Adatbiztonság
Az információs rendszerekben tárolt adatok mennyisége, továbbá az azoktól
való függés mértéke a közelmúltban jelentősen növekedett, és növekszik a
jelenben is. Emiatt nagymértékben felértékelődik az informatikai biztonság,
egyre fontosabb, hogy adatainkat biztonságban tudjuk.
Az adatainkat veszélyeztető tényezők hatása két fő csoportba sorolható.
Egyrészt veszélyeztetik adataink puszta meglétét, azok részleges vagy teljes
megsemmisítésével fenyegetnek. Másrészt pedig fennáll annak a veszélye is,
hogy bizalmas adatainkba illetéktelenek nyerhetnek betekintést. A játékelmélészek nyelvén szólva kétszemélyes, nullától különböző összegű játékról
van szó, ahol a védő mindig többet veszít, mint amennyit a támadó
nyer(het).
Alapelv, hogy a 100%-os biztonsági szint nem érhető el, egyébként nemcsak
az informatikában, máshol sem (vö. csapágyak élettartama), és pénzbe
kerül. A költség-biztonság függvény hiperbolikus jellegű, a biztonsági szint
növekedéséhez egyre (aránytalanul) nagyobb költség szükséges.
Alapfenyegetettség: az alábbi öt, ún. alapkövetelményt veszélyeztető
tényezők eredője.
Alapkövetelmények:
1. rendelkezésre állása, elérhetősége az arra jogosultak számára,
2. sértetlenség, sérthetetlenség, valódiság (az adatok és feldolgozási
eljárások pontossága és teljessége),
3. az adatok jellegüktől függő bizalmas kezelése,
4. az adatok hitelessége, valamint
5. a teljes informatikai, illetve információs rendszer működőképessége.
Dacára annak, hogy a 100%-os, teljes v. tökéletes biztonság nem érhető el,
azt mondjuk, hogy az informatikai biztonság fennáll, ha az információs
rendszer védelme az alapkövetelmények szempontjából:
1. zárt (minden fontos fenyegetést figyelembe vesz),
2. teljeskörű (a rendszer összes elemére kiterjed),
3. folyamatos (az időben változó körülmények ellenére megszakítás
nélküli),
4. kockázatarányos.
Ez elérhető az együttes alkalmazásával a:
1. fizikai védelemnek (belépési pontok kijelölése),
2. ügyviteli védelemnek (belépési pontok igénybevételének elvárt ill.
elfogadott módjai),
3. algoritmusos védelemnek (gépi eszközök alkalmazása, pl. titkosítás,
hitelesítés, partnerazonosítás, digitális aláírás, időpecsét, hozzáférésvédelem, naplózás).
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Adataink megmaradása
Az adatok puszta (meg)létét fenyegető veszélyforrások két fő csoportja a
fizikai vagy hardveres és a szoftveres okokra visszavezethető tényezők. Az
emberi hülyeség szerepét nem becsüljük le, de itt nem tárgyaljuk.
Fizikai okból bekövetkezhet adatvesztés például:
● áramszünet,
● hálózati tranziensek (villámcsapás),
● merevlemez tönkremenetele (mechanikus szerkezet!),
● elemi kár (tűz, csőtörés) stb.
● szoftveres ok (szoftverhiba vagy vírus)
● emberi hiba
● ezer más ok
következtében.
Szoftveres okokból is bekövetkeznet adatvesztés. Itt elsősorban az ún.
„számítógépes vírusok” jelenségét kell említeni. A „vírus” kifejezés mára
gyűjtőnév lett, és nemcsak a klasszikus, eredeti szakmai értelemben vett
vírusokat értik alatta, hanem mindenféle olyan programkódot, amely a jogos
tulajdonos tudta nélkül és szándéka ellenére működésbe lép(het) a
számítógépeken, ideértve a hálózatot is.
