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Co by tu dziś zaatakować?

J

uż od dekady eksperci ds. bezpieczeństwa IT przyznają, że kreatywność cyberprzestępców w wyborze celów
ataków, a także sposobów ich przeprowadzania, zaskakuje i przerasta wyobraźnię wielu z nas. Dziś nie ma chyba rodzaju urządzenia, oprogramowania oraz usługi, na które nie
przypuszczono skutecznego ataku. Wykradane były poufne
dokumenty z twardych dysków w drukarkach, podglądano obraz zarejestrowany przez kamery i głos
w elektronicznych nianiach oraz asystentach typu Alexa, instalowano ransomware na serwerach NAS itp.
Sposób polowania na oﬁary również
znacząco ewoluuje. Manipulacje z wykorzystaniem inżynierii społecznej to już
dziś codzienność. Podejmowane są także
pierwsze próby ataków bazujących na sztucznej inteligencji
i wiadomo, że jest to kierunek wybrany przez profesjonalistów
w cyberprzestępczym fachu.
Taki stan rzeczy powoduje, że konieczna stała się zmiana
stylu obrony. Korzystanie z antywirusa i regularne dokonywanie backupu– mimo że nadal obowiązkowe – z pewnością nie
jest wystarczającą metodą ochrony danych przed kradzieżą
bądź utratą. W korporacyjnych środowiskach IT konieczne jest
stosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań, które śledzą
zachowanie użytkowników i uruchomione procesy, a w razie
odstępstwa od normy natychmiast informują administratorów. Także w tej dziedzinie coraz powszechniej stosowana
jest sztuczna inteligencja, dzięki której konkurujący ze sobą
dostawcy będą próbowali wyróżnić się na rynku.
Istnieją też bardziej radykalne metody obrony. Nie sposób
przeoczyć wydarzenia z początku maja 2019 r., kiedy siły wojskowe Izraela, w reakcji na cyberatak przypuszczony przez
Hamas… zbombardowały siedzibę hakerów w Streﬁe Gazy.
Przedstawiciele Izraela przyznali później, że najpierw zablo-

kowali atak prowadzony online i dopiero wówczas odpowiedzieli żywym ogniem, aby zapobiec kolejnym.
Nie był to jednak pierwszy przypadek tego typu reakcji. Już
w 2015 r., gdy NATO oﬁcjalnie ogłosiło, że cyberprzestrzeń
stała się kolejnym obszarem prowadzenia działań wojennych,
Stany Zjednoczone jako pierwsze użyły ﬁzycznej siły w odpowiedzi na cyberatak. Skorzystano z drona przeciwko Junaidowi Hussainowi, brytyjskiemu obywatelowi,
który przewodził grupie hakerów pracujących dla Państwa Islamskiego, odpowiedzialnej za kradzież danych osobowych
amerykańskich żołnierzy. Niemniej jednak Izrael jest pierwszym krajem, którego
ﬁzyczna reakcja na przypuszczony atak była natychmiastowa i z tak widocznym naruszeniem proporcjonalności.
Korporacje nie dysponują (na szczęście) tak bezpośrednimi środkami obrony, muszą więc posiłkować się tym, co oferuje im rynek. A w różnorakich produktach można przebierać jak
w ulęgałkach. Analitycy szacują, że obecnie rozwiązania do ochrony poszczególnych obszarów IT oferuje ponad tysiąc liczących się
na rynku dostawców. I wcale nie jest to dobra wiadomość. Takie
rozdrobnienie stanowi ogromną bolączkę CIO i CSO w dużych
ﬁrmach i instytucjach. Standardowo wykorzystywane są w nich
rozwiązania ochronne od kilkudziesięciu lub nawet ponad stu
producentów. Niemożliwe jest skuteczne zarządzanie takim środowiskiem i przetwarzanie dostarczanych administratorom informacji. Jeśli w miarę szybko nie dojdzie do konsolidacji rynku
oraz automatycznej wymiany informacji między rozwiązaniami
ochronnymi różnych producentów, przestępcy nadal będą mogli
swobodnie zastanawiać się, „co by tu dziś zaatakować?”.

Fot. Adrian Stykowski

Rozdrobnienie wśród
dostawców stanowi
bolączkę CIO i CSO.
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KRZYSZTOF JAKUBIK
redaktor prowadzący

Najpopularniejsze metody ataków
w Polsce i na świecie w drugiej połowie 2018 r.
Analitycy Fortinetu z laboratorium FortiGuard sprawdzili, jakie rodzaje złośliwego oprogramowania
były najczęściej wykorzystywane w drugiej połowie zeszłego roku do przeprowadzania cyberataków.
Poniżej prezentujemy uzyskane przez nich wyniki.
WIRUSY

Jego aktywność odnotowano nie tylko w Polsce (ponad 270 tys. przypadków), ale też na
świecie (prawie 28 mln przypadków).

Interesującym przypadkiem jest pochodzący z Polski backdoor o nazwie Prosiak.

POLSKA

ŚWIAT
270 125

W32/BackDoor.Prosiak.65
W32/Wintri!tr
VBS/Agent.99BC!tr
Riskware/KingSoft
Riskware/Generic_bg
VBS/Agent.A374!tr.dldr
VBS/Agent.3E6D!tr
PDF/CVE_2013_2729.E!exploit
W32/Delf.TXH!tr.dldr
W32/Genome.XJN!tr

74 383
72 977
62 847
55 127
54 128
53 963
50 929
47 604
46 814

RANSOMWARE

W Polsce najczęściej występował ransomware o nazwie GandCrab (ponad 1,6 tys. przypadków, a na świecie ponad 3 mln). Widoczny jest znaczny spadek aktywności WannaCry,
który w 2017 r. doprowadził do paraliżu wielu instytucji na całym świecie i spowodował
straty wycenione na 8 mld dol. W drugiej połowie 2018 r. nie znalazł się już na liście

W32/BackDoor.Prosiak.65
Riskware/KingSoft
W32/BDoor.IY!tr.bdr
Adware/KuaiZip
W32/RBot.BMV!tr.bdr
W32/GandCrab.E!tr.ransom
W32/Banker!tr.pws
Riskware/Generic_bg
W32/Ukpa.A!tr
Riskware/CoinMiner

2 505 650

ŚWIAT
1 133
517

228
98
83
82
60
53
39
31

BOTNETY

Dwa najbardziej rozpowszechnione botnety w Polsce (ponad 6 mln odnotowanych przypadków
aktywności każdy) to H-worm i Zeroaccess. H-worm jest wykorzystywany w ukierunkowanych
atakach na międzynarodowy przemysł energetyczny. Zaobserwowano jednak, że stanowi także
narzędzie do przeprowadzania bardziej masowych ataków przez malspam i złośliwe linki.

