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Informacijski sistemi podjetij postajajo vedno bolj neposredno povezani s poslovan-
jem in delovanjem samega podjetja. Morebitne zlorabe informacijskih sistemov in 
napadi na njih tako za podjetje prinašajo vedno večja tveganja in posledično 
stroške. 

Realnost napadov je očitna. Če smo lahko včasih napade opazovali 'od daleč', 
danes temu ni več tako. Notranja zloraba, zunanji napad, ali pa uničujoč kripto-virus 
se danes lahko zgodi vsakemu izmed nas in tega se vse več uporabnikov čedalje 
bolj zaveda.

Besedno zvezo 'umetna inteligenca' sicer radi povezujemo s kakšno 
futuristično idejo, a so v resnici tovrstni mehanizmi v čistem tehnič-
nem smislu že dokaj dobro razviti in z njimi si lahko na področju 
varnosti lahko zelo pomagamo! 

Področje informacijske varnosti še nikoli ni bilo tako izpostavljeno. Dinamika razvo-
ja novih tehnologij in razmišljanj na tem področju čedalje bolj narašča. Tehnologija 
se dnevno izboljšuje. Na voljo imamo vse več novih različnih produktov in proizva-
jalcev.

Če bi torej za marsikatero drugo področje informacijske tehnologije trdili, da se 
zadeve poenostavljajo, je pri varnosti trend očitno obraten. Tehnologija oz. celotna 
situacija okoli informacijske varnosti je vedno bolj kompleksna. 

Vedno večja kompleksnost je neizbežna, saj nam edino tovrstne rešitve vlivajo 
upanje, da bomo sledili vedno bolj kompleksnim načinom zlorab in vdorom. Zave-
dati se moramo, da ima kompleksnost svojo ceno.

Podjetja in uporabniki se bližajo tisti točki  (ali pa so jo že dosegli), ko ne zmorejo 
več  obvladovati varnostnih sistemov, ki jih imajo. Tako se na trgu srečujemo, da 
sodobni varnostni sistemi (SIEM, PAM, ATP, DLP ipd.) sploh niso do konca vpeljani, 
četudi je investicija v opremo že izvedena. Prišli smo do točke, ko težko nadaljuje-
mo z nabavo in implementacijo dobrih varnostnih sistemov, saj se v veliki meri med-
sebojno prekrivajo, celote pa praktično ne pokriva noben sistem. Hkrati si moramo 
priznati, da smo verjetno še daleč od zajezitve groženj. Če pomislimo na tiste 
najhujše, smo na njih še vedno občutljivi.

Išče in pričakuje se torej sprememba v tehnologiji in razmišljanju. Lahko bi rekli 'rev-
olucija', ki bi nas vse, ki skrbimo za varnost informacijskih sistemov, vrnila v igro v 
boju proti napadalcem, ki so vedno korak pred nami. Optimizem prinašajo teh-
nologije z vgrajenimi mehanizmi strojnega učenja (ML) in umetne inteligence 
(AI).
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Ugotovili bomo, da vsi varnostni sistemi zasnovani na osnovi AI (varnostni sistemi, 
ki slonijo na umetni inteligenci) niso enaki. Nekateri so na področju varnosti bolj 
uspešni, nekateri manj. Dotaknili se bomo tudi tovrstnih primerjav, ne v smislu 
primerjave proizvajalcev, ampak predvsem primerjave različnih principov, ki jih 
posamezni sistemi uporabljajo oz. zagotavljajo.

neizbežno vstopata v svet varovanja informacijskih sistemov,

dejansko lahko uspešno naslavljata vse tiste najbolj zvite in skrite napade,
ki se jih danes najbolj bojimo.

Pojem umetne inteligence je rdeča nit pričujoče bele knjige. Naslovila bo 10 
najpogostejših vprašanj, ki se nam pri uporabi umetne inteligence pojavljajo. 

Ugotovili bomo, da tehnologiji ML in AI:
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Kaj je umetna inteligenca?
1.

poglavje

Prav je, da najprej naslovimo krovno vprašanje in to je, kaj umetna inteligenca 
v kontekstu informacijske tehnologije sploh pomeni.

Razlika med računalnikom in človeškim umom nam je vsem jasna. Računalniki so 
hitri in zanesljivi. Nikakor pa ne inteligentni. Četudi je impresivno, da zna računalnik 
v delčku sekunde izračunati zmnožek ogromnih številk, temu ne pravimo inteligen-
ca. Računalnik zna izvajati le tiste operacije, ki jih je vnaprej določil človek. Raču-
nalniki so torej hitri, a hkrati 'neumni'. V kontekstu varnostnih sistemov, si to lahko 
predstavljamo nekako tako. Človek vnaprej definira pravila, računalnik pa bo s 
svojo močjo hitro, natančno in učinkovito ta pravila izvedel. Človek sam brez raču-
nalnika pravil ne more izvesti dovolj hitro in natančno. Računalnik je brez človeka 
nebogljen, saj je odvisen od tega, da mu nekdo predpiše natančna navodila.

Umetna inteligenca seveda ne posega v to delitev vlog. Torej še vedno človek daje 
navodila, računalnik pa jih izvaja. Ampak sedaj se razvijajo različni algoritmi, 
ki omogočajo, da so navodila računalnikom vnaprej manj določena. Da na nek 
način človek daje preko algoritmov računalniku le smernice, preko katerih 
bo računalnik sprejel neke odločitve. S tem pa računalniki dobivajo neke vrste 
'svobodo' pri odločanju. S stališča filozofije bi lahko rekli, da s takšnimi algoritmi 
računalniki dobivajo 'human-like' način razmišljanja.

Če sedaj to povežemo za našim primerom pravil v informacijskem sistemu. 
Namesto da sistemom damo točna navodila, kaj naj znotraj sistema iščejo, jim 
ponudimo le nekakšen opis ciljev oz. smernic dogodkov, ki nas zanimajo. 
Računalnik bo potem preko novodobnih algoritmov, ki  bazirajo na različnih statis-
tičnih modelih, iskal dogodke, ki nas zanimajo. Sliši se sicer premalo določeno 
in nekvalitetno. Pri varnosti smo namreč bili vedno vajeni eksaktnosti. A praksa 
pokaže, da tak pristop prinaša vedno boljše rezultate.

Torej ne govorimo o inteligenci vrste 
Skynet, vsaj zaenkrat ne. Govorimo 
o algoritmih, ki bazirajo na hitro 
razvijajoči se vedi statistike, preko 
katerih lahko računalniki izvajajo tudi 
bolj »nedefinirane« naloge. Kako 
točno to izgleda na področju varovanja 
informacijskih sistemov, bomo malce 

Umetna inteligenca pomeni, da računalnikom namesto strogih 
in vnaprej določenih pravil, raje ponudimo bolj ohlapna pravila 
oz. zgolj neke smernice delovanja. Računalnik lahko tako izvaja 
akcije bolj 'svobodno', s čimer pride do rezultatov, ki so bistveno bolj 
podobni 'človeškim'. 
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Prvi bazira na močnih algoritmih, ki spremljajo in računajo povprečja. Preko teh 
algoritmov lahko računalniki spremljajo ogromno število podatkov na različne 
načine. In znotraj te 'gmote' na videz nepovezanih podatkov lahko zelo učinkovito 
identificirajo odstopanja. Tudi na točkah, kjer jih mi ne vidimo, ker nimamo 'račun-
ske' moči, da bi pri veliki količini podatkov zaznali vse trende.

