Elektronikus aláírás, PKI-rendszerek
Az e-ügyintézés, a hiteles elektronikus dokumentumok kezelésének nélkülözhetetlen eleme az elektronikus aláírások,
illetve az ezt megvalósító nyilvános kulcsú infrastruktúra
(PKI) használata. Ez az infrastruktúra nemcsak elektronikus
aláírások készítésére és ellenôrzésére, hanem erôs
azonosításra, levelek, állományok titkosítására, a dokumentum létrejöttét hitelesen igazoló idôpecsételésre
egyaránt használható.
A központi oldal minôsíttetése – a törvényben rögzített
fokozott vagy minôsített szint megszerzése – a hitelesítés- és
idôbélyeg-szolgáltató mûszaki megvalósításán
túl a megfelelô szabályzatokon, konzisztens dokumentációs
rendszeren múlik. Ennek megfelelôen komplex megoldást
nyújtunk megrendelôinknek mind a piaci, mind pedig
az államigazgatási szektorban az adott terület igényeit és
lehetôségeit figyelembe véve: a szolgáltató központ
kiépítésére, szabályozására, dokumentálására, auditáltatására igény esetén a legmagasabb, „minôsített” szinten is
vállalkozunk.
Távoli hozzáférés, távmunka
Az adatkapcsolatok egy részében – jellemzôen a telephelyek közötti bérelt vonalas kommunikációnál vagy
a távoli dolgozó internetes belépésekor – „privát”, azaz
védendô hálózatrészek nyilvános hálózaton keresztül
kommunikálnak.
A virtuális magánhálózatok (azaz Virtual Private Network)
kialakításával el lehet érni, hogy ezek a kapcsolatok biztonságosak legyenek, az átvitt bizalmas információ ne kerüljön
illetéktelenek kezébe. Virtuális magánhálózat kialakítására
tehát olyan esetben van szükség, amikor a bizalmas hálózatokat úgy vagyunk kénytelenek összekötni, hogy az adat
közben nem bizalmas hálózatokon is áthalad.
Megoldásainkban arra törekszünk, hogy a VPN-hálózatok
kialakítását a többi biztonsági elemmel (pl. tûzfal, IDS/IPS,
IDAM) integráljuk, lehetôvé téve a központosított adminisztrálást, felügyeletet.
Naplófeldolgozás, biztonsági események kezelése
A legtöbb rendszer bôséges naplóállomány készítésére
konfigurálható. Különösen igaz ez a biztonsági rendszerekre. A napló rengeteg eseményébôl elôször ki kell
válogatni a biztonsági eseményeket. Az ezek közötti kapcsolatok vizsgálatával lehet biztonsági incidensre utaló összefüggéseket keresni. Ez manuális eszközökkel szinte

lehetetlen feladat, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
több rendszerbôl származó naplóesemények korrelációját is
érdemes vizsgálni (pl. gyanús esemény a tûzfalon, majd ezt
követôen egy szerveren).

IT-biztonsági infrastruktúra

Az általunk kínált megoldások lehetôséget nyújtanak arra,
hogy a naplófeldolgozás ne csak a logállományok
rendszeres archiválását jelentse, hanem a folyamatok
automatizálásával, a korrelációk programozott keresésével
a biztonsági rendszer valódi eleme legyen.
Amennyiben a biztonságiesemény-kezelés, illetve naplózás
az üzemeltetôktôl függetlenül kerül kialakításra, lehetôség
nyílik – a legtöbb esetben a legmagasabb szintû jogosultsággal rendelkezô – adminisztrátorok munkájának biztonsági felügyeletére. Ez rendszerint a biztonsági auditok egyik
legkényesebb kérdése. A KFKI auditképes technikai és
szabályozási kontrollokat kínál erre a problémára is.
Biztonsági rendszerek távfelügyelete
A biztonsági rendszerek felôl érkezô riasztások java része
nem fenyegetettséget vagy támadást jelent, hanem egy-egy
ritka, de veszélytelen informatikai eseményt, amely semmilyen
beavatkozást nem igényel. Az igazi támadások esetén viszont
gyakran csak a legsürgôsebb beavatkozás mentheti meg
a rendszer mûködésképességét vagy az abban tárolt adatok
biztonságát. A nagy felelôsséggel járó döntés a fenyegetettségek, sérülékenységek, rosszindulatú programok,
új támadási módszerek naprakész ismeretét feltételezi.
A mai rendszerek bonyolultságára és a fenyegetettségek
változási sebességére tekintettel általánosságban kijelenthetô, hogy nem várható el a cég vagy szervezet informatikájának napi üzemeltetését ellátó, sokszor eleve
túlterhelt szakemberektôl a biztonsági kockázatok ilyen
szintû ismerete.
Ezért hoztuk létre biztonsági távfelügyeleti szolgáltatásunkat,
amelyben erre a feladatra specializálódott szakembereink
végzik el a kockázatok elemzését, javasolnak megelôzô
intézkedéseket a felügyelt hálózatban (pl. patch-elés,
upgrade stb.), döntenek a riasztások kezelésérôl, az azonnali beavatkozás szükségességérôl.
A távfelügyeleti modelltôl függôen partner gyártók
felügyeleti szolgáltatásait is bevonjuk a biztonsági eszközök
megfigyelésébe. Ezáltal képesek vagyunk a felügyelt
biztonságot a „csak riasztás” szintjétôl a teljes kiszervezésig
(felügyelet és menedzsment) megvalósítani.
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A számítógépes és hálózati rendszerek biztonsága manapság egyre nagyobb hangsúlyt
kap az informatikai fejlesztésekben. A biztonság megteremtése és fenntartása komplex
feladat, amelyet együttesen szavatolnak a következô tényezôk: az üzleti elvárásokra alapozott
biztonsági politikák, a szabályzatok technológiai eszközökkel támogatott betartatása,
a felhasználói jogosultságok kezelése, a megfelelô adatkezelés és a fentieket megvalósító biztonsági elemek kialakítása és üzemeltetése.
Az általunk kínált komplex biztonsági megoldások és szolgáltatások jól illeszthetôk
ügyfeleink informatikai rendszereihez.