W32/GandCrab.E!tr.ransom
W32/GandCrab.D!tr.ransom
W32/Kryptik.GKNI!tr.ransom
W32/WannaCryptor.H!tr.ransom
W32/Blocker!tr
W32/WannaCryptor.D!tr.ransom
W32/Crysis.P!tr.ransom
W32/Filecoder.NOZ!tr.ransom
HTML/Filecoder.CR!tr.ransom
W32/Crysis.L!tr.ransom

17 583
16 394
15 180
12 266
8 253
8 205
6 672
6 436

ŚWIAT
6 394 283
6 204 550
4 252 178

2 210 503
1 633 179
1 482 316
1 085 200
716 314
674 863
434 219

3 225 700
49 183

Botnet Zeroaccess został odkryty w maju 2011 r. Szacuje się, że złośliwy kod
powodujący jego rozprzestrzenianie był obecny w co najmniej 9 mln systemów
na całym świecie. W grudniu 2013 r. koalicja koncernów IT pod przewodnictwem
Microsoftu próbowała bez powodzenia zniszczyć sieci dowodzenia i kontroli tego
botnetu.

POLSKA
H-worm.Botnet
Zeroaccess.Botnet
BadRabbit.Botnet
Conﬁcker.Botnet
Andromeda.Botnet
Tinba.Botnet
Apep.Botnet
Mazben.Botnet
Torpig.Mebroot.Botnet
Neutrino.Botnet

3 013 404
2 910 357

ransomware’u najczęściej wykorzystywanego w Polsce. Na świecie odnotowano w tym czasie tylko 16 tys. jego przypadków.
Unikalnym ransomware’em występującym w Polsce jest Shade, który pojawił się w 2014 r.
i jest rozprzestrzeniany przez malspam (spam zawierający złośliwy załącznik, najczęściej
plik w formacie wzip).

POLSKA
W32/GandCrab.D!tr.ransom
W32/GandCrab.SMG3!tr.ransom
W32/Shade.PFY!tr.ransom
W32/Blocker.IA!tr
W32/Blocker!tr
W32/Kryptik.GKNI!tr.ransom
W32/Injector.EALU!tr.ransom
W32/Blocker.KYTL!tr
W32/Kryptik.GNVJ!tr.ransom
W32/GenKryptik.CKDY!tr.ransom

27 929 174
4 075 841
4 075 841
4 067 947
3 345 031
3 225 700
3 215231

Zeroaccess.Botnet
Andromeda.Botnet
H-worm.Botnet
Conﬁcker.Botnet
IMDDOS.Botnet
Necurs.Botnet
XorDDOS.Botnet
Sality.Botnet
Emotet.Botnet
Smominru.Botnet

2 278 088 432
1 349 006 747
1 337 368 933
267 984 566
216 267 896
214 742 526
189 824 046
168 783 185
141 845 056
140 781 344

VADEMECUM CRN maj 2019

5

NA TEMAT

Sztuczna inteligencja
dla bezpieczeństwa IT
„Jeżeli ktoś ma duże sumy do wydania na rozwiązania ochronne, niech część
przeznaczy na szkolenia administratorów i pracowników. W ten sposób
zdecydowanie zmniejszy ryzyko udanego ataku” – STANISLAV PROTASSOV,
CHIEF OPERATING OFFICER W ACRONISIE.
CRN W ostatnich latach kilka ﬁrm zajmujących się zabezpieczaniem infrastruktury IT wprowadziło do swojej
oferty narzędzia do ochrony danych.
Inne zaś, w tym Acronis, rozszerzają
asortyment oprogramowania do backupu o rozwiązania cyberochronne.
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Zdaje się więc, że mamy do czynienia
z pewnym istotnym trendem. Jakie są
tego przyczyny?
STANISLAV PROTASSOV To rzeczywiście
nowy trend, a przyczyna jego zaistnienia
jest dość prosta. Dziś praktycznie każde
urządzenie IT w ﬁrmie, które można pod-

łączyć do sieci, jest też podłączone do internetu. Jeszcze 10–20 lat temu tak nie
było. Dbano wręcz o to, aby komputery,
na których znajdowały się poufne lub
strategiczne zasoby ﬁrmy, były odłączone od sieci. To jednak generowało różnego typu problemy, przede wszystkim brak

możliwości zdalnego zarządzania takim
sprzętem lub prowadzenia backupu zgromadzonych danych na centralny serwer.
Tymczasem dziś niemal wszystko, co ma
wbudowaną przewodową lub bezprzewodową kartę sieciową – komputery,
telefony, urządzenia RTV, różnego typu
akcesoria – jest podłączone do internetu.
Do chmury, która zmieniła sposób, w jaki korzystamy z usług IT, traﬁają różnego
typu dane. Dlatego trzeba je zabezpieczyć
nie tylko przed przypadkowym usunięciem, ale także przed dostępem do nich
niepowołanych osób.
Czy zatem postawiliście sobie za cel
tylko zabezpieczanie danych backupowanych za pomocą własnego oprogramowania, czy też chcecie stać się
jednym z setek dostawców z branży
bezpieczeństwa IT?
Na pewno nie zamierzamy konkurować
z największymi na świecie dostawcami
rozwiązań ochronnych. Raczej będziemy współpracować, tworzyć produkty
w dziedzinach, na których najlepiej się
znamy. Lepsze zabezpieczenie backupowanych danych przed wyciekiem to tylko
jedno z zadań, które sobie postawiliśmy.
Zamierzamy wprowadzić do oferty całą
platformę ochronną, która jednak będzie
pracowała o warstwę wyżej niż klasyczne
antywirusy i inne tego typu rozwiązania.
Zapewni szereg przydatnych administratorom funkcji, takich jak zarządzanie
procesem aktualizacji oprogramowania,
ocenę poziomu zagrożenia środowiska IT,
weryﬁkację poprawności pracy rozwiązań ochronnych itp.
Jakiego rodzaju zagrożenia sprawiają
najwięcej problemów?
Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie.
Analitycy wyróżniają obecnie ponad 40 rodzajów zagrożeń, które mogą poważnie
zakłócić pracę środowisk IT. Przez ostatnie lata oczywiście najgroźniejszym był
ransomware, ale ryzyko jego skutecznego działania udało się znacząco obniżyć.
Oczywiście nie oznacza to, że oprogramowanie szyfrujące wkrótce przejdzie
do historii, ale dziś, chociażby dzięki
sztucznej inteligencji, łatwiej wykryć
obecność ransomware’u i jego działanie.
Wystarczy zaobserwować, że przez dłuż-

szy czas jedna aplikacja uzyskuje dostęp
do wielu plików na komputerze i zmienia ich treść.
Czego zatem powinniśmy zacząć obawiać się wkrótce?
Coraz częściej cyberprzestępczość przenika się ze światem ﬁzycznym. Komputery
są dziś obecne w każdej dziedzinie życia,
umożliwiają uproszczenie lub zautomatyzowanie wielu procesów. Niewykluczone jednak, że to okaże się przekleństwem
naszych czasów, bo ingerencja w pracę
komputerów może spowodować ﬁzyczne
zagrożenie. Byliśmy już świadkami zakłócenia przez cyberataki pracy ośrodków jądrowych i raﬁnerii, hakerzy udowodnili
też, że mogą zdalnie wpłynąć na funkcjonowanie samochodów autonomicznych.
Tego typu ataki będą znacznie poważniejsze w skutkach niż włamanie na bankowe
konto i wyczyszczenie go.