Drugi pa bazira na hitro se razvijajočih determinističnih algoritmih. Če se pošalimo 
lahko te algoritme opišemo s pregovorom 'Če govoriš kot raca in hodiš kot raca,
si najbrž raca'. Razložimo to še na primeru izziva prepoznavanja stvari na fotografi-
jah. Nam ljudem je seveda enostavno odgovoriti na vprašanje, ali se na določeni 
fotografiji nahaja hiša. Računalnikom pa je odgovor na to vprašanje zelo zapleten. 
Seveda zna računalnik na .jpg fotografiji na hitro prešteti in zamenjati barve, 
načeloma pa težko na fotografiji ugotovi, ali je določen predmet prisoten, ali ne. 
Hiše namreč ne moremo vnaprej definirati z 0 in 1, saj ne vemo, kakšna hiša se na 
fotografiji lahko nahaja. Deterministični algoritmi se ukvarjajo ravno s temi modeli in 
v zadnjem času postajajo čedalje bolj učinkoviti.

Algoritmi zaznavanja anomalij ter deterministični algoritmi 
varnostnim mehanizmov vedno bolj omogočajo na videz samostojno 
odločanje. 

podrobneje opredelili v naslednjih poglavjih. Gre predvsem za dva modela 
umetne inteligence.
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V prejšnjem poglavju smo postavili definicijo umetne inteligence v navezavi 
z informacijskimi sistemi. Sistemi z umetno inteligenco bi bili torej lahko sposobni 
izvajati določene naloge, četudi jim na videz ne posredujemo vnaprej definiranih 
pravil. 

Poglejmo si, kako lahko to preslikamo na področje varnosti informacijskega 
sistema.

Na področju varnostni smo namreč do sedaj grožnje naslavljali s tehničnimi sistemi, 
kjer smo morali vnaprej vnesti določene definicije in pravila, nato pa je sistem ta 
pravila izvajal. Dobri sistemi so sicer pravila izvajali hitro in natančno, hkrati pa so 
ponujali celo vrsto možnih pravil, a vseeno pri celoviti zaščiti informacijskih siste-
mov niso bili v celoti uspešni. Dobro vemo, da četudi ima danes podjetje na voljo 
celo vrsto »klasičnih« varnostnih sistemov, je daleč od tega, da lahko razglasi 99 % 
varnost.

Zakaj je umetna inteligenca
na področju varnosti koristna?

2.
poglavje

Algoritmi umetne inteligence izničujejo pomen zero-day napadov,
ker jih lahko zaznajo! 

Iskanje »neznanega«

In tu se sedaj lahko naslonimo na umetno inteligenco. Pri umetni inteligenci namreč 
računalnikom ne dajemo točnih navodil, ampak zgolj smernice, preko katerih se 
lahko ti sistemi nato sami 'učijo' in sami 'odločajo', kako naprej. In vsaj v principu je 
to lahko dober način spopadanja z zero-day napadi.

Ni pa to edina prednost, ki jo prinašajo avtomatizirani algoritmi. Ti prinašajo tudi 
celo vrsto drugih praktičnih prednosti.

Največji del težav se skriva v besedni zvezi zero-day. Princip točno določenih 
nalog, ki jih dajemo računalnikom namreč temelji na dejstvu, da moramo vnaprej 
poznati metode in načine zlorabe. Če jih ne, računalnikom ne moremo posredovati 
točnih navodil, kako se braniti. Pri napadih in zlorabah pa je to problem. Vedno se 
mora torej najprej zgoditi zloraba, šele nato lahko posredujemo navodila. Včasih 
nas to niti ni toliko motilo, saj so se zadeve znotraj medmrežja širile zelo počasi in 
je praviloma veljalo, da četudi se je na drugi strani sveta zgodil napad, bodo naši 
varnostni sistem pravočasno posodobljeni in mi težav ne bomo imeli. Danes temu 
ni več tako.



Varnostni sistemi, ki bazirajo na umetni inteligenci, prinašajo veliko 
prednosti pri naslavljanju neznanih in nepričakovanih napadov ter 
groženj. Hkrati pa v okolje vnesejo natančen, brezkompromisen 
24/7 urni režim izvajanja zaščite, tudi v največjih okoljih. 
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Čeprav bi morebiti z 'ročno' analizo dogodkov in 
s še bolj natančno konfiguracijo obstoječih 
sistemov lahko uspešneje naslavljali zlorabe in 
napade, bi morebiti zaradi tega lahko pomislili, 
da algoritmov umetne inteligence ne potrebuje-
mo, vendar temu ni tako. Prvi argument je 
zmogljivost. Avtomatizirani algoritmi lahko 
hkrati preverjajo 'nešteto' stvari in v večjih okol-
jih je to edini delujoč pristop.

Večja zmogljivost

Mogoče bi res lahko ocenili, da je človeško 'oko' včasih celo bolj učinkovito od raču-
nalnika. A izkaže se, da to ni nujno res. Kot prvo, človek dela napake. Računalnik jih 
ne. Kot drugo, moramo razumeti, da je naše opazovanje dogodkov omejeno. Izkaže 
se, da lahko računalniki pri analizi podatkov najdejo in identificirajo bistveno bolj 
kompleksne poteze in značilnosti, kot jih lahko sami. V množici podatkov bodo 
računalniki hitreje in učinkoviteje identificirali nenavadne dogodke. Ne samo zato, 
ker lahko hkrati opazujejo več stvari, ampak tudi zato, ker med podatki lažje identifi-
cirajo nenavadna odstopanja, kot to lahko naredi človek.

Večja natančnost

Računalnik lahko akcije izvaja 24/7, človek ne. Človek se utrudi in v kvaliteti svojega 
dela niha. Odvisen je od razpoloženosti, utrujenosti in še bi lahko naštevali. 
Računalnik takšnih težav nima.

Večja vztrajnost
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Čas je, da si delovanje algoritmov umetne inteligence malce podrobneje ogledamo. 
Če ne bomo prepričani v zmožnosti algoritmov, bodo vse preostale razlage zaman. 
Seveda bi podrobnejša razlaga algoritmov zahtevala povsem ločen dokument, 
vseeno pa bomo na tem mestu nakazali glavne lastnosti in karakteristike 
algoritmov.

Prvi sklop algoritmov bazira na zaznavanju anomalij. To je ločen in pomemben del 
algoritmov umetne inteligence. Če bi znali v našem informacijskem sistemu zaznati 
vse anomalije, bi si s tem odprli vrata v zaznavanje vseh zlorab.

Ta del je tisti, ki ga imenujemo 'učenje'. Če varnostni sistem postavimo v novo 
okolje, se mora ta sistem najprej 'naučiti', kaj je v okolju normalnega. Če se naveže-
mo na primer zgoraj, bi rekli, da mora najprej algoritem priti do točke, ko normalno 
dogajanje v okolju ne spreminja več povprečij oz. skupin. Zgolj še dejanske 
anomalije vplivajo na spremembo teh skupin.