Kinek ajánljuk IT-biztonsági termékeinket
és szolgáltatásainkat?
Elsôsorban nagy- és közepes vállalatoknak, a legalább
100 személyi számítógépet használó és internetkijárattal
rendelkezô cégeknek.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével járó elônyök?
Az IT-biztonsági infrastruktúra szinte kötelezô kiegészítô eleme a hálózati és a számítógépes
infrastruktúrának. A biztonságot azonban sohasem szabad kizárólag az eszközök
szintjén kezelni. A T-Systems a biztonsági infrastruktúrához tartozó magas szakértelem és
referenciák mellett rendelkezik a megfelelô konzulensi kompetenciával is. A nagyvállalati
körben így olyan komplex projekteket is fel tudunk vállalni, amelyek a tanácsadási feladatoktól
a biztonsági politikák, üzletfolytonossági tervek kialakításán át az ezeket megvalósító konkrét
infrastruktúra-elemekig lefedik a szükséges teljes biztonsági palettát. A telepített rendszerekhez
rendszertámogatási, üzemeltetési, valamint finanszírozási konstrukciókat is biztosítunk.
A szolgáltatáscsomag elemei
Szolgáltatásunk az alábbi, IT-biztonsággal kapcsolatos
technológiákat, módszereket tartalmazza:
IT-biztonsági dokumentációs rendszer kialakítása,
frissítése, felülvizsgálata (BS7799 alapú dokumentációs
rendszerek, szabályzatok, katasztrófaelhárítási és mentési
tervek, biztonsági és üzemeltetési kézikönyvek elkészítése),
központilag menedzselt vírusvédelem, tartalom- és
spamszûrés (szerver, kliens), szabályalapú desktopvédelmi
rendszerek,
hálózati határ- és belsô szegmentációs védelem
(tûzfal és behatolásvédelem),
tevékenységmegfigyelés, naplók központi gyûjtése,
elemzése,
központilag menedzselt jogosultságkezelés és
egyszeres bejelentkezés,
hitelesítô rendszerek (PKI), elektronikus aláírás,
titkosítás és intelligens kártyák,
sérülékenységek feltárása, etikus hacking, valós
idejû riportkészítés, incidenskezelés és távfelügyelet stb.
Hálózatközeli biztonság
Hálózati szakértelmünket biztonsági téren is bizonyítani
tudjuk: a hálózati biztonsági termékek és szolgáltatások széles portfoliójával állunk megbízóink rendelkezésére.
Ebbe éppúgy beletarozik a lehallgatásbiztos, üvegszálas
kábelezés, a virtuális LAN-ok kialakítása, a felhasználóhoz
kötött hálózati azonosítás vagy a titkosított adat- és
hangátvitel, mint a biztonságos wireless (WIFI) kommunikáció vagy a távmunka-támogatás.

