4.

 

Komplexní audity a monitoring

5.

 

Pokro!ilá detekce hrozeb (UEBA)

6.

 

Odstra"ování rizik a automatizace na principu nejmen&ích 
mo$n#ch oprávn%ní

7.

 

*ízení p'ístupu na bázi vlastnictví dat

Posílení cloudové bezpe!nosti 
s produkty Varonis

 

Jednotná kontrola nad lokálními daty a daty v O)ce 365

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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Podle strategick!ch odhad" spole#nosti Gartner „bude v roce 2020 
více ne$ 85%% spole#ností up&ednost'ujících ve své strategii cloud nadále 
hostovat aplikace kriticky d"le$ité pro jejich provoz v prost&edích 
tradi#ních datov!ch center.“ 3

Vzhledem k tomu, $e lví podíl nestrukturovan!ch dat je stále ulo$en lokáln(,
trpí nativní bezpe#nostní nástroje v O)ce 365 zjevnou zásadní nev!hodou: 
nemohou zajistit jednotné &ízení pro lokální a cloudová data. Kv"li tomu je 
v hybridních prost&edích pot&eba zdvojovat postupy, aplikace, upozorn(ní 
a p&ehledy.

 

Varonis je jednotná bezpe#nostní platforma pro lokální i cloudová data. Pomáhá 
zajistit, aby v ka$dém okam$iku m(li k dat"m p&ístup pouze ti lidé, kte&í jej mít mají. 
Ve*kerá manipulace je sledována a na neoprávn(nou #innost je upozorn(no.

Nevy!aduje instalaci !ádn"ch rozhraní

Blesková instalace

1 Jednotná kontrola nad lokálními
daty a daty v O!ce 365

3  Gartner, tr$ní trendy: Postavte se do #ela trhu lokálních &e*ení a zam(&te se na vlastnosti, které jsou 
pro jeho rozhodování podstatné 

Události shroma!#uje pomocí oficiálního rozhraní API 
od Microsoftu

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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M!"e b#t nesmírn$ náro%né %i p&ímo nemo"né rychle zjistit, ke kter#m
slo"kám OneDrive, web!m SharePoint a schránkám Exchange má ur%it# 
u"ivatel nebo skupina p&ístup. Je't$ t$"'í je najít ohro"ená data, slo"ky 
s citliv#mi údaji a extern$ sdílené objekty a odstranit oprávn$ní, která 
ji" nejsou pot&ebná.

Varonis vám zajistí holistick# pohled na data ve v'ech datov#ch skladech, 
a( u" lokálních nebo v systému O)ce 365. B$hem n$kolika sekund tak 
mohou pracovníci IT vytvo&it vizualizaci nebo p&ehled potenciálního 
p&ístupu jakéhokoli u"ivatele nebo skupiny v Active Directory, Azure AD 
nebo v lokálním systému, p&esn$ nalézt zbyte%n$ 'iroce p&ístupná citlivá 
data a najít ú%ty s p&íli' 'irok#mi oprávn$ními.

2 Plná viditelnost oprávn!ní 
a jejich správa

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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V!konn! systém doká"e v sandboxu simulovat zm#ny v $ízení p$ístupu 
a v reálném prost$edí je pou"ít a" tehdy, je-li v%e p$ipraveno. Není p$itom 
t$eba rozum#t v%em specifik&m model& oprávn#ní v O'ce 365 
a lokálních systémech – Varonis nabízí jednotné abstraktní rozhraní 
pro správu p$ístupu k dat&m.

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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Aby mohli zákazníci O!ce 365 posoudit riziko, monitorovat hrozby 
a ur"it priority nápravy oprávn#ní, musí zjistit, kde jsou jejich citlivá data 
ulo$ena. Vestav#ná klasifikace od Microsoftu (prost%ednictvím Secure 
Islands a AIP) vy$aduje ru"ní vytvá%ení pravidel a ozna"ování – co$ 
m&$e b't zvlá(t# v rozsáhl'ch prost%edích velmi náro"né – a nepokr'vá 
lokální datové sklady.

Varonis Data Classification Engine klasifikuje citlivá data v úlo$i(tích 
OneDrive a SharePoint Online i v lokálních úlo$i(tích. Platforma 
Varonis umo$)uje hladké propojení s AIP a pro nalezená citlivá data 
poskytuje tolik pot%ebn' kontext. M&$ete tak ur"ovat prioritu 
a úsp#(n# data chránit, dodr$ovat p%edpisy a vyhnout se únik&m dat.

Data Classification Engine má celou %adu vestav#n'ch balí"k& pravidel 
podle GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS atd. Navíc umo$)uje vytvá%et 
vlastní pravidla, provád#t ov#%ování pomocí algoritm&, ru"n# p%id#lovat 
p%íznaky a dokonce automaticky umís*ovat do karantény nebo mazat 
citliv' obsah neodpovídající zásadám.

3 Rozpoznávání citliv!ch údaj"

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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A!koli i v systému O"ce 365 lze provád#t audit chování u$ivatel%, 
je obtí$né ud#lat si komplexní obrázek o aktivit# v jednotliv&ch 
aplikacích O"ce 365. To m%$e komplikovat bezpe!nostní vy'et(ování 
a zabránit odhalení hrozeb. 

Varonis nabízí centralizované audity a upozor)ování pro systémy 
Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive. Jednotná auditní 
stopa umo$)uje vyhledávání a kombinuje aktivitu u$ivatel% O"ce 365 
s lokálními p(ístupy na za(ízení NAS, Active Directory, UNIX, Exchange, 
ke sdílen&m soubor%m a dal'í. 