Izkaže se, da so algoritmi, ki zaznavajo anomalije, 
zelo kvalitetni. To so t. i. Clustering algoritmi 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis). 
Bistvo teh algoritmov je postavljanje podatkov v 
predvidljive skupine. Kaj to pomeni? Vnaprej 
definiramo določene tipe skupin. Recimo, da so 

Kako delujejo algoritmi
umetne inteligence?

3.
poglavje

Algoritmi za zaznavanje anomalij

Večji del začetnih razmišljanj o uporabi umetne inteligence se včasih na tej točki 
celo ustavi. Zato marsikatere varnostne mehanizme imenujemo »Anomaly detec-
tion« sisteme. Ker se osredotočajo le na zaznavanje anomalij. A zgodba se tu še ne 
konča.

skupine definirane tako, da vzamemo množico podatkov in to množico razdelimo 
na 3 dele, kjer morajo biti skupine med seboj čim bolj enake. Začnemo 'iz nule'. 
Pogledamo prvi podatek, ga damo v množico in izračunamo povprečje (oz. 
skupine). Pogledamo drugi podatek, ga damo v množico in ponovno izračunamo 
skupine itd. Jasno je, da na začetku vsak podatek sam po sebi močno spreminja 
izračunane skupine in da bodo po vsakem koraku te skupine drugačne. A sčasoma 
ugotovimo, da se v predvidljivih okoljih skupine 'umirijo'. Sčasoma dogodki postavi-
jo skupine v nek položaj in vsak nov podatek ne prinese nič novega pri sprotnem 
izračunu skupin. Vse dokler se ne pojavi nek nepričakovan podatek. Ta bo odstopal 
in vsaj malce 'pokvaril' izračun skupin. Sprotno računanje povprečij in spremljanje 
zamika teh povprečij nam ponudi učinkovit način za spremljanje anomalij. Večja kot 
je anomalija, večje je odstopanje.
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Omeniti moramo še deterministične algoritme. Klasični dve skupini takšnih algorit-
mov sta regresijski (regression) algoritmi (https://en.wikipedia.org/wiki/Regres-
sion_analysis) ter klasifikacijski (classification) algoritmi (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Statistical_classification). Če smo prej omenjali algoritme za računanje 
povprečij, ki so se 'učili' v okolju uporabnika, moramo te nove algoritme vnaprej 
'naučiti' sami, v kontroliranem okolju. Tu se vračamo na pregovor o raci, ki smo ga 
omenili že v enem izmed prejšnjih poglavjih. In res. Pri teh algoritmih si vnaprej 
izberemo neko nalogo. Če se osredotočimo na varnost, je recimo to naloga »Zaznaj 
SSL C&C tunnel«. Algoritme v kontroliranem okolju s primeri dejanskih povezav in 
s primeri povezav, ki izgledajo zelo podobno, a to niso, učimo, da jih prepozna. In 
ko smo v kontroliranem okolju prepričani, da bo algoritem 'našo raco' prepoznal 
dovolj natančno, ga uporabimo v realnem okolju. Če bo v danem trenutku algoritem 
na osnovi analize zaznanih parametrov javil, da promet 'izgleda kot raca', je to 
zadosten indic, da gre mogoče res za 'raco'.

Spoznali smo torej dve skupini algoritmov umetne inteligence in nakazali, kako 
posamezna skupina deluje v kontekstu varovanja informacijskih sistemov. Vsak 
način delovanja ima svoje prednosti in svoje omejitve. Zmagovalna kombinacija pa 
je uporaba vseh tipov algoritmov hkrati.

Algoritmi za zaznavanje zlonamernih aktivnosti

Hkratna uporaba algoritmov za zaznavanje anomalij ter algoritmov 
za zaznavanje kandidatov za zlonamerne aktivnosti prinaša dobro 
kombinacijo odkrivanja dejanskih vdorov in zlorab.
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Brez uporabe AI pristopa smo vedno korak za napadalci

V prejšnjih poglavjih smo se naučili, da so varnostni sistemi AI koristni. Ampak 
preden 'se zaletimo' v nove investicije, se moramo vprašati, ali so res nujno 
potrebne. Ali bi vseeno lahko z obstoječimi sistemi dosegli enak, ali vsaj primerljiv, 
nivo varnosti?

Kratek odgovor je ne. Kaj je namreč tisto, kar nas danes ovira, da s 'klasičnimi' 
sistemi uspešno zajezimo vse kibernetske nevarnosti in grožnje?

Večina klasičnih mehanizmov sloni na principu 
upoštevanja znanih in vnaprej določenih pravil. 
V marsičem je tak pristop učinkovit. Na primer 
zlonamerne datoteke. Ko se enkrat pojavi v 
'javnosti', se kreira datoteka HASH in naenkrat 
vsi protivirusni programi po celem svetu datote-
ko poznajo. Prepoznajo jo v milisekundi in 
preprečijo njeno izvajanje. A hkrati v tem prin-
cipu tiči tudi problem. To namreč pomeni, da bo 

Ali ni mogoče zadostne varnosti
doseči že z obstoječimi sistemi?

4.
poglavje

vsaka zlonamerna datoteka na začetku pri zlorabi uspešna. Včasih to niti ni bil tak 
problem. A danes pri hitrem Internetu in hitri izmenjavi podatkov, se lahko zgodi, da 
zlonamerna datoteka zaokroži po sveta še preden se vse zaščite posodobijo. 
Zero-day napadi so tista nočna mora, kjer pravega odgovora še nismo našli. 
Morebiti nam lahko AI varnostni sistemi tukaj končno ponudijo ustrezno rešitev.

Brez AI pristopa skorajda nemogoče analiziramo vse varnostne dogodke

Eden izmed principov varnosti pravi, da bomo za obvladovanje varnostnih groženj 
lažje poskrbeli, če bomo imeli dovolj dobro vidljivost dogodkov v sistemu. Zato so 
se v zadnjem času razvili različni varnosti sistemi, ki dejansko nudijo dodatno vidlji-
vost. Najbolj znan sistem je SIEM. Vendar se ti sistemi niso izkazali kot dovolj dobri. 
Izkaže se, da je dogodkov v sistemu preveč. In ko jih je preveč, jih je nemogoče 
pravočasno in pravilno analizirati. Marsikdo je to že poskusil, a je na koncu obstal s 
kopico lažnih in nepomembnih alarmov, ki jih je slej ko prej nehal spremljati in na 
njih odgovarjati. AI varnostni algoritmi so prvi mehanizem, s katerim lahko sedaj 
naslovimo tudi tovrstne izzive. Če torej želimo zares poseči na visok nivo varnosti 
je množica podatkov, ki jih je potrebno analizirati, neizbežna. In edini način, da to 
lahko analiziramo (pravočasno in učinkovito), je s pomočjo mehanizmov AI.

Človeški viri so v celotnem sistemu zagotavljanja varnosti potrebni, a ne 
morejo nadomestiti avtomatiziranih AI varnostnih mehanizmov
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Najhujših groženj ne moremo pravočasno zaznati in preprečiti brez 
učinkovite uporabe AI varnostnih sistemov! 