Behatolásvédelmi rendszerek (behatolásdetektálás
és -megelôzés)
Határvédelem, szegmentálás
A tûzfal az informatikai rendszer határvédelmi politikáját
kikényszerítô eszköz, feladata a belsô hálózat és a
külvilág – speciális esetben a LAN-hálózati szegmensek –
között történô forgalom szabályozása, ellenôrzése
és szûrése.
A tûzfal-technológia komoly múltra tekint vissza,
ennek ellenére a mai napig érdekes szakmai feladatot jelent
egy-egy komplexebb tûzfalrendszer megtervezése,
a központi adminisztrálás vagy éppen különbözô gyártók
termékeivel való együttmûködés biztosítása. A nagyobb
vagy biztonsági szempontból kritikus lokális hálózatokban
az egyes hálózatrészek egyszerû tûzfalas elválasztása
helyett javasoljuk a komplexebb, szegmentációs technikákkal történô szeparációt.
A szegmentálás lényege, hogy a különbözô biztonsági
szintû részrendszerek egymástól – lehetôleg ISO/OSI réteg
egész mélységében – történô elválasztásával ellenôrzött, és
csak szükséges mértékû hozzáférést/adatkommunikációt
biztosítunk az egyes elemek között. Az egyes zónák közti információáramlás szûrhetô, korlátozható, megfigyelhetô és
szabályozható megfelelô informatikai biztonsági eszközök
(routerek, switch-ekbe helyezett tûzfalkártyák, önálló tûzfalak, IDS/IPS eszközök) alkalmazásával. Az ilyen
szegmentációs projekt megtervezését, a költségek és a
kockázatok elemzését, valamint az elképzelt megoldás
kialakítását és tesztelését is végre tudjuk hajtani.

A külsô támadások egy része ellen tûzfalakkal lehet
védekezni, de a belsô hálózaton történô támadások,
illetve illetéktelen hozzáférési kísérletek érzékelésére és
elhárítására mindenképpen szükség van behatolásérzékelô,
illetve -megelôzô (IDS/IPS) eszközökre.
Az ilyen rendszerek biztonsági szempontból nélkülözhetetlen
információt biztosítanak a leterheléses támadásokról, a
hálózaton kommunikálni próbáló trójai falovakról, a jogosulatlan belépési kísérletekrôl és egyéb, az alkalmazások
vagy az operációs rendszer sérülékenységének kihasználására irányuló tevékenységrôl. Az eszközök gyanús
tevékenység érzékelése esetén képesek automatikusan
beavatkozni a folyamatba (pl. adatkapcsolat megszakításával vagy a felhasználói account felfüggesztésével),
a hálózatnak valós idejû védelmet biztosítva.
A KFKI által képviselt gyártók termékei széles operációsrendszer-támogatottsággal rendelkeznek, így heterogén
hálózati környezetben is implementálható teljes körû
behatolásérzékelési és -védelmi rendszer. A hatékony és
megbízható mûködéshez szükséges szabályzatok kidolgozása szintén a szolgáltatáspaletta részét képezi.
Vírusvédelem, tartalomszûrés
A hagyományos, kizárólag a kliensoldali vírusvédelemre,
így a felhasználókra támaszkodó megközelítés vállalati
szinten nem képes hatékonyan biztosítani a vírusmentes
informatikai környezetet. Az egyre kifinomultabb, rendkívül
gyorsan terjedô és sokoldalú vírusok ellen csak a többlépcsôs,
minden veszélyeztetett belépési pontot felügyelô rendszer
nyújthat elégséges védelmet. Ezért a vírusvédelmi rendszereknél minden potenciális sérülékenységi pontot meg-

próbálunk lefedni a munkaállomásoktól a fájlszervereken
keresztül a levél- és webforgalom szûréséig. Bár a vírusok
jelentik a legkézzelfoghatóbb fenyegetést, a tartalomszûrési
funkció jól kiegészítheti a hagyományos vírusszûrést.
A vírusok és egyéb rosszindulatú programok elleni
védekezés mellett így lehetôség nyílik a nem kívánt, bizalmas tartalmú vagy titkosított levelek, túl nagy vagy nem
engedélyezett típusú csatolt állományok ellenôrzésére,
a nem produktív honlapok és a webes forgalom korlátozására.
Megoldásainkban ezen beállítások központilag
módosíthatók, bizonyos napszakra vagy éppen felhasználók
egy csoportjára külön érvényesíthetôk, és a felhasználói
manipulációktól védettek.
Központi felhasználó- és jogosultságadminisztráció
(IDAM)
Minden heterogén informatikai környezetben
felmerül a felhasználók adminisztrálásának, a jogosultságok
átláthatatlanságának problémája. A megoldást jelentô
központosításnak elsôsorban erôforrás-megtakarítási
és biztonságpolitikai motivációja van, de a pénzintézeti szektorban ez törvényi elôírás is.
Az IDAM-rendszerek bevezetése két jól elkülöníthetô,
önmagában is értéket létrehozó fázisból áll. Az elôkészítô
szakaszban mérjük fel a vállalat felhasználói adminisztrációval kapcsolatos folyamatait és szabályzatait, az informatikai
rendszereket. A konszolidáció a folyamatok egységesítésével,
a felhasználók jogosultsági szerepkörökbe sorolásával,
az alkalmazások jogosultságprofiljainak kialakításával folytatódik. A második szakaszban történik az IDAM-termék
konkrét implementációja, a workflow-folyamatok leprogramozása, a háttérrendszerekhez csatlakozást biztosító
konnektorok és ügynökök kifejlesztése.