 

4 Komplexní audity 
a monitoring

 

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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Microsoft nabízí základní (statické) modelování hrozeb, jeho nativní 
nástroje v!ak postrádají podrobn" kontext chování u#ivatel$ nap%í& v!emi 
produkty a nejsou schopny odhalit podez%elé chování na ú&tech, k n'mu# 
dochází lokáln'.
 
A&koli tyto nástroje obsahují ur&it" po&et p%edp%ipraven"ch pravidel, 
nemohou nahradit dynamickou detekci hrozeb zalo#enou na chování. 
Postrádají mo#nost vytvá%et pokro&ilé modely hrozeb a potla&ovat fale!né 
poplachy, tak#e vestav'n" engine pro anal"zu chování u#ivatel$ (UEBA) 
v O(ce 365 pro v't!inu SOC nesta&í.

Varonis analyzuje aktivitu a chování u#ivatel$ v hybridních prost%edích 
a pro ka#d" ú&et zji!)uje normální chování. Jeho systém Data Security 
Platform analyzuje události p%ístupu k dat$m v kontextu citlivosti dat, 
oprávn'ní a metadat z Active Directory, tak#e zasílaná upozorn'ní jsou 
p%esná a vzniká mén' fale!n"ch poplach$.
 
Varonis obsahuje více ne# 100 model$ hrozeb, tak#e je schopen upozornit 
na cokoli od neobvyklé aktivity v e-mailové schránce p%es hrozby ze strany 
vlastních zam'stnanc$ a# po útoky známého ransomwaru. Bezpe&nostní 
t"my mají na v"b'r, zda budou vyu#ívat %ídicí panel DatAlert, nebo si nechají 
zasílat upozorn'ní do integrovaného systému SIEM.

5 Pokro!ilá detekce 
hrozeb (UEBA)

 

DatAlert je nej&ast'ji recenzovan" produkt UEBA na serveru Gartner Peer Insights.   
Dal!í informace o zku!enostech zákazník$  * 

Recenze na serveru Gartner Peer Insights p%edstavují subjektivní názory 
jednotliv"ch koncov"ch u#ivatel$ zalo#ené na jejich vlastních zku!enostech. 
Nevyjad%ují názory spole&nosti Gartner ani jejích spolupracujících subjekt$.
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Microsoft poskytuje omezen! p"ehled o oprávn#ních a vyhledávání 
citliv!ch dat, nepomáhá ur$ovat prioritu nápravy problém%, neumo&'uje 
&ádnou simulaci zm#n a postrádá centralizovan! mechanismus provád#ní 
zm#n $lenství ve skupinách Azure AD a oprávn#ní pro kontejnery. 
Kv%li t#mto omezením je velmi obtí&né nastolit model nejmen(ích 
mo&n!ch oprávn#ní a udr&ovat jej.
 
Varonis "e(í nejprve to, co pro vás p"edstavuje nejv#t(í riziko, a) u& 
doty$n! problém existuje lokáln# nebo v O*ce 365, a umo&'uje vám 
s minimálním úsilím problémy "e(it.

Se systémem Varonis mohou zákazníci okam&it# nalézt a chránit citliv! 
obsah v globáln# p"ístupn!ch sdílen!ch souborech, na webech 
SharePoint a ve slo&kách OneDrive – v$etn# extern# sdílen!ch odkaz%. 
Díky mo&nosti simulovat zm#ny oprávn#ní je(t# p"ed skute$n!m 
pou&itím nov!ch oprávn#ní vám Varonis pomáhá zjednodu(it strukturu 
oprávn#ní na v(ech platformách a odstranit zbyte$ná oprávn#ní, ani& 
by to negativn# ovlivnilo u&ivatele.

 

 

6 Odstra!ování rizik a automatizace 
na principu nejmen"ích mo#n$ch 
oprávn%ní

www.varonis.cz  | +420 220 972 426
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Pro udr!ení modelu nejmen"ích mo!n#ch oprávn$ní je velmi d%le!ité 
zapojit do procesu správy oprávn$ní i vlastníky dat. Microsoft v"ak 
neumo!&uje vlastníky dat v O'ce 365 snadno zjistit, ani je nezapojuje 
do d%le!it#ch proces% (ízení p(ístupu, nap(íklad do kontrol oprávn$ní.

Varonis ur)uje pravd$podobné vlastníky dat podle skute)né aktivity 
u!ivatel%. Jakmile je vlastník p(i(azen, lze automatizovat procesy 
kontrol a ud$lování oprávn$ní. To "et(í )as, sni!uje zát$! odd$lení IT 
a pomáhá )init v oblasti (ízení p(ístupu viditeln$ lep"í rozhodnutí.

7 !ízení p"ístupu na bázi 
vlastnictví dat

 

Dne#ní u$ivatelé si mohou vy$ádat p"ístup k ur%ité skupin& 
a vlastníci dat jsou automaticky zapojeni do rozhodování, 
zda tento p"ístup povolit nebo zamítnout, ani$ by se na tom 
museli podílet pracovníci IT. To nejenom cel' proces 
zrychluje, ale pracovníci IT díky tomu mohou v&novat víc 
%asu jin'm úkol(m. 

—  Serena Lee, star"í bezpe)nostní analytik, AXA Wealth
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Praktická ukázka
Instalujte systém Varois ve svém vlastním prost!edí a zjist"te, 
jak se ubránit ransomwaru a chránit svá 

www.varonis.cz

Posudek bezpe"nosti dat
Získejte sv#j rizikov$ profil, zjist"te, zda jste zranitelní, 
a napravte skute%né bezpe%nostní problémy.

www.varonis.cz

Nechte si vypracovat vlastní
posudek rizik v O&ce 365

Varonis je 
fantastické !e"ení