Integratorzy systemowi
mają olbrzymią szansę
biznesową, ale dużą
część energii powinni
poświęcać na edukację.
Kto i jaki może mieć cel w tego typu
działaniach?
Generalnie ma to związek z szeroko pojętą polityką. Bezpieczeństwo kraju zawsze przecież stanowiło priorytet dla rządzących. A dziś ingerowanie w struktury
ochronne innych państw za pomocą cyfrowych narzędzi jest znacznie prostsze
niż „starodawne” wypowiadanie klasycznej wojny. Rozwiązania IT w tym zakresie są więc już wykorzystywane masowo
i na pewno będą stosowane w przyszłości.
W interesie cyberprzestępców leży często,
aby dana opcja polityczna była u władzy,
zarówno w kraju, którego są obywatelami,
jak i w innych. Z pewnością zatem coraz
częściej będziemy świadkami wpływania
na wyniki wyborów przez manipulowanie opinią publiczną, ingerowanie w proces zbierania i liczenia głosów itp. W ciągu
ostatnich 20 lat cyberprzestępczość stała
się prawdziwą branżą.

Ale przez ten czas ataki były prowadzone głównie w celu uzyskania korzyści majątkowej – kradzieży pieniędzy,
wymuszenia okupu, kopania kryptowalut. Jak zleceniodawcy mogą zarabiać na atakach planowanych na
szczeblu centralnym państw?
Rzeczywiście, najpierw tworzenie wirusów i innych narzędzi ataku było
rozrywką dla umysłu, często wynikało
z chęci udowodnienia sobie czegoś lub
zaimponowania innym. Potem pojawiły się materialne korzyści, uzyskiwanie
mniej lub bardziej bezpośrednio. Możliwość wpływania na politykę też zapewnia korzyści, także materialne, chociaż
w znacznie dłuższej perspektywie czasu i nie tylko cyberprzestępcom. Warto
zauważyć, że coraz częściej ataki przeprowadzane są na zlecenie, traktowane
są jak normalne usługi, za które sprawca przyjmuje wynagrodzenie. A jaki cel
ma zleceniodawca? Czasami robi się to
dla idei, w ramach działań cyberterrorystycznych, albo w celu skompromitowania osoby publicznej, doprowadzenia do
czyjegoś samobójstwa itd.
Zawsze jednak atakowana jest konkretna ﬁrma, instytucja lub organizacja. Jak oceniacie poziom zabezpieczeń
danych i infrastruktury na całym świecie? Czy jest satysfakcjonujący, czy raczej wszędzie jest jeszcze wiele do
zrobienia?
Poziom ochrony rośnie bardzo szybko,
na co wpływ mają doniesienia medialne
o nowych zagrożeniach lub własne doświadczenia przedsiębiorstw z cyberprzestępczością. Dlatego wdrażane są
nowe rozwiązania, szkoleni pracownicy, wprowadzane kolejne regulacje itd.
Problem tylko w tym, że po takim „zrywie” często zakładają, iż problem został
rozwiązany i można wrócić do niego dopiero po jakimś czasie. Takie podejście to
ogromny błąd, bo zagrożenia nieustannie ewoluują i nie tylko cały czas trzeba
być na bieżąco w kwestiach związanych
z bezpieczeństwem, ale konieczne jest
rozbudowywanie cyberochronnej tarczy.
Można to porównać do sytuacji ze szczepieniami: w dzieciństwie jesteśmy szczepieni na różne choroby – to podstawa, jak
antywirus czy ﬁrewall. Ale gdy pojawia
VADEMECUM CRN maj 2019
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się inna pandemiczna choroba, rodzi się
konieczność dodatkowego szczepienia
– to jak wdrożenie nowych systemów
ochronnych w reakcji na nowe zagrożenia. Gdy podróżujemy do kraju, w którym
występują choroby niespotykane w naszej
ojczyźnie, musimy poddać się kolejnym
szczepieniom – to porównanie do sytuacji, gdy ﬁrma zaczyna działać w nowym
obszarze, np. ﬁnansowym, dla którego
charakterystyczne są zagrożenia niespotykane nigdzie indziej. Szczepić się więc
trzeba, ale należy też pamiętać, że czasami
szczepionka może nie zadziałać.
Na rynku systemów cyberochronnych
dostawców jest kilkuset i bywa, że korporacje korzystają z kilkudziesięciu
rozwiązań. To rodzi problemy z efektywnym zarządzaniem oraz niesie ze
sobą ryzyko nieprawidłowych ustawień konﬁguracyjnych. Czy istnieje
metoda doboru dostawców, która przynajmniej w pewnym stopniu zminimalizuje te bolączki?
Rzeczywiście, na rynku rozwiązań dla
centrów danych działa kilku dostawców,
którzy mają tak szerokie portfolio, że bez
wysiłku można wykorzystać je do zbudowania całego środowiska IT. W przypadku produktów zabezpieczających tak
nie jest, co wynika
przede wszystkim
z rosnącego skomplikowania ataków.
Producenci rozwiązań ochronnych mają
różne wizje radzenia
sobie z tymi problemami oraz nadzieję, że znajdą sposób
idealny i dzięki niemu zarobią duże pieniądze. Kłopotliwe jest
też rzadkie przystosowanie do współpracy
tego typu narzędzi różnych producentów.
Staramy się trochę to zmienić – w naszym
oprogramowaniu zostanie zaimplementowany interfejs API, z którego inne ﬁrmy
będą mogły korzystać. Bardzo byśmy sobie
życzyli, żeby inni też przyjęli taką postawę.

