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Bezpe!nostní prost"edky 
cloudu na v#echno 
nesta!í
Podle spole!nosti Gartner bude do roku 2025 
více ne" 99 % v#ech bezpe!nostních chyb 
v cloudu zp$sobeno jeho zákazníky. Prognóza 
americk%ch specialist$, kte&í se dlouhodob' 
zam'&ují na v%zkum a poradenství v oblasti 
ICT technologií, se opírá o sou!asn% trend, 
kdy je &ada u"ivatel$ cloudu p&esv'd!ená, 
"e toto prost&edí je samo o sob' bezpe!né, 
"e neobsahuje "ádné zranitelnosti, a tudí" se 
o jeho bezpe!nost není t&eba starat. Máloco 
je vzdálen'j#í pravd'.

Spoléhat se v dne#ní dob' pouze na bez-
pe!nostní prost&edky cloudu nesta!í. Jeho 
prost&edí je velmi flexibilní, a to, co zde platí 
dnes, u" nemusí platit zítra. Zabezpe!ení dat, 
aktiv, za&ízení, ú!t$ nebo identity spadá pln' 
do zodpov'dnosti zákazníka, "ádn% cloudov% 
provider za n' odpov'dnost nenese. Míra 

zodpov'dnosti se p&itom li#í podle re"imu, 
kter% si konkrétní zákazník zvolí. Naopak na 
providera lze p&enést !áste!n' správu identit, 
dále sí(ová opat&ení, správu opera!ních systé-
m$, p&ípadn' fyzickou bezpe!nost. 

Klí!em je centralizace 
a automatizace 
bezpe!nostních "e#ení
Jaká bezpe!nostní &e#ení se nám nabízejí 
v p&ípad' on-premise prost&edí? Samoz&ej-
mostí je nasazen% antivir, dále je tu EDR 
&e#ení a SIEM, které ideáln' monitoruje 
osv'd!en% security operations t%m. Je zde 
sí(ová ochrana, jako je Next Generation Fire-
wall (NGFW) nebo Web Aplications Firewall 
(WAF). Provádíme hardening, patch mana-
gement, aplikujeme &e#ení Data Lost Preven-
tion (DLP) a chráníme své servery pomocí 
Email Gateway. Tyto nástroje a technologie 
v#ak nem$"eme pou"ít v cloudu. V p&ípad' 

cloudového prost&edí máme k dispozici t&i 
základní typy technologií, které nám zaji#(ují 
bezpe!nost a zárove) nahrazují &e#ení známá 
z on-premise: 

Cloud Security Posture Management  !

(CSPM), kter% obstarává compliance 
a hardening celého cloudového prost&edí. 
Cloud Workload Protection Platform  !

(CWPP) zaji#(ující vizibilitu a ochranu 
p&ed hrozbami.
Cloud Access Security Broker (CASB),  !

co" je jakási brána mezi on-premise pro-
st&edím a cloudov%m prost&edím.

Zabezpe!ení v cloudu je typickou ukázkou 
toho, "e v bezpe!nosti je nutná centralizace, 
a práv' proto se v tomto p&ípad' klade tak 
velk% d$raz na automatizaci. Automatizace by 
m'la b%t sou!ástí bezpe!nosti cloudu od samé-
ho za!átku. U" jen proto, "e díky ní si m$"eme 
b%t jistí, "e v#e bylo hned na startu nasazeno 
správn' a "e to funguje tak, jak má. Nemén' 
d$le"it%m aspektem v!asného nasazení auto-
matizace je i mo"nost pou"ít dan% playbook 
jako dokumentaci ke cloudovému &e#ení.

