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Vai esat dzirdējuši?
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Iegādātajiem IT produktiem
un risinājumiem ir jābūt
drošiem pašiem par sevi

Kiberdrošība ir IT departamenta
problēma, kas jārisina esošo
resursu ietvaros

Iegādājoties produktu X,
būsim noseguši mūsu
kiberdrošības riskus

Lielākā daļa enerģijas ir
jāvelta jaunu projektu un 
izmaiņu ieviešanai

Galvenais ir noteikt IT 
piegādātāju atbildību pilnā
apmērā viņu saistošajos
līgumos



Replace footer with the name of your event or program

Kiberdrošība ir pastāvīga darba
nevis atsevišķu lēmumu, iztērētas

naudas vai kampaņu rezultāts
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Gadījumā, ja palaidāt garām..

2017. gada septembrī tiek publicēti 143 miljonu klientu dati
Dati tika iegūti martā

2016. gadā varēja nelegāli iegādāties datus par 200 
miljoniem Yahoo lietotāju un to parolēm
Dati esot bijuši ~1 gadu veci

2014. gadā no Sony “noplūst” 100 TB datu

2010. gadā notika VID datu noplūde
Dati tika nopludināti 3-4 mēnešu laikā
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Ko mēs redzam, veicot drošības testus...

9 Pat ierobežota testa ietvaros bieži tiek konstatētas
kritiskas ievainojamības

9 Pat nopietnas organizācijas drošības testus veic retāk,
nekā parādās jauni ievainojamību veidi

9 Maz pieredzējuši programmētāji un IT administratori
pieļauj tās pašas kļūdas, ko viņu kolēģi pirms 10 gadiem



PwCITS

Vairāku līmeņu aizsardzība
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Kā Jūs esat pasargāts no 
sava IT administratora vai
piegādātāja, izstrādātāja
kļūdas?

Mēs visi (pagaidām) 
esam cilvēki. Cilvēki
kļūdās. Tas ir dabiski. 
To ignorēt ir naivi.
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Bāzes līmenis

Drošs risinājums
• Drošības prasības
• Laba arhitektūra
• Droša konfigurācija (t.sk. piekļuves tiesības)
• Drošības testēšana

Izglītoti un apmācīti darbinieki, lietotāji
Uzticami sadarbības partneri
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Bet …

Daži jautājumi pārdomām:
• Vai cilvēks var būt perfekts?
• Vai tests sniedz 100% pārliecību?
• Vai esošajā sarežģītajā vidē var realizēt pareizu

arhitektūru?
• Vai vienmēr varam nomainīt novecojušu

produktu?
• Kas notiktu tālāk, ja uzbrucējs tiešām būtu

ielauzies?
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Papildu preventīvie mehānismi

Lietojuma ugunsmūris
• Pasargā no tipiskām programmētāju un 

administratoru kļūdām
• Būtiski apgrūtina dzīvi uzbrucējam
• Standarta rīku/metožu bloķēšana
• Lēnāka un darbietilpīgāka

ievainojamību meklēšana
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Krāpniecības indikatori
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Lietotāju uzvedības 
analīze

Rīki un metodes krāpniecības
novēršanai bieži sasaucās ar
kiberdrošības aizsardzību

Netipiskas uzvedības 
monitorings

• Autentifikācija no nesavietojamām 
vietām, netipiskām iekārtām

• Nestandarta ceļi un pieprasījumi

• Darbību laiks un intensitāte
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Auditācijas pierakstu loma

Auditācijas pierakstiem vajadzētu būt vienuviet
9 Tas palīdz vieglāk tos analizēt
9 Aizsargāt reālu incidentu notikšanas gadījumā
9 Auditācijas pierakstiem jāglabājas nodalīti un savādāk aizsargātā veidā nekā pašai
sistēmai

11

Diemžēl daudzi reālie SIEM ieviešanas
projekti atrisina tikai dažus jautājumus. 
Pārējie jautājumi paliek aiz aizsega:
“Mēs taču TIK daudz naudas jau
iztērējām par risinājumu”
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Programmatūras kvalitāte

Kļūdu analīze var sniegt iespējama uzbrukuma indikatorus
Ja daudz kļūdu ir vienmēr, tad grūti pamanīt anomālijas
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Sasteigta koda izstrāde un viegli
demonstrējamas funkcionalitātes piegāde
stipri dominē pār drošas
programmatūras radīšanu



PwCITS

Regulāra analīze

9 Tikai un vienīgi regulāri “lasot” 
auditācijas pierakstus, kļūdu
brīdinājumus u.c. avotus var pamanīt
notiekošu uzbrukumu
9 Pat nenozīmīga pagātnes uzbrukuma
identifikācija palīdz novērst problēmu
nākotnē
9 Nevar paļauties tikai uz automatizētiem
rīkiem, kvalitatīvi to (pagaidām) var
izdarīt tikai pieredzējis profesionālis
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Ar kādiem resursiem un kādā laikā jūs varat 
atkopties no kiberuzbrukuma savai 
pamatsistēmai?
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Par rezerves kopijām

9 Visi zin, ka tās vajag veidot
9 Daudzi tās veido pietiekami bieži
9 Ir svarīgi testēt to izmantojamību
9 Daži kļūdaini pieņem, ka spoguļkopija aizvieto rezerves kopiju

(arī kļūdas replicējas)
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Vai Jūsu rezerves kopijas glabājas
vietā, kurā uzbrucējs tās nevar
sabojāt pēc ielaušanās sistēmā?



PwCITS

Sadarbība un zināšanu bāzes

9 Tas ko nevar viens – var daudzi kopā
9 Masveida uzbrukumu indikatori, izmantotās adreses, ļaunatūras paraugi ir pieejami
slēgtās zināšanu bāzēs
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Vai konkrētais uzbrukuma mēģinājums
tika vērsts individuāli pret Jums, vai arī
tas viens no daudziem lielas kampaņas
ietvaros?



Jautājumi?

Mēs varam jums palīdzēt, 
Latvijas lielākā pieredzējusī komerciālās
kiberdrošības profesionāļu komanda -
PwCITS

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the 
information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy 
or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers SIA, its members, employees and 
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