Niestety tak, bardzo dużą rolę odgrywa
jednak ich odpowiedni dobór. Konieczne
jest prowadzenie wielu testów weryﬁkujących poprawną pracę danego rozwiązania w środowisku ﬁrmy, aby jeden system
zabezpieczający nie oddziaływał negatywnie na pracę drugiego. Chciałbym
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.
Badania wskazują, że w przypadku około 90 proc. udanych ataków wpływ na
ich powodzenie miał człowiek, najczęściej pracownik zaatakowanej instytucji.
Jeżeli ktoś ma duże sumy do wydania
na rozwiązania ochronne, niech część
przeznaczy na szkolenia administratorów i pracowników. W ten sposób zdecydowanie zmniejszy ryzyko udanego
ataku.
Czy podobny problem dotyczy rozwiązań Internetu rzeczy? Producenci
rozwiązań ochronnych twierdzą, że to
twórcy tych „rzeczy” powinni zadbać
o ich zabezpieczenie, bo stworzenie
uniwersalnych narzędzi, zabezpieczających zarówno elektroniczne nianie,
jak i czujniki w oknach czy lodówki, nie
jest po prostu możliwe…
To bardzo ważny i chyba wciąż niewystarczająco doceniany temat. Faktem jest,
że w tej dziedzinie mamy do czynienia
z prawdziwą katastrofą. Na początku nikt nie sądził,
że będą potrzebne
rozbudowane zabezpieczenia, bo
komu przyjdzie do
głowy włamywanie się do kamer lub
czujników. Ale mieliśmy już do czynienia z malware’em, który przekształcał
urządzenia Internetu rzeczy w sieć botów wykorzystywaną do prowadzenia
ataków DDoS. Logika podpowiada, że
niemożliwe jest stworzenie uniwersalnego narzędzia ochronnego, podobnego do antywirusa, ale myślę, że będzie
to konieczne, choć takie narzędzie będzie działało w inny sposób. Już teraz
różne organizacje próbują wypracować standardy ochrony dla rozwiązań
Internetu rzeczy gwarantujące większe
bezpieczeństwo od razu po podłącze-

Cyberprzestępcy podejmują
już próby oszukiwania
mechanizmów
sztucznej inteligencji
w rozwiązaniach ochronnych.

Czy zatem przedsiębiorstwo, które
dysponuje dużym budżetem, skazane jest na korzystanie z rozwiązań od
dziesiątek dostawców?
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STANISLAV PROTASSOV jest współzałożycielem ﬁrmy Acronis, obecnie pełni
funkcję jej prezesa oraz COO. Ma przeszło
20-letnie doświadczenie w branży
produkcji oprogramowania. Pracował
na stanowisku programisty, projektanta
systemów i aplikacji oraz menedżera zespołu inżynierów. Był też wiceprezesem
Parallels. Znany jest ze swojego wkładu
we wdrażanie innowacyjnych funkcji
związanych z wirtualizacją i chmurami
obliczeniowymi. Ma na koncie prawie
sto patentów w zakresie programowania,
algorytmów, systemów rozproszonych,
technik wirtualizacyjnych i innych zagadnień związanych z IT. Ukończył Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, gdzie
uzyskał tytuł doktora ﬁzyki i matematyki.

niu ich do sieci (np. nie będą stosowane uniwersalne hasła, których często
nikt później nie zmienia). Można wyposażyć osprzęt sieciowy w mechanizm
sprawdzający, czy podłączone do sieci
urządzenie IoT spełnia minimalne wymagania określone przez ten standard.
Jeśli nie, jego funkcjonowanie w tej sieci
zostanie zablokowane.
Czy w tej dziedzinie może pomóc
sztuczna inteligencja? Niemal każdy producent rozwiązań ochronnych
twierdzi, że ją stosuje, chociaż odnosi
się wrażenie, że czasami to rozbudowany mechanizm automatyzujący. Czy zatem rzeczywiście tak łatwo zastosować
uczenie maszynowe i korzystać z jego
pozytywnych skutków?
Oczywiście, sztuczna inteligencja jest
potrzebna i już się rozpowszechniła,
bo to jedyne narzędzie umożliwiające
poradzenie sobie ze skomplikowanymi
atakami, prowadzonymi na szeroką skalę. Dobry silnik antywirusowy wykrywa
99,9 proc. zagrożeń, a sztuczna inteligen-

aby ustalić zakresy odpowiedzialności i mieć możliwość wskazania winnego lub współwinnego, gdy wystąpi
problem?
Wszyscy wiemy, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą… Nikt nie
chce być odpowiedzialny za zaistniały
problem. Dlatego bardzo ważne są kwestie prowadzenia audytów wdrożeniowych, utrzymaniowych oraz weryﬁkacji
autentyczności zgromadzonych w ten
sposób danych. My zaczęliśmy stosować
mechanizm blockchain, ponieważ dzięki niemu informacje w bazie danych są
rozproszone i zagwarantowana jest ich
trwałość. W trakcie reagowania na incydent i analizowania jego przyczyn tylko
dzięki przechowywaniu logów z audytów można prześledzić, przykładowo,
historię zmian konﬁguracyjnych w urządzeniach sieciowych. Ważne jest też, aby
współpracujące przedsiębiorstwa ustaliły, że w przypadku udanego ataku nie będą się wzajemnie oskarżać, ale wspólnie
szukać jego przyczyn, ustalić, co zawiodło, i w jaki sposób unikać takich incydentów w przyszłości.

cja wspiera w przypadku tej pozostałej
0,1 proc. – pomaga zaklasyﬁkować podejrzany kod lub działanie aplikacji jako rzeczywiste zagrożenie lub fałszywy
alarm. Trzeba jednak pamiętać, że to nadal tylko jedno z wielu narzędzi. Samo
zastosowanie sztucznej inteligencji nie
rozwiąże wszystkich problemów, tym
bardziej że zainteresowani są już nią cyberprzestępcy. Z pewnością będą chcieli
dzięki niej zwiększyć skuteczność ataków, ale też podejmują próby oszukiwania mechanizmów sztucznej inteligencji
w rozwiązaniach ochronnych.

w danym e-mailu, nawet jeśli to nie była masowa akcja phishingowa, ale korespondencja skierowana wyłącznie do
jednej lub kilku osób. Albo ostrzegające
przed wysyłaniem komuś poufnych informacji przed upewnieniem się, że rzeczywiście ta osoba ma prawo je dostać.
Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
wykrywanie nietypowego, różniącego się
od zarejestrowanych wzorców zachowania użytkowników jest dość proste. Trudniej zrozumieć jego przyczyny, określić
związane z nim ryzyko i wybrać sposób
reagowania.