CSPM se stará 
o vizualizaci nedostatk$ 
v zabezpe!ení
Cloud Security Posture Management má n'ko-
lik základních funkcí, které doká"eme dob&e 
vyu"ít práv' p&i zabezpe!ování cloudu. Jde 
o nástroj, kter% vidí do konfigurace jakéhokoli 
na#eho cloudového prost&edí, a( u" se jedná 
o Microsoft Azure, Amazon Web Services 
nebo Google Cloud Platform. CSPM nám 
umo")uje kontrolovat konfiguraci v$!i n'jaké-
mu p&edem definovanému standardu – m$"e 
jít o CIS Benchmarks, o doporu!ení ISO, NIST, 
p&ípadn' o PCI DSS a dal#í. Takov% nástroj do-
ká"e vyhodnotit rizika a rovn'" stanovit, jak%m 
zp$sobem bude vhodné namapovat vhodná 
opat&ení tak, aby byla zaji#t'na bezpe!nost. 
CSPM zárove) v#echny nedostatky vizualizuje, 
a my tak máme v"dy p&ehled o bezpe!nosti 
na#eho cloudového prost&edí. 

V p&ípad' hardeningu cloudu je t&eba 
pokr%t #est základních oblastí: 

Identity and Access Management (správa  !

identit a p&ístupu u"ivatel$);
Logging and Monitoring (logování a mo- !

nitoring v#ech aktivit, které v cloudu 
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probíhají, v!etn' pr$b'"ného auditování 
a alertingu, resp. implementace systému 
varování);
Network (sí(ová bezpe!nost v cloudu); !

Storage (bezpe!nost a spolehlivost úlo- !

"i#t');
Databases; !

Virtual Machines (zabezpe!ení za pomoci  !

virtuálních stroj$, v rámci virtualizace, 
kterou v cloudu provozujeme).

N'která nastavení není mo"né vykonávat 
pomocí b'"ného grafického prost&edí tak, jak 
jsme zvyklí, ale je nutné p&istupovat k nim 
prost&ednictvím produktu PowerShell. Cloud 
jako takov% je extrémn' dynamick%. Mno"ství 
nastavení cloudového prost&edí se neustále 
m'ní, m'ní se standardní hodnoty, ne v"dy 
najdeme v#e tam, kde o!ekáváme a kde jsme 
zvyklí. To, co umíme nastavit za!átkem m'sí-
ce, u" nemusí b%t mo"né na jeho konci.

V rámci standardu, kter% pou"íváme p&i 
hardeningu, lze hovo&it práv' o CIS Bench-
marksu, o PCI DSS, p&ípadn' o standardech 
od ú&adu NIST. Pro zaji#t'ní compliance 
je vhodné mít nástroj typu Check Point 
CloudGuard, kter% pom$"e zaru!it complian-
ce celého cloudového prost&edí. K dispozici 
je &ada p&eddefinovan%ch #ablon pro t&i 
základní cloudy: Microsoft Azure, Amazon 
Web Services i Google Cloud Platform, v!etn' 
novinky v podob' Kubernetes. Najdeme tu 
#ablony jak pro PCI DSS, tak v$!i dal#ím 
standard$m. 

Ka"dá politika má p&edem stanovená 
pravidla. Nástroj zprost&edkovává odkazy na 
p&íslu#nou dokumentaci s instrukcemi, jak 
a co správn' v rámci nálezu nastavit. V#echna 
data jsou p&ehledn' vizualizována. Je zde 
mo"né podívat se na základní mana"ersk% 
p&ehled, p&ípadn' se dostat na úrove) jednot-
liv%ch pravidel a ov'&it si, jaké konkrétní po-
lo"ky v rámci dané konfigurace cloudu nejsou 
spln'ny. Nález lze p&ímo eliminovat na jedno 
kliknutí, co" je mimo&ádn' cenné, proto"e 
v mnoha p&ípadech nelze pro odstran'ní pou-
"ít grafické rozhraní, ale musí se zadat p&íkaz 
nap&íklad v PowerShell konzoli.

Nástroje typu CWPP 
pomáhají identifikovat 
zranitelnosti v aplikacích
CWPP zaji#(uje vizibilitu do toho, co se 
v cloudu d'je. V tomto p&ípad' nemáme vizi-
bilitu do konfigurace, ale do ve#ker%ch aktivit 
v rámci cloudu. Pojem Workload zde zna!í 
jakékoli aktivity, respektive jakékoli zdroje, 
které v cloudu máme. M$"e se jednat o vir-
tuální stroje, m$"e jít o databáze, ale stejn' 

tak i o kontejnery, co" je d$le"it% rozdíl oproti 
b'"nému on-premise prost&edí. 

Nástroje typu CWPP pomáhají identifikovat 
zranitelnosti v aplikacích, a( u" jde o nativní 
aplikace nebo aplikace vyvíjené v rámci kontej-
nerizace. Doká"ou tyto kontejnery monitorovat 
a zaji#(ují tzv. Shift Left p&ístup, co" znamená, 
"e bezpe!nost vyvíjen%ch aplikací se tu posou-
vá p&ímo k samotnému v%vojá&i. Nástroje typu 
CWPP jsou zárove) vhodné i pro security ope-

rations t%my, proto"e práv' díky nim doká"e 
t%m správn' detekovat typ problému a vypátrat 
cel% bezpe!nostní incident. 

I v rámci CWPP poskytuje své funkce u" 
zmín'n% nástroj Check Point CloudGuard. 
Ten doká"e vyhodnotit severitu v#ech udá-
lostí, které se v rámci cloudu d'jí, poskytne 
popis zranitelnosti a p&edev#ím pro SOC t%my 
p&edstavuje v%hodu i v tom, "e umí v#echny 
tyto aktivity namapovat na tzv. Mitre Att&ck 
Framework. 

Bavíme-li se o cloudu, lze bezpe!nost 
rozd'lit do t&í !ástí: 1. bezpe!nost v cloudu, 
která je zaji#(ována produkty CSPM, 2. bez-
pe!nost v cloudu, kterou zaji#(ují nástroje 
CWPP, a 3. bezpe!nost mezi cloudem a on-
premise prost&edím, tedy jakási pomyslná 
brána mezi t'mito dv'ma prost&edími, co" 
zaji#(ují nástroje CASB.

Jedná se o lokální nebo cloudov% software 
nainstalovan% mezi spot&ebitelem cloudov%ch 
slu"eb a jejich poskytovatelem. CASB slou"í 
jako nástroj pro vynucování bezpe!nostních 
zásad organizace za pomoci identifikace rizik 
a dodr"ování p&edpis$, kdykoli se p&istupuje 
k dat$m ulo"en%m v cloudu. Tento hlídací 
nástroj je jedním z nejd$le"it'j#ích dopl)k$ 
zabezpe!ení organizace, proto"e zabra)uje 
kráde"ím dat a brání malwaru a dal#ím hroz-
bám v pronikání do systému.

 Mnohé spole!nosti si uv'domují rizika 
spojená s p&echodem do cloudu,  v'dí, "e 

pot&ebují specializovaná cloudová bezpe!-
nostní &e#ení, ale nejsou si jisté tím, jaká 
p&esn'. V p&ípad', "e by se CASB ukázalo 
jako nedostate!né pro udr"ování bezpe!nost-
ních politik a ochranu jejich aplikací v clou-
du, mohou vyu"ít nástroj Secure Access Ser-
vice Edge. SASE poskytuje v#echny mo"nosti 
CASB, ale navíc i dal#í bezpe!nostní &e#ení 
a mo"nosti nasazení modelu Zero Trust, které 
p&esahují cloud.

Záv%r
Bezpe!nost v cloudu nelze brát p&i p&echodu 
z on-premise prost&edí jako samoz&ejmost. 
Bezpe!nostní produkty cloudov%ch poskyto-
vatel$ !asto neb%vají dosta!ující, obzvlá#t' 
pokud zákazník pou"ívá princip multicloudu. 
V takovém p&ípad' je vhodné zvolit &e#ení od 
t&etí strany, které doká"e spravovat a zajistit 
bezpe!nost v#ech va#ich cloudov%ch platfo-
rem. P&itom je nutné myslet i na správnou 
konfiguraci cloudového prost&edí, a to p&e-
dev#ím s ohledem na r$zné standardy, které 
odpovídají po"adavk$m va#í spole!nosti. 
V neposlední &ad' je vhodné zachovat ji" zmí-
n'n% Zero Trust Model. �
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