Fontos tisztán látnunk, hogy programokról van szó, azaz ahhoz, hogy
bármiféle hatásuk legyen, futniuk kell. Ez a programfutás előidézhető lehet
valamilyen felhasználófüggetlen programhiba kihasználásával, a (távoli)
felhasználó bármilyen módon történő megtévesztésével, ideértve a
jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges ismeretek megszerzését is.
A „hagyományos” programvírusok kezdetben az operációs rendszer és a
különféle alkalmazások programjainak a végéhez fűzték, esetleg a
programok belsejében lévő üres területekre írták saját kódjukat, majd a
rendszerindítás folyamatát felügyelő programokat fertőzték (boot loader,
MBR). Ezek terjedését a hajlékonylemezeken történő széleskörű programcsereberélések tették lehetővé. Ilyen vírusok kifejlesztéséhez igen magas
színvonalú programozói tudás és gyakorlat szükséges.
A következő nagy hullám a makróvírusoké. Makrónak nevezzük (jelen
esetben) valamely felhasználói program számára előzetesen összeállított,
elvégzendő utasítássorozatot, másképpen mondva, amikor a felhasználói
programot (pl. Word, Excel) a saját hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére programozzák. Időközben általánossá vált az irodai felhasználás, és
ennek következtében a doc, xls file-ok rendszeres, nagytömegű küldözgetése, ami nélkül ezek a makróvírusok nem terjedhettek volna el. Ezek terjedésének másik nélkülözhetetlen oka az volt, hogy ezen alkalmazások makrózási eszköztárát "illetékességi körükön" kívüli területekre is nagymértékben kiterjesztették.
A hálózati férgek, trójai programok és vírusok fénykora a következő nagy
időszak. Egyre inkább a távoli felhasználó megtévesztésére helyeződik át a
hangsúly, ennek két szép(?) példája a Kurnyikova vírus és a „nezdmeg.com”.
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Adataink megmaradása érdekében a legfontosabb védekezési lehetőségek
között első helyen a megfelelően tervezett, rendszeres adatmentés említendő. Ugyanis ez az egyetlen olyan eljárás, amely a fizikai sérülés, tönkremenetel következtében fellépő adatvesztés ellen is védelmet nyújt(hat). Másodsorban következik a védelem (fizikai, ügyviteli, algoritmusos sík). Végül, de
nem utolsósorban az emberi tényező említendő: tartsuk nyitva a szemünket,
fülünket, és bármilyen szokatlan jelenség esetén gondoljuk végig, hogy
annak mi lehet az oka, és milyen következményekkel járhat.
Fontos tisztában lennünk a korlátokkal. A mentett adatokat ugyanazon
veszélyek fenyegethetik, mint az éles adatainkat. A víruskeresők szükségképpen a vírusok után kullognak, a még nem ismert vírusok ellen nem biztos, hogy védelmet tudnak nyújtani. Arra, hogy a szokatlan jelenségek fölött
nem jó elsiklani, egy példa a makróvírusok fénykorából: ha a Word Eszközök
menüjéből hiányzott a Makrók menüpont, az a legbiztosabb jele volt annak,
hogy aktív makróvírus van a rendszerben.
Az adatok mentése (archiválása) gondosan megtervezendő folyamat, a rendelkezésre álló lehetőségek (idő, pénz, technikai eszközök) és az elvárások
összehangolása. Fontos figyelembe venni a teljes adattömeget és az adatváltozékonyságot. Nem szabad elhanyagolni annak veszélyét, hogy valamilyen hiba hatása csak később ismerhető fel, azaz a mentésnek lépcsőzetesnek kell lennie, alkalmasnak több korábbi állapot visszaállítására is.
Néhány igen egyszerű technikai és szervezési eszközzel már látványos
eredményt lehet elérni (xcopy és archív bit; külön program- és külön
munkapartíció; CD/DVD-re írás; távoli gépre történő tükrözés stb.). Rendkívül
fontos, hogy a mentett adatokat távoli helyen kell tárolni! Nagytömegű és
nagy változékonyságú adatok hatékony mentése persze ennél bonyolultabb
feladat.
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