Jak już wspomnieliśmy, największe zagrożenie dla środowisk IT w ﬁrmach
stanowią użytkownicy. Czy sztuczna
inteligencja może korygować niezbyt
inteligentne zachowania użytkowników podatnych na sztuczki inżynierii
społecznej i phishing?
Jak najbardziej tak, w tej dziedzinie
widzę bardzo duży potencjał. To tylko
kwestia czasu, gdy pojawią się mechanizmy ostrzegające, aby nie klikać w link

Z jednej strony działy IT miewają problemy z edukacją użytkowników, z drugiej nie brakuje konﬂiktów między
współpracującymi ze sobą ﬁrmami.
Gdy powiedzie się duży atak, często
nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności. Klienci twierdzą, że zabezpieczyli się najlepszym rozwiązaniem,
jego producent mówi, że integrator źle
je wdrożył itd. Jak zorganizować komunikację między tymi podmiotami,

Szczególną rolę we wdrażaniu rozwiązań ochronnych odgrywają integratorzy. Tymczasem krążą opinie, że
z powodu skomplikowania systemów
ich wdrożenia powinien dokonywać
przedstawiciel producenta, co ogranicza funkcję integratora do dostawcy
towaru. Czy rzeczywiście istnieje ryzyko, że rola integratorów zostanie tak
bardzo „spłaszczona”?
Faktem jest, że poziom skomplikowania
rozwiązań ochronnych stale rośnie, ale
nie wierzę, że producenci, nawet zdalnie,
byliby w stanie obsłużyć wszystkich klientów w zakresie wdrożenia owych rozwiązań. Zresztą tu wraca problem, o którym
rozmawialiśmy wcześniej – w dużych
ﬁrmach funkcjonuje kilkadziesiąt systemów ochronnych i tylko integrator potraﬁ dopasować je do siebie i zapewnić
bezkolizyjną pracę. Dlatego uważam, że
integratorzy mają olbrzymią szansę biznesową, ale dużą część energii powinni
poświęcać na edukację.

ROZMAWIAŁ

KRZYSZTOF JAKUBIK
VADEMECUM CRN maj 2019
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Ochrona sieci

bardziej doraźna niż przemyślana
Choć niezależne badania potwierdzają dużą świadomość zagrożeń wśród klientów,
to zarówno producenci, jak i integratorzy przyznają, że na projekty
w zakresie bezpieczeństwa największy wpływ mają dwie kwestie:
zapewnienie zgodności z regulacjami oraz szkody spowodowane jej naruszeniem.
TOMASZ JANOŚ
10
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NAC (Network Access Control), a kompleksowe rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa uzupełnia korelowanie
informacji o zdarzeniach w sieci za pomocą platformy SIEM, coraz częściej
wspartej analizą predykcyjną bazującą
na uczeniu maszynowym.
Rośnie też znaczenie usług threat intelligence, czyli gromadzenia w czasie
rzeczywistym wiedzy i informacji wywiadowczych o zagrożeniach. Dostarczają ich zespoły eksperckie pracujące
dla producentów (wtedy taka wiedza jest
uzupełnieniem i wzmocnieniem oferowanej przez vendora platformy bezpieczeństwa). Usługi tego typu mogą także
świadczyć niezależne ﬁrmy czy nawet
integratorzy w ramach uruchomionych
przez siebie centrów SOC/NOC.
– Dzisiaj nie jest sztuką wdrożyć rozwiązanie, które zagwarantuje określony
poziom bezpieczeństwa, co oczywiście nie
oznacza, że nie trzeba tego robić. Ważne
jest też, by po tym, jak dojdzie do włamania – a prędzej czy później tak się stanie
– wiedzieć, co i w jaki sposób zawiodło. Zespół threat intelligence pomoże maksymalnie skrócić czas uzyskania tych informacji
– mówi Łukasz Bromirski, dyrektor ds.
technologii w Cisco.

ZA DUŻO
ZA MAŁO

S

kuteczne zarządzanie urządzeniami podłączonymi do sieci i ich
ochrona przed cyberzagrożeniami wymaga właściwych ludzi, narzędzi i procesów. Trzeba stworzyć system,
który będzie łączył różne rozwiązania. Zależnie od potrzeb mogą to być:
UTM-y, ﬁrewalle nowej generacji (Next
Gen Firewall), techniki sandboxingu,
web proxy itp. Ważne jest, by integrowanie narzędzi z całego spektrum produktów prowadziło do stworzenia
rozwiązania zapewniającego najbardziej
efektywną i łatwą w użyciu ochronę.
Istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznego dostępu do sieci pełni kontrola

DOSTAWCÓW

– NIEDOBRZE

– ŹLE,

Zarówno producenci, jak i integratorzy przyznają, że na projekty dotyczące ochrony największy wpływ mają dziś
dwie kwestie: compliance oraz szkody spowodowane naruszeniem bezpieczeństwa. Bardzo rzadko inwestycje ﬁrm
wynikają z realizowanej przez klientów
spójnej polityki dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Najczęściej wdraża się punktowe rozwiązanie, ale posiadanie nawet
bardzo dobrych, kompleksowych narzędzi nie jest równoznaczne z ich właściwym wykorzystaniem.
Przez lata w przedsiębiorstwach
przybywa różnych systemów bezpieczeństwa. Badanie Cisco dowodzi, że
w jednej ﬁrmie może być ich nawet 15.
Nie pojawiają się znikąd, tylko przybywa ich w wyniku kolejnych zakupów albo
przejmowania innych podmiotów z ich
rozwiązaniami. Jeśli większy kupuje