Zadnje čase je veliko govora o varnostno operativnih centrih (VOC oz. SOC). Tudi 
ti centri naslavljajo sodobne varnostne grožnje in na mestu je vprašanje, ali bi more-
biti lahko z njimi nadomestili AI varnostne sisteme. Ker je tema pomembna in aktu-
alna, ji bomo posvetili celotno naslednje poglavje. Na tem mestu zgolj kratka obra-
zložitev, zakaj to ni izvedljivo. Seveda je del problema, ki nam že danes onemogoča 
ustrezno ukrepanje ob zlorabah, povezan s procesi, storitvami, znanjem in 
človeškimi viri. Procesi in s tem povezane aktivnosti vsekakor pripomorejo k bolj 
učinkovitim odzivom na grožnje. A konec dneva je potrebno zagotoviti tehnično vidl-
jivost dogajanj in tehnično analizo vidnih dogodkov, česar brez ustrezne AI 
tehnologije enostavno ni mogoče doseči.
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V prejšnjem poglavju smo se vprašali, ali lahko VOC 'vztraja' s klasičnimi varnost-
nimi sistemi. Ugotovili smo, da ne. Kaj pa obratno? Lahko AI varnostni sistemi nado-
mestijo VOC?

Pokazali bomo, da je že vprašanje napačno, kakorkoli ga obračamo. Izkaže se, da 
so AI varnostni sistemi sestavni del VOC-a in obratno. Sobivanje teh dveh pojmov 
je neizbežno in nujno potrebno.

Ali lahko varnostni sistemi
z AI nadomestijo VOC?

5.
poglavje

Najprej poglejmo  vidik VOC-a. Slednji v okolje uporabnika prinašajo predvsem 
pravila, znanje, ustaljene in vnaprej pripravljene postopke. S tem se uporabnik 
učinkovito spopade z današnjim izzivom, ko so podjetja omejena v znanju, 
človeških virih in varnostnih predpisih ter procesih. VOC zelo dobro izniči tovrstne 
ranljivosti.

Če pa se želimo ustrezno spopasti s tehničnimi izzivi in želimo zares zagotoviti 
tehnično varnost, brez uporabe ustrezne varnostne tehnologije ne gre. Nujna je 
ustrezno vidljivost ter ustrezna analitika vidnih podatkov. In to lahko dosežemo le
z AI varnostnimi sistemi.

Podobno velja tudi obratno. AI varnostni sistem bo lahko samostojno zaznal zlorabe 
in samostojno analiziral marsikateri podatek. Vseeno pa tudi sistem sam ne more 
zagotoviti celovite zgodbe.

AI varnostni sistemi so danes zelo učinkoviti pri zaznavanju zlorab. Prav tako so 
učinkoviti pri razumevanju zaznanih zlorab in definiranju, kaj je bolj ali manj pomem-

Današnji AI varnostni sistemi po večini delujejo 
kot Detection sistemi in ne kot Prevention 
sistemi. Sicer ni razloga, da ne bi v prihodnosti 
bilo bistveno več poudarka tudi na samodejnemu 
preprečevanju. Nenazadnje lahko preko raznih 
orkestracijskih orodij že sedaj AI varnostne 
sisteme spremenimo v aktivne preprečevalce 

Varnostno operativni centri so odvisni od AI varnostnih sistemov. 

Nekdo mora spremljati alarme

Nekdo mora sodelovati pri analizi incidenta

zlorab. A vseeno, preprečevanje še ni naravno za AI varnostne sisteme. To pomeni, 
da mora nekdo še vedno spremljati alarme in opozorila, ki jih AI varnostni sistem 
proizvaja. In to spremljanje mora delovati 24/7.
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bno. A trenutno smo še vedno v situaciji, ko morajo AI varnostni sistemi v določeni 
točki pobudo prepustiti človeku. Bodisi AI varnostni sistemi po svojih močeh zožijo 
nabor zaznanih dogodkov na zadostno majhno množico, da jo lahko obvladujemo 
sami. Možno je tudi, da že sami poskrbijo za prvi odziv (recimo samodejno 'ugasne-
jo' vrata na stikalu, ko na delovni postaji zaznajo nenavadno dogajanje). A od tu 
naprej mora stvari v roke vzeti človek. AI tehnologija od tu dalje še ne ve, kaj mora 
početi.

Nekdo mora sodelovati pri forenzičnih preiskavah, preverjanjih sistemov
in podobnem

Ne glede na to, da so AI varnostni sistemi že zelo izurjeni pri zaznavanju napadal-
cev in analizi zaznanih sumljivih dogodkov, so še vedno številne aktivnosti, 
potrebne pri zagotavljanju celovite varnosti, kamor AI tehnologija zares še ni poseg-
la. Primer takšnih aktivnosti so forenzične preiskave, storitev varnostnih pregledov 
sistemov ipd.

AI varnostnim sistemom moramo še vedno dodati vsaj osnovne 
storitve, da pridobijo svojo pravo vrednost! 
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Naročnik želi kompleten in kompleksen VOC, ki ga izvaja zunanji izvajalec

Ugotovili smo že, da so na nek način AI varnostni sistemi soodvisni od storitev oz. 
VOC. Seveda pa lahko soodvisnost uredimo na različne načine. V nadaljevanju 
navajamo štiri modele, ki so lahko primerni za uporabo.

Tipično se takšna potreba pojavlja v okoljih, kjer je varnost povezana s strogimi 
standardi, zakonodajo, predpisi… Primer so banke in podobne finančne institucije. 
Jasno je, da morajo ta okolja tako ali drugače vzpostaviti varnostno operativne 
centre. Kot rečeno, v to jih sili zakonodaja. Pomembno pa je, da v takšnih primerih 
okolja ne pozabijo na AI varnostne sisteme. Sicer bo VOC (p)ostal 'tiger brez zob'. 
Vse bo izgledalo super, VOC bo s postopki, poročili in podobnimi zadevami deloval. 
Ko pa bo prišel pravi napad, obstaja velika možnost, da napada ne bo pravočasno 
zaznal, kaj šele preprečil.

Kako lahko združujemo VOC
in AI varnostne sisteme?

6.
poglavje

Naročnik želi kompleten in kompleksen VOC, ki ga izvaja sam

Dandanes obstajajo okolja, ki si prav tako kot tista iz prejšnjega odstavka, želijo 
vpeljati VOC. Marsikdaj tudi njih v to 'sili' zakonodaja in standardi. A varnostne 
operacijske centre si morajo urediti sama. Tipičen primer so razna posebna minis-
trstva, državne ustavne in podobne institucije. Tam prostora za zunanje izvajalce ni 
nujno veliko. V takšnih okoljih velja enako pravilo, kot pri finančnih institucijah. VOC 
mora vsebovati AI varnostne sisteme, sicer bodo ti centri le 'brezzobi tigri'. Je pa v 
teh okoljih potreba po AI varnostnih sistemih še toliko večja. Zunanji izvajalci niso 
'zaželeni', vsaj delno so omejena s človeškimi viri in znanjem. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da čim več procesov, detekcij in aktivnosti izvajajo preko AI varnostne 
tehnologije.

Naročnik ne želi kompleksnega VOC-a, še vedno pa želi visok nivo varnosti
in pri tem se naslanja na zunanje izvajalce

AI varnostne sisteme lahko v tem primeru naročnik implementira 
sam (in se nato na njih priključi nov VOC), bodisi naročnik izbere 
VOC, ki sloni na AI varnostnih sistemih. 

Okolja, ki želijo oz. morajo VOC vzpostaviti sama, so pri tem še toliko 
bolj odvisna od dobre AI varnostne tehnologije! 
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AI varnostni sistemi so prav tako idealni za okolja, kjer se vzpostavlja 
zgolj omejen nivo varnostno operativnega centra! 

Tipičen primer takšnih naročnikov so proiz-
vodna podjetja. Zavedajo se groženj in 
izzivov na področju varnosti, hkrati pa so 
bolj ali manj odvisni od zunanjih izvajalcev, 
saj sami ne premorejo pravih IT oddelkov. 
Kompleksni VOC za ta okolja ne pride v 
poštev. Za njih so AI varnostni sistemi lahko 
idealni. Namreč sami po sebi pokrijejo večji del izzivov. Še vedno pa ostanejo 
vprašanja kot so »Kdo bo spremljal alarme na AI varnostnih sistemih?«, »Kdo bo 
odgovarjal na te alarme?« ipd. Ta del prevzame zunanji izvajalec, a ker so procesi 
visoko avtomatizirani, ne potrebuje kompleksnih VOC mehanizmov. Dovolj so že 
poenostavljeni procesi in dogovor o tem, kdo in kako bo alarme spremljal in se na 
njih odzival. 

Naročnik ne želi kompleksnega VOC-a, še vedno pa želi visok nivo varnosti in 
pri tem ne želi zunanjih izvajalcev

Tu govorimo o zelo podobnih naročnikih kot so tisti iz prejšnjega modela. S to 
razliko, da zunanje pomoči ne potrebuje oz. jo ne želi. Določena okolja namreč 
(ne)upravičeno želijo vse izvesti sama in je zunanja pomoč omejena oz. je sploh ni. 
Takšna okolja so lahko glede varnosti na videz zelo ogrožena. Ker lastnih virov ne 
premorejo, zunanjih pa 'nočejo', se za informacijsko varnost sploh ne skrbi, oziroma 
se skrbi, a na neustrezen način. Takšna okolja lahko za varnost veliko naredijo prav 
z implementacijo AI varnostnih sistemov in tako sami poskrbijo za varnost. V takšnih 
primerih pride v poštev tudi avtomatizacija odgovorov AI varnostnih mehanizmov.
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V prejšnjem poglavju smo postavili tezo, da AI varnostni sistemi v pravi kombinaciji 
z VOC oz. varnostnimi storitvami dejansko lahko prinesejo visok nivo varnosti. 
Logično vprašanje bi torej bilo, ali nam AI varnostni sistemi potemtakem prinašajo 
100 % varnost?

Vprašanje je seveda provokativno, a mogoče niti ne tako nesmiselno. Če smo že 
večkrat poudarili tezo, da dober AI varnostni sistem vsekakor napadalca vedno 
zazna, maksimalna varnost mogoče niti ni tako nedosegljiva.

Kakšne so razlike med posameznimi
AI varnostnimi sistemi?

7.
poglavje

A tudi pri AI varnostnih sistemih velja, da so lahko ranljivi. Če jih uporabljamo na 
napačen način, ali pa če so že sami po sebi nedosledni, potem tudi varnost ne more 
biti 100 %. Praksa pokaže, da so določeni AI varnostni sistemi v resnici omejeni, 
določeni pa niti ne. 

Preden se torej spopademo s provokativnim vprašanjem, ali nam AI varnostni 
sistem prinaša 100 % varnost, si poglejmo kaj so sploh razlike med temi sistemi.

Najdemo štiri ključne razlike. Prve tri neposredno vplivajo na kvalitetno zaznav, 
četrta pa je bolj načelna, a pri izbiri produkta mnogokrat prav tako pomembna.

Dobri podatki so osnova za dobro analizo. Zato se je pomembno vprašati, od kje 
podatki prihajajo. V osnovi imajo AI varnostni sistemi na voljo tri načine zbiranja 
podatkov:

Praksa pokaže, da je prva izbira naročnikov za izvor podatkov SIEM sistem, v 
nasprotnem primeru pa iz delovnih postaj in strežnikov. Omrežje je velikokrat na 
tretjem mestu. Razlog temu je prepričanje, da so podatki najbolj 'bogati' ravno v log 
zapisih. Sicer jih tudi na delovnih postajah in strežnikih ni malo, a SIEM v okoljih 
praviloma že obstaja in je zato naravna izbira.

In res so podatki v SIEM okoljih vsaj na videz obširni. A tu bomo takoj postavili novo 
'provokativno' tezo. 

Kje AI varnostni sistem pobira podatke?

Podatki se lahko zbirajo iz log zapisov oz. SIEM sistemov.

Podatki se lahko zbirajo iz posameznih delovnih postaj in strežnikov.

Podatki se lahko zbirajo iz omrežja.

Omrežje ni najslabši, ampak celo najboljši način za pobiranje podatkov. 
Pomembni so namreč 3 parametri:
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Ali res pobiramo vse podatke?
Seveda se v vseh treh primerih lahko enako zgodi, da jih oz. da jih ne. SIEM 
praktično nikoli ni integriran v celoten informacijski sistem. Torej ne vsebuje 
vseh log zapisov. Hkrati pa je nivo logiranja različen po posameznih 
skupinah. Strežniki res pošiljajo svoje log zapise v SIEM, a so mnogokrat 
dokaj skopi. Redke so informacije o tem, katera oprema se na strežnikih 
zaganja, kateri uporabnik je kaj naredil ipd. Klienti na delovnih postajah in 
strežnikih sicer nimajo težav s pobiranjem vseh podatkov, a ni nujno, da so 
ti povsod pristni. Če imamo veliko okolje, ni nujno, da lahko zagotovimo, do 
so klienti prisotni in delujoči na vseh točkah. Da ne govorimo o različnih 
napravah, kot so printerji, video kamere, sistemi SCADA in podobne točke, 
kjer klienta, ki naj bi pobiral podatke, zelo težko namestimo. Tako nam preos-
tane omrežje, ki se ne spremlja. Seveda tudi tu ni nujno, da pobiramo vse 
podatke. A izkaže se, da na omrežju najlažje zagotovimo celovitost 
zajemanja podatkov.

Ali so podatki zadostni za zaznavanje vseh zlorab?
Tu so mrežni sistemi lahko ponovno v najslabšem položaju, a praksa znova 
pokaže drugače. Dejstvo je, da so mrežni AI varnostni sistemi enako uspešni 
pri zaznavi zlorab, kot to velja za ostale tipe sistemov. Kako je to možno, če 
pa ti sistemi vidijo bistveno manj podatkov? Razlog tiči v načinu zaznavanje 
napadov. Kako sploh AI varnostni sistemi ugotavljajo, ali je nek dogodek 
podoben zlorabi, ali ne? Osnova je sistem MITRE. MITRE je organizacija, ki 
se že leta ukvarja s preučevanjem zlorab v računalništvu ter sestavlja in 
preučuje različne tehnike in 'taktike' napadalcev. Izkaže se, da so napadi v 
smislu tehnik in taktik zelo predvidljivi, čeprav so na videz zelo različni. Izra-
bljajo se različne ranljivosti, uporabljajo se vedno nove zlonamerne datote-
ke… a ko govorimo o taktikah, se znova in znova vračamo na že v naprej 
videne vzorce. AI varnostni sistemi so usmerjeni v sledenje teh vzorcev. 
Praksa pokaže, da so v resnici vzorci na omrežju, v primerjavi z vzorci na 
delovnih postajah in logih, še dodatno poenostavljeni in bolj predvidljivi. 
Naloga mrežnih varnostnih sistemov je tako bolj enostavna kot naloga osta-
lih varnostnih sistemov.

Ali 'osiromašeni' podatki omejujejo AI varnostne sisteme?
Še vedno smo pri vsebini podatkov, ki jih pobiramo. Prepričani smo, da lahko 
v log zapisih ali na delovnih postajah poberemo več podatkov, kot v omrežju. 
Pokazali smo, da so tudi podatki iz omrežja zadostni za zaznavo, a vseeno. 
Ali ni bolje, da poberemo še dodatne podatke o posameznem dogodku in 
bomo lahko na ta način dogodek še podrobneje analizirali in opredelili. To 
mora biti koristno? Načeloma to drži, a preveč podatkov prinaša težave. 
Preveč podatkov neizbežno pomeni več lažnih in nepomembnih alarmov. 

Omrežni AI varnostni sistemi praviloma zajamejo bistveno širši del 
informacijskega sistema, kot to lahko uredijo sistemi, ki podatke 
pobirajo od drugod. 
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Ta podatek po navadi niti ni na voljo. Proizvajalci točnih podatkov ne dajejo, pravilo-
ma niti uporabniki nismo dovolj usposobljeni, da bi točno razumeli, ali je konkreten 
algoritem boljši od drugega. Je pa pomembno, da postavimo vsaj nekakšno subjek-
tivno oceno glede tega. Pri razumevanju razlik med posameznimi AI varnostnimi 
sistemi je smiselno pridobiti čim več podatkov o številu uporabljenih AI algoritmov, 
o tipih algoritmov in podobno. Pomembna vprašanja so:

V osnovi so AI varnostni sistemi vedno 
usmerjeni le v detekcijo. To je njihovo 
bistvo. Vendar s stališča uporabnika to ni 
vedno dovolj. Tipičen primer so destruk-
tivni Crypto napadi. Pri teh napadih lahko 
med začetkom in koncem preteče zelo 
malo časa in če zgolj slonimo na detekciji, 
nam to ne koristi prav veliko.

Strmeti moramo k temu, da je AI varnostni sistem usmerjen tudi v preprečevanje. To 
je še posebej pomembno v primerih, ko se ščiti pomembna infrastruktura in AI 
varnostni sistem ni pod 24/7 spremljanjem alarmov in opozoril.

Koliko razvijalcev neposredno sodeluje pri razvoju AI algoritmov?

Ali se za posamezne detekcije uporabljajo različni algoritmi, ali ne?

Kolikšna je moč strežnikov, ki izvajajo analizo (večja moč verjetno pomeni, 
da se uporablja več algoritmov…)

Prvi AI varnostni sistemi niso delovali samostojno in lokalno. Bistveni razlog za to je 
bil način izvajanja algoritmov, ki je potreboval veliko procesno moč in je zahteval 
uporabo različnih komponent. Pionirjem na tem področju je bilo takrat lažje, da so 
sisteme za analizo pripravili v svojih okoljih, varnostni sistemi pri naročnikih pa so 
nato delne ali celotne podatke prenašali v analizo v oblak. Seveda je bilo pri tem 
poskrbljeno za varnost. Zavedati se moramo tudi, da so se v oblak prenašali večino-
ma tehnični podatki in ne datoteke ali podobne zadeve. A vseeno. Posredovanje 
kakršnihkoli podatkov, ki zajemajo pomembne poslovne in/ali osebne podatke, je 
lahko problematično.

Mrežni AI varnostni sistemi prinašajo bistveno manj lažnih 
in nepomembnih alarmov, kot ostali AI varnostni sistemi. 

Katere AI algoritme sistem uporablja?

Ali je sistem usmerjen le v detekcijo, ali tudi v akcijo?

Ali se podatki za analizo shranjujejo lokalno, ali ne?
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Danes uporaba oblačnih dostopov ni več potrebna. Vsaj pri večini proizvajalcev ne 
več. Se pa nekateri sistemi oblačnega dostopa še vedno poslužujejo. Ali se podatki 
prenašajo v oblak in kako je pri tem poskrbljeno za varnost, je še ena pomembna 
komponenta, po kateri se AI varnostni sistemi razlikujejo.
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Ugotovili smo, da so AI varnostni sistemi lahko zelo učinkoviti, še posebej, če jih 
združujemo z različnimi varnostnimi storitvami, ki bodo zagotavljale poln nadzor 
nad zaznanimi dogodki in njihovim naslavljanjem.

Nekajkrat smo celo postavili drzno tezo, da AI varnostni sistemi 100 % zaznajo 
napadalca. Na nas pa je, da zgolj zagotovimo, da bodo te zaznave vzete resno in 
bomo na njih pravočasno odgovorili. Če torej uvedemo AI varnostne sisteme in 
hkrati zagotovimo ustrezne pripadajoče storitve, bi potem lahko rekli, da smo 100 % 
varni pred napadalci.

Ali nam umetna inteligenca
prinaša 100 % varnost?

8.
poglavje

Življenje nas uči, da na svetu ni nič 100 %, a je vseeno zgornje vprašanje zanimivo.

Kaj so tiste glavne in pomembne stvari, ki jih moramo zagotoviti, da bo zgornja teza 
držala?

V prejšnjem poglavju smo navedli bistvene razlike 
med različnimi AI varnostnimi sistemi. Ena izmed 
razlik je izvor podatkov, kjer se AI sistemi 'napajajo'. 
Razložili smo, da imajo različni izvori različne predno-
sti in omejitve. A če želimo z AI varnostnimi sistemi 
nasloviti predvsem zaznati vse najhujše grožnje in 
napadalce, morajo biti podatki učinkoviti. Mrežno 
pobiranje podatkov se v tem delu izkaže kot 
najbolj optimalno! 

Število nepomembnih alarmov je zelo pomembno, če ne celo ključno. Če jih je 
preveč, bodo sistemi in procesi z njimi preveč obremenjeni. To bo slej ko prej rezul-
tiralo v tem, da pravih alarmov ne bomo več vzeti resno, ko se bodo pojavili. 
Pomembno je torej, da je lažnih alarmov čim manj. Kako pa to zagotovimo? Del 
tega se nahaja že v načinu 'pobiranja' podatkov. Če sistem pobira preveč podrobnih 
podatkov, ki presega tisti nujni nivo, potreben za zaznavo, bo sistem že sam po sebi 
produciral preveč 'šuma'. Kot smo že navedli je s stališča minimiziranja števila 
nepomembnih alarmov najboljši sistem, ki pobira podatke iz omrežja. Dodatno pa 
je potrebno zagotoviti, da je AI sistem usmerjen v analizo alarmov. Ni dovolj, da 

AI varnostni sistem mora bazirati na dobrih vhodnih podatkih

AI varnostni sistem mora poskrbeti za minimalno število nepomembnih 
alarmov

S pravo kombinacijo AI varnostnih sistemov in pripadajočimi storitva-
mi se lahko približamo 100 % varnosti! 
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AI varnostni sistem mora zajeti vse podatke, ki jih naslavlja

AI varnostni sistem mora avtomatizirano odgovoriti na najhujše grožnje

sistem alarme zgolj posreduje uporabniku. Sistem mora z lastnimi algoritmi 
poskrbeti, da bo izvedena AI analiza tudi v smislu 'kaj je bolj in kaj je manj pomemb-
no'. Nujno potrebno je, da AI varnostni sistem velik poudarek daje t. i. 'super-
vized AI algoritmom', ti posrbijo za razlikovanje med (ne)pomembnimi alarmi.

To zveni logično in takoj sledi vprašanje, zakaj je to sploh potrebno omenjati. 
A v praksi se hitro izkaže, da ne gre nujno za enostavno stvar. Če baziramo na 
pobiranju podatkov iz log zapisov, se lahko hitro zgodi, da vsi deli informacijskega 
sistema ne beležijo log zapisov za centralno obravnavo. Če baziramo na pobiranju 
podatkov iz delovnih postaj in strežnikov, se lahko hitro zgodi, da v sistem zbiranja 
niso vključene vse delovne postaje. In enako se nam lahko zgodi na omrežju. 
Točke, ki jih lahko 'spregledamo' so recimo promet, ki ne zapušča oddaljenih 
lokacij, virtualnega okolja, promet v raznih zaprtih DMZ območjih… Nujno je 
potrebno uporabljati AI varnostni sistem, ki z različnimi sondami in podobnimi 
dodatki zagotavlja, da bomo lahko v analizo zaobjeli celoten promet.

Ko razmišljamo o tistih najhujših grožnjah, ne moremo mimo Crypto napadov. 
Specifika teh napadov je, da lahko zelo hitro povzročijo ogromno škode. Zgolj zaz-
nava napadov je pri hujših oblikah napadov nezadostna oz. nesmiselna. Potrebno 
je imeti tudi avtomatizirano reakcijo. To je seveda lažje povedati, kot storiti, 
a vseeno. Pri izbiri AI varnostnega sistema je potrebno izbrati takšnega, 
ki lahko sam, ali preko dodatkov poskrbi za samodejni odziv na najhujše 
grožnje.
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Če res želimo preizkusiti moč zaznavanja napadov, je nujno potreb-
no v to vključiti pravega in izkušenega etičnega hekerja! 

Že večkrat smo poudarili pomembnost in kvaliteto AI varnostnih sistemov. Vendar 
uporabniki na sisteme še nismo navajeni in zato težko zgolj 'na papirju' ocenjujemo, 
ali so sistemi za nas primerni, ali ne. Zato se zelo pogosto zgodi, da se AI varnostni 
sistemi v nakupni fazi tudi testirajo. Skorajda ni primera, kjer bi naročnik implementi-
ral AI varnostni sistem, brez predhodnega preizkusa. 

Poudarimo tri zadeve, ki so nujne oz. pomembne pri izvedbi testa:

Kar je logično, se pa ob tem zastavljajo 
tudi vprašanja. Kako naj uporabniki AI 
varnostne sisteme sploh preizkusijo? 
Kaj je pravilen način testiranja AI 
varnostnih sistemov?

V praksi videvamo testiranja v smislu 
proženja bolj ali manj enostavnih oz. 
predvidljivih zlorab, kjer nato spremlja-

Kako pravilno testirati
AI varnostni sistem?

9.
poglavje

mo odziv AI varnostnega sistema. Tak način testiranja ni napačen, nikakor pa ni 
zadosten.

Test učinkovitosti zaznavanja
Ta del je najbolj logičen. AI varnostni sistem naročamo zato, da bo zaznal vse 
možne zlorabe in napade. Težko pa je to dejansko preveriti, sploh 'v živo', saj 
si moramo priznati, da je naše znanje omejeno. Hekerji, ki bodo napadli naše 
omrežje direktno ali s pomočjo crypto virusov, so zelo inovativni in tehnološko 
napredni. 'Na hitro' prikazati oz. poustvariti tak poskus vdora oz. zlorabe ni 
enostavno. Seveda imamo na voljo celo vrsto exploitov, orodij, trikov, skript in 
podobnega, ki jih lahko prožimo in z njimi testiramo AI varnostni sistem, a s 
tem bomo težko naredili diferenciacijo. Vsi znani napadi so preveč enostavna 
naloga za AI varnostne sisteme, ki jih boste testirali. Še več. Za veliko večino 
tovrstnih primerov AI varnostnega sistema sploh ne potrebujemo, saj jih lahko 
vsaj teoretično obvladamo z obstoječimi sistemi.

Test delovanja, 'všečnosti' in uporabnosti
Vrnimo se nazaj na 'enostavne' poskuse zlorab, ki jih praviloma uporabljamo 
v testih. Razložili smo, zakaj niso povsem primerni. So pa še vedno potrebni 
iz drugega razloga. Smiselno je preveriti, na kakšen način AI varnostni sistem 
podaja podatke. Ali je teh podatkov za nas preveč oz. premalo, ali se pri 
alarmih 'znajdemo', ali ne. 
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AI varnostne sisteme moramo nujno testirati tudi v smislu minimalne-
ga števila lažnih in nepomembnih alarmov. Tisti, ki je v okolju bolj 
'tiho', tisti zmaga. 

Test lažnih oz. nepomembnih alarmov
Že večkrat smo poudarili, da AI varnostni sistemi niso namenjeni zgolj zazna-
vanju zlorab, ampak predvsem oceni pomembnosti zaznanih dogodkov za 
uporabnika. Brez tega sistem generira preveč alarmov (že en lažen alarm na 
dan je preveč), kar bi slej ko prej povzročilo neodzivnost na alarme. Test mora 
torej vključevati tudi ta del. Kako pa ga lahko preizkusimo? Zelo enostavno. 
AI varnostni sistem postavimo v okolje in opazujemo alarme. Manj kot jih je, 
bolje je. Sliši se nelogično, a je popolnoma res. Razumljivo je, da nas na zač-
etku v testu zanima marsikaj. Pogosto se uporabnik prvič srečuje z nekim 
orodjem, ki mu daje globok vpogled v dogodke. Orodja, ki generirajo veliko 
opozoril, informacij… izpadejo kot zelo dobra in kvalitetna, v primerjavi s 
tistimi, ki so glede opozoril in alarmov bolj skopa. Ampak v praksi bo 'glasen' 
sistem hitro postal moteč. Informacije ne bodo več zanimive, vedno bolj bodo 
obremenjevale IT oddelek. Vse do točke, ko bo IT oddelek na njih postal imun 
in na tej točki postane AI varnostni sistem neuporaben.
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Do sedaj smo razdelali kar nekaj pomembnih vprašanj glede AI varnostnih siste-
mov. Za konec pa izpostavimo še zadnjega. V kontekstu razumevanja AI varnostnih 
sistemov oz. izbire pravega sistema verjeto niti ne tako pomembno, je pa zagotovo 
aktualno.

Kdo lahko premaga naš nepremagljiv AI varnostni sistem?

Če gledamo omrežje, moramo zajemati celotno omrežje. Če gledamo SIEM, mora 
biti SIEM vpeljan v vse aplikacije in sisteme. Če gledamo končne točke, morajo biti 
na vseh elementih v omrežju.

Ali lahko kdo premaga
AI varnostni sistem?

10.
poglavje

Do sedaj smo navedli kar nekaj pomembnih stvari, ki jih moramo upoštevati, 
če želimo, da bo naš nepremagljiv varnostni sistem res popoln. Na kratko še enkrat 
povzemimo:

Trenutno je najbolj realna možnost, da ga z napakami 'premagamo' kar sami.

Zajemati moramo celotne podatke

Pri zajemanju podatkov je potreb-
no poskrbeti za ravno pravo mero, 
ki je potrebna za zaznavo napa-
dov. S podatki, ki presegajo mejo 
zadostnosti, več izgubimo, kot 
pridobimo. Predvsem se to 
pokaže v prekomernem številu 
nepotrebnih alarmov.

Podatkov ne sme biti preveč

Delno lahko to izvira v povezavi s preveliko količino podatkov, delno pa iz slabe zas-
nove AI varnostnega sistema. Zato je tu pomembno testiranje sistema v času, ko ni 
napadov. Bo sistem tiho, ali bo še vedno generiral nepomembne alarme?

AI varnostni sistem generira preveč nepomembnih alarmov

V določenih okoljih to slabost lahko izničimo z dobrim VOC-om. A v praksi so redka 
podjetja, ki imajo 100 % VOC. To pomeni, da mora AI varnostni sistem najbolj 
destruktivne zlorabe (npr. Crypto virus) ne samo zaznati, ampak tudi neposredno 
zaustaviti.

AI varnostni sistemi ne odreagirajo samostojno v primeru najhujših napadov
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Navedli smo štiri primere, kako lahko AI varnostne sisteme kombiniramo s storitva-
mi VOC-a. Dejstvo je, da se AI varnostni sistemi morajo kombinirati z določenim 
nivojem storitev, saj bodo drugače zelo verjetno nezadostni. Pomembno je, 
da nekdo spremlja AI varnostni sistem in pravočasno odreagira na alarme, ki jih 
sistem proži.

Če izvzamemo lastne napake, lahko rečemo, da je trenutno AI varnostni sistem 100 
% varen. Le kot zanimivost navedimo nekaj stvari, ki se že danes napovedujejo kot 
trend bodočih napadov na AI varnostne sisteme. Nakazujejo, v katero smer se bodo 
zlorabe razvijale in kaj bo pri AI varnostnih sistemih v prihodnosti pomembno?

AI varnostni sistem ni kombiniran s storitvami

Trije trendi, ki jih opažamo že danes: 

Varnost informacijskih sistemov ni edino področje, kjer se AI razvija z velikimi 
koraki. Drugo področje je prepoznavanje lažnih novic, kjer se odvija že prava 
mala 'vojna' med AI varnostnimi sistemi in napadalci. Taktika napada je »Po-
lution«. AI sistemi so odlični pri zaznavanju odstopanj oz. anomalij. Če 
želimo to sposobnost onemogočiti oz. zmanjšati, moramo kot napadalci 
najprej vztrajno in potrpežljivo spreminjati statistične vzorce AI varnostnih 
sistemov, s čimer bo naš dejanski napad manj izstopal od povprečja. Tovrst-
ni napadi so realnost v bližnji prihodnosti in z njimi bi lahko zmanjšali moč AI 
varnostnih sistemov. 

1.

Drugi trend je namerno proženje na videz lažnih in nepomembnih alar-
mov. Napadalci to izvajajo toliko časa, dokler naš AI varnostni sistem oz. 
tisti, ki alarme spremlja, ne postane na njih imun.

2.

Tretji trend pa se kaže v spremembi 'hitrosti' napadalcev. V osnovi danes 
govorimo o dveh tipih napadov. Prvi tip so vdori v omrežje, kjer napadalec 
počasi, a zanesljivo v omrežju izvaja aktivnosti z namenom, da se postopo-
ma prebije do pomembnih podatkov in baz. Drugi tip napadov pa so vdori, z 
uničevalnim namenom (npr. Crypto virusi).

Gre za 'hitre' napade, saj od začetka pa do točke, ko je celotna naša infras-
truktura zašifrirana, mine zgolj nekaj minut ali ur. Toliko časa nas loči od 
morebitne prvotne zaznave, da nekaj ni v redu, pa do točke, ko vemo, da 

3.

AI varnostni sistemi ne smejo bazirati samo oz. predvsem na zazna-
vanju anomalij, saj za takšne postopke že obstajajo napadi! 

AI varnostni sistemi morajo zares natančno prepoznati nerelevantne 
alarme, saj sicer odpirajo vrata napadalcem tudi preko namernega 
proženja nepomembnih alarmov. 
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Delno se ta nova taktika napadalcev kaže 
že danes. Zaznani so že prvi načini 
izdelave zlonamernih datotek z AI algorit-
mi. Napadalec pridobi nekaj vhodnih 
podatkov, potem pa AI algoritmom prepus-
ti,  da pripravijo zlonamerno datoteko, ki 
bo čim bolj idealno izkoristila luknje 
v okolju uporabnika na način, da varnostni 

bomo naslednji dan glavna novica v medijih. Omenili smo že, da AI varnostni 
sistemi vse te zlorabe lahko zaznajo, a je hkrati pomembno, da jih opremimo 
z avtomatiziranimi mehanizmi odziva. To je danes možno, v prid nam je tudi 
dejstvo, da so destruktivni napadi hitri, a tudi dokaj predvidljivi. Če enkrat 
vemo, na kaj moramo biri pozorni, lahko hitro zaznamo sum na verzijo Crypto 
napada, četudi gre v resnici za zero-day napad. 
Prvi tip napadov, ki je bistveno bolj kompleksen in raznolik, pa ima zaenkrat to 
slabo lastnost, da se odvija počasi. Zato je za enkrat dovolj, če se jih lotimo 
zgolj z detekcijo. A moramo imeti tudi v mislih, da bodo napadalci v svoje meh-
anizme napadov pričeli vklapljati AI mehanizme. Ena izmed posledic bi lahko 
bila, da bi tudi ti tipi napadov, ki nimajo za glavni cilj izvesti destruktivno kripti-
ranje, postali zelo hitri. 

Lahko pričakujemo uporabo AI tehnologije tudi na strani napadalcev, 
kar bo vse tipe napadov močno pohitrilo, s čimer se bo še dodatno 
izpostavila potreba po vklopu avtomatizacije odgovorov AI varnost-
nih sistemov. 

sistemi ne bodo postali sumničavi na dejavnosti. Do danes je moral takšno zlona-
merno datoteko pripraviti človek, jutri jo bo samodejno pripravil 'AI napadalni 
sistem'!

V bistvu se je pri AI algoritmih v kibernetski varnosti trend obrnil. Do sedaj je veljalo, 
da so najprej napadalci uvedli nov mehanizem, tehniko oz. tehnologijo. Nato pa so 
se varnostni sistemi posodobili, da so se lahko borili proti tem zlorabam. Tokrat pa 
se je AI začela uveljavljati najprej na strani varnostnih sistemov, a pričakovati je, da 
jo bodo še bolj učinkovito pričeli uporabljati tudi napadalci.
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