mniejszego, to z reguły w ﬁrmach będą
różne systemy, które mogą nawet mieć te
same funkcje, ale działają odmiennie. Im
więcej będzie ich przybywać, tym trudniej nad nimi zapanować.
– Nawet sztab ludzi nie potraﬁłby sobie
z nimi poradzić, nie mówiąc o tym, że specjaliści są coraz drożsi. Dlatego przydałby
się chociaż taki system, który raportowałby,
co się dzieje we wszystkich rozwiązaniach
ochronnych – mówi Rafał Kraska, dyrektor operacyjny w Trecomie.
Tymczasowo w przedsiębiorstwie może działać wiele systemów, ale ostatecznie
będzie się ono skłaniać do wyboru tego,
który administratorzy uznają za najlepszy, i usuwania pozostałych.
– Uświadamiamy klientom, że im więcej punktów podatnych na awarie, tym gorzej. Przekonujemy, że powinni oprzeć się
tylko na niezbędnych systemach, zapewniających ciągłość biznesu. I ostatecznie
dokonują uniﬁkacji swojego środowiska,
ograniczają także liczbę producentów używanych rozwiązań – twierdzi przedstawiciel integratora.
Niestety, często zdarza się, że narzędzia ochronne kupowane są nie w wyniku
przemyślanej strategii, ale po to, by zadowolić jeden (własny) dział.
– Jeśli odpowiadam za sieci, to zadbam
o UTM czy ﬁrewall, ale mniej będę się
przejmował tym, że przykładowo pracownicy wynoszą dane na pendrive’ach albo
wysyłają je do chmury. Bo za to odpowiada
ktoś inny… – mówi Bartosz Dzirba, CTO
i członek zarządu Passusa SA.
Nawet jeśli wiadomo, że pewne rozwiązania powinny ze sobą współistnieć,
to ostatecznie wszystko rozbija się o budżety. Przedstawiciel Passusa zauważa
jednak również pozytywne przykłady na
rynku. Są bowiem ﬁrmy, w których wdrożenia nie polegają jedynie na włączaniu
do systemu kolejnego produktu, z myślą
o audycie. Starają się raczej integrować
z nim wszystkie rozwiązania, którymi
dysponują, choć to wymaga dużo czasu
i pracy, a koszty usługi szeroko pojętej
integracji mogą znacznie przekraczać
wartość samego rozwiązania. Zresztą
w przypadku bezpieczeństwa trudno
wyznaczyć granicę między wdrożeniem
a dostrajaniem, które może się ciągnąć
miesiącami.
VADEMECUM CRN maj 2019
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Teoretycznie w przypadku projektu tworzonego od zera, w zupełnie nowym środowisku, bez doświadczenia
technicznego (tzw. green ﬁeld), klient
może postawić na jednego producenta,
który obiecuje mu kompleksową ochronę i rozwiązanie wszystkich problemów.
W praktyce tak się jednak nie zdarza, bo
klienci dobrze wiedzą, czym grozi ograniczenie się do jednego dostawcy, czyli
tzw. vendor lock-in.
– Nie znam klienta, który by na to poszedł.
Wówczas bowiem dostawcy łatwo będzie
dyktować warunki, a nie można sobie na to
pozwolić. Poza tym nie znam też producenta, który ma wszystko. Optymalną sytuacją
jest wybór dwóch równorzędnych dostawców, wtedy to klient decyduje, którego w danym wypadku wybrać. Jeśli jeden ustali zbyt
wysokie ceny, zawsze w odwodzie będzie ten
drugi – twierdzi Rafał Kraska.

BEZPIECZEŃSTWO
MUSI KOSZTOWAĆ

Przez długie lata problemem było to, że
klienci nie dostrzegali zwrotu z inwestycji w zakresie bezpieczeństwa, widząc
w nich jedynie koszty. Teraz już nie ma

Łukasz Bromirski
dyrektor ds. technologii, Cisco

Dla bezpieczeństwa sieci ważne jest nie tylko, żeby zablokować podejrzany pakiet, ale także wiedzieć, dlaczego się pojawił: kto ma źle
skonﬁgurowane urządzenie końcowe albo kto dostał się do naszej sieci i zaczyna wysyłać niebezpieczne treści. Podstawą tworzenia sieci działającej w taki sposób – od poziomu aplikacji po infrastrukturę – jest obsługa segmentacji. I nie sprawdza się model,
w którym ktoś musiałby się zastanawiać, jak tę segmentację wdrożyć. Rozwiązaniem
jest architektura, w ramach której segmentowane jest wszystko, a my decydujemy – za
pomocą różnego rodzaju polityk – co może się ze sobą komunikować. W dużej mierze
odbywa się to automatycznie. Żeby rozwiązanie było jeszcze skuteczniejsze, potrzebna jest wiedza o zagrożeniach, którą zapewnia threat intelligence.

problemu z wyliczeniem korzyści. Wartość wskaźnika ROI można obliczyć, bo
oszacowanie strat poniesionych w wyniku jednodniowego przestoju zakładu
produkcyjnego czy ﬁrmy spoza branży
przemysłowej nie jest trudne. Może to
zrobić korporacja, może średni, a nawet
mały przedsiębiorca.
Przykładem z życia wziętym są straty InterCars w wyniku ataku ransomware na jego systemy IT w czerwcu
2018 r. Służby prasowe ﬁrmy poinfor-

Zdaniem integratora

Rafał Kraska, dyrektor operacyjny, Trecom
Inaczej sprzedaje się rozwiązania ochronne klientom z sektora publicznego, inaczej
z sektora komercyjnego. Łączy ich jedynie fakt, że i jedni, i drudzy są bardzo zainteresowani zakupem po jakimś przykrym incydencie. W sektorze publicznym odniesiemy
sukces, jeśli uświadomimy klientom potrzebę stosowania zabezpieczeń. Gdy pokażemy im, do czego służy i jak działa oferowane rozwiązanie, przykładowo podczas konferencji. Jeśli stwierdzą, że im się przyda, zaczną zastanawiać się, skąd wziąć na nie
pieniądze. Niestety, środki pojawiają się najczęściej tylko pod koniec roku budżetowego, co widać to rosnącej gwaltownie liczbie przetargów w ostatnim kwartale. Bywa, że ich wynikiem są niezbyt przemyślane zakupy, nierzadko na wyrost. Dochodzi
nawet do takich kuriozalnych sytuacji: klient nabywa Next Generation Firewall za milion złotych, a potem korzysta tylko z dwóch zapewnianych przez ten sprzęt funkcji.
W sektorze biznesowym natomiast klienci mają własne działy pilnujące bezpieczeństwa i starające się być na bieżąco z trendami rynkowymi. Dlatego bardzo chętnie robimy dla nich instalacje proof of concept. Dzięki temu łatwo pokazujemy, co
mogą zyskać na wdrożeniu konkretnego rozwiązania. Zakup jest wtedy przemyślany, a decyzja o wyborze danego rozwiązania jest konsekwencją całego procesu
– od uświadomienia sobie potrzeby przez poznanie możliwości w ramach PoC
i wnioski z niego aż po kontrolowane wdrożenie. Kupienie czegoś na wyrost jest
w tym przypadku raczej niemożliwe. Klienci kupują to, co im potrzebne, bo za kilka
lat technologia może się zmienić.
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mowały wówczas, że dopiero po przeszło trzech dobach od awarii odzyskała
„podstawową sprawność operacyjną”.
Prace zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności trwały jednak znacznie dłużej. W takich sytuacjach koszty
zakupu systemu ochronnego przestają
grać główną rolę.
Oszczędności szukają zwykle mniejsze
i średnie ﬁrmy, które z reguły wiedzą jacy dostawcy zaspokoją ich potrzeby, a jednocześnie nie będą dla nich za drodzy.
Pytani przez nas integratorzy twierdzą,
że pewne marki kojarzone są wyłącznie
z segmentem enterprise i jeśli się myśli
o klientach z małych czy średnich ﬁrm,
dobrze jest mieć w portfolio także tańsze
rozwiązania, które znajdą uznanie w ich
oczach. Niestety, wcale nie tak rzadko
właściciel małej ﬁrmy dochodzi do wniosku, że nie potrzebuje zaawansowanego
systemu bezpieczeństwa albo ogranicza
się do darmowego antywirusa i ﬁrewalla. Takie podejście mogą zmienić przepisy, chociażby te zawarte w RODO, bo za
ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary.
A dotyczą przecież wszystkich ﬁrm, niezależnie od wielkości.
Przy wyborze dostawcy wskazówką dla
klientów są raporty takie jak magiczne
kwadranty Gartnera. Pytania o zajmowaną w nich pozycję określonego producenta są często zadawane już na początku
rozmów. Warto więc mieć w ofercie także rozwiązania wymieniane w takich zestawieniach, gdyż z samymi mało znanymi
markami, choćby były niezwykle innowacyjne, nabywcę znaleźć trudniej.

– Ponieważ dostawców rozwiązań zabezpieczających jest coraz więcej, nawet
w wąskich niszach, klient nie zna wszystkich. Raporty są dla niego pomocą, nam
także ułatwiają sprzedaż. Wiedzy o rozwiązaniach dostarczają też konferencje
– twierdzi Rafał Kraska.

BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE
W MODELU USŁUGOWYM

Specjaliści zwracają uwagę, że w ostatnich
latach ubiegłego wieku największym wyzwaniem dla dystrybutora było przekonanie zarówno integratorów, jak i klientów,
że przedsiębiorstwa spoza branży ﬁnansowej w ogóle potrzebują ﬁrewalli. Gdy banki
zyskały wiedzę w zakresie cyberochrony
i jako pierwsze dokonywały cyfryzacji
swoich usług, pozostałym ﬁrmom oraz
instytucjom państwowym łatwiej przychodziło zatrudnianie kolejnych pracowników IT niż zakup
sprzętowej platformy bezpieczeństwa.
W ciągu ostatnich
20 lat sytuacja bardzo
się zmieniła. Przede
wszystkim z powodu
upowszechnienia się
szerokopasmowego
internetu, co przyczyniło się do powstania
gospodarki cyfrowej. W sytuacji, gdy wszyscy są połączeni ze wszystkimi siłą rzeczy maleje bezpieczeństwo IT. W efekcie
bardzo ważne stały się kwestie zgodności
z przepisami (takimi jak RODO) i zaczęło
brakować specjalistów IT.
Przed integratorami otworzyły się zatem zupełnie nowe perspektywy. Z jednej
strony wzrosły szanse sprzedaży rozwiązań ochronnych, takich jak UTM-y
czy ﬁrewalle nowej generacji, z drugiej
– świadczenia usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa.
– Wobec coraz dotkliwszego deﬁcytu wiedzy dotyczącej ochrony środowiska IT ﬁrmy będą zwracać się o pomoc do
Managed Security Service Providerów.
To wielka szansa dla kanału sprzedaży,
bo integratorzy nie tylko mają niezbędny
know-how, ale także umieją rozmawiać
z zarządami przedsiębiorstw i prezentować im sposoby ograniczania kosztów

Sebastian Cygan
Security Sales Manager, SonicWall

Nieprzerwanie trwa wyścig zbrojeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Im bardziej wyraﬁnowane metody ataku, tym bardziej zaawansowana
obrona. O jej skuteczności w coraz większym stopniu decyduje zdolność platformy bezpieczeństwa do inspekcji ruchu zaszyfrowanego. Taki właśnie obecnie przeważa w połączeniach z internetem, w zależności od charakteru działalności prowadzonej przez
przedsiębiorstwo stanowi od 60 do nawet 80 proc. całego ruchu. Ponieważ w typowym
scenariuszu ﬁrewall nie widzi ruchu SSL, trzeba zadbać o to, by także taka komunikacja
była poddana kontroli. I nie ma znaczenia wielkość ﬁrmy, bo każda jest podłączona do internetu i może stać się celem ataku.

oraz ryzyka – uważa Mariusz Kochański,
członek zarządu Veracompu.
Model MSSP stanowi przy tym szansę
dotarcia do trudnego klienta, jakim jest
mniejsza ﬁrma. Zwykle nie ma własnego działu IT i nawet w kontekście bezpieczeństwa najbardziej
liczy się dla niej cena.
Teoretycznie więc taki niewielki podmiot
powinna zainteresować oferta profesjonalnej ochrony za
miesięczną opłatę.
Właśnie dlatego
wielu integratorów
zaczyna stosować model usługowy. Do sprzedaży „pudełek” dołączają ofertę usług opartych na chmurze
prywatnej, hybrydowej albo publicznej.
– My także mamy już produkty dla klientów, którzy nie chcą zatrudniać własnych
specjalistów do spraw bezpieczeństwa,
m.in. usługi naszego centrum SOC/NOC
– mówi Rafał Kraska.
Taki model służy zaspokajaniu potrzeb
ﬁrm, które chcą zaoszczędzić na personelu, nie rezygnując z wysokiego poziomu zabezpieczeń, kontroli i zarządzania
własną infrastrukturą – całym środowiskiem albo jego częścią. W wariancie
minimum mogą to być nawet tylko powiadomienia o incydentach, dzięki którym przedsiębiorstwo ma szansę szybko
na nie zareagować.
Przygotowanie dobrej oferty MSSP wcale nie wymaga przekonywania klientów, by
zaufali chmurze obliczeniowej (z czym, jak
pokazują różne badania, bywa w naszym

W jednej ﬁrmie
może być nawet
15 różnych systemów
bezpieczeństwa.

kraju problem). Model usługowy może bowiem polegać na wdrożeniach on-premise,
a następnie zdalnym zarządzaniu środowiskiem przez zewnętrznych specjalistów.
Różne są też formy własności. Przykładowo, rozwiązanie można wziąć w leasing,
może również pozostać w posiadaniu dostawcy. W tym ostatnim przypadku klient
nie musi się martwić o aktualizowanie
platformy, jej skalowanie, odświeżanie
itp. Z myślą o potrzebach działów ﬁnansowych tworzone są różne oferty umożliwiające żonglowanie kosztami CapEx i OpEx.
Na rynku nie brakuje przedsiębiorstw,
które dysponują środowiskami hybrydowymi i używają różnych modeli wdrażania usług IT. Wykorzystują własne centra
danych, kolokację oraz chmurę. Dlatego
coraz więcej producentów z branży bezpieczeństwa stara się, żeby ich rozwiązania można było uruchamiać w każdym
wariancie, a dostawcom usług łatwo było zarządzać mieszanym środowiskiem.
Bartosz Dzirba twierdzi, że coraz bardziej widocznym trendem, zwłaszcza
w sektorze publicznym, jest oczekiwanie przez klienta przydzielenia mu osoby,
która zajmie się utrzymaniem wdrożonego systemu. Inaczej może się zdarzyć, że
zakupiony produkt nie będzie wcale wykorzystywany, bo klient nie ma nikogo,
kto potraﬁłby się tym zająć. Pojawia się
zatem szansa działania jako MSSP. Czasem polega to po prostu na oddelegowaniu przez integratora specjalisty do pracy
na miejscu, u klienta. Taki model trudno
jednak nazwać usługą zarządzaną, mamy raczej do czynienia z outsourcingiem
pracownika.
VADEMECUM CRN maj 2019
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Czym jest threat intelligence?

Wobec systematycznie rosnącej skali działań cyberprzestępców
coraz popularniejsze staje się korzystanie przedsiębiorstw z usług
polegających na nieustannym śledzeniu i analizie zagrożeń.

S

przedaż tego rodzaju usług napędzana jest przez zwięk- promitowana” i w jakim stopniu (według wskaźników IOC
szające się wyraﬁnowanie technik ataku. W dodatku do – Indicators of Compromise). Jeśli system został zaatakowany,
ich przeprowadzania nie jest obecnie potrzebna zaawan- ważny jest czas. Im więcej informacji cyberprzestępcy zdołają
sowana wiedza. Ataków można dokonywać za pomocą goto- wykraść, tym dotkliwsze będą skutki ich działań.
wych zestawów narzędzi, które są do pobrania za opłatą. Aby
Z rozwiązań threat intelligence mogą korzystać ﬁrmy różnej
zlecić atak DDoS, ransomware czy APT, wystarczy przeglądar- wielkości i z dowolnej branży, ale najczęściej robią to banki i inka internetowa i bitcoiny. Usługi Crime as a Service mają nawet ne podmioty z sektora ﬁnansowego, a także służby publiczne
własną pomoc techniczną. W rezultacie nadążanie za wciąż no- i wojsko. Decydują się na takie dodatkowe zabezpieczenia, żewymi zagrożeniami oraz analizowanie wielkich ilości danych by chronić swoje najważniejsze zasoby i informacje niejawne.
Wynajęty dostawca usług threat intelligence
związanych z bezpieczeństwem wymaga zaangażowania zespołów specjalistów pracujących
dostarcza informacje o zagrożeniach i zapobiePopyt na usługi analizy ga atakom, regularnie współpracując z zespow pełnym wymiarze godzin.
zagrożeń rośnie dzięki łem ds. bezpieczeństwa lub IT klienta.
W celu zaspokojenia tych potrzeb powstała
nowa dziedzina cyberbezpieczeństwa, znana
Pewne jest przy tym, że popyt na usługi anachmurze obliczeniowej.
jako threat intelligence. Skupia się na gromalizy zagrożeń rośnie dzięki chmurze obliczedzeniu i analizowaniu informacji o aktualnych i potencjalnych niowej. To ona sprawia, że threat intelligence nie wymaga od
atakach, które zagrażają bezpieczeństwu ﬁrm i ich zasobów. klienta inwestowania w dodatkowy sprzęt i może być świadZaletą threat intelligence jest to, że zapobiega także skutkom czona z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym momencyberprzestępstw i ogranicza koszty likwidowania szkód po in- cie. Technologia chmurowa ułatwia też proces zarządzania
cydencie. Celem usługi jest również ułatwienie klientom zrozu- i zabezpieczania danych.
mienia, czym są zagrożenia dla ich infrastruktury oraz co należy
Perspektywy usług threat intelligence są więcej niż dobre.
zrobić, by skutecznie chronić swoją działalność.
Z ostatniego badania MarketsandMarkets wynika, że wartość
Zapewniana proaktywna ochrona to największa korzyść, ja- ich sprzedaży do 2023 r. osiągnie 13 mld dol. (obecnie jest to
ka płynie z nieustannej analizy zagrożeń. Threat intelligence 5,3 mld dol.). Zdaniem analityków stanowi to ogromną szansę
pomaga też w ustaleniu, czy infrastruktura została już „skom- na rozwój kanału sprzedaży tego rodzaju usług.
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Podgląd

bezpieczeństwa w chmurze

U

sługa Stealthwatch Cloud,
świadczona w modelu SaaS,
gwarantuje monitorowanie lokalnego oraz chmurowego ruchu sieciowego. W tym celu konieczne jest
automatyczne przekazywanie do centralnej platformy wielu informacji dotyczących charakterystyki przesyłanych
w sieci danych (dzieje się to za pośrednictwem maszyny wirtualnej wdrożonej
w ﬁrmie lub w chmurze).
Stealthwatch Cloud automatycznie
identyﬁkuje role obiektów podłączonych
do sieci na podstawie analizy generowanego przez nie ruchu. Dla przykładu, jeżeli zaobserwowany ruch generowany
przez dany obiekt jest charakterystyczny dla wiadomości e-mail, przypisana
zostanie mu rola serwera poczty elektronicznej (jeden obiekt może mieć przypisanych wiele ról).
Usługa jest wspomagana także przez
zewnętrzne źródła informacji reputacyjnych, np. Cisco Talos. Korzystający
z niej otrzymują komunikaty, które zawierają ostrzeżenia o zaobserwowanych
anomaliach. Poza tym użytkownicy
za pośrednictwem portalu mają wgląd
w zebrane informacje kontekstowe, ułatwiające bardziej szczegółowe badania
i zlokalizowanie źródeł problemu. To
jedyne rozwiązanie zapewniające wykrywanie szkodliwego oprogramowania bez deszyfrowania ruchu.
Stealthwatch Cloud można wdrożyć
na dwa sposoby. Pierwszy – Public Cloud
Monitoring (PCM) – umożliwia uruchomienie usługi w chmurze (Microsoft Azure, Google Cloud, AWS). Drugi
to Private Network Monitoring (PNM),
który zapewnia instalowanie czujni-

ków programowych w sieci lokalnej,
łączących się z portami SPAN/mirror
i zbierających dane o ruchu z urządzeń
sieciowych. Można także korzystać
z usługi Stealthwatch Cloud w obydwu
modelach jednocześnie.
Zarówno w modelu PCM, jak i PNM
wykorzystywane jest dynamiczne modelowanie obiektów (Dynamic Entity
Modeling) do obserwowania stanu sieci. Dla Stealthwatch Cloud obiektem jest
coś, co może być śledzone w czasie, np.
host lub urządzenie końcowe w sieci albo funkcja Lambda w środowisku AWS.
Podczas dynamicznego modelowania
gromadzone są informacje o obiektach
na podstawie ruchu, który przesyłają.
Stealthwatch Cloud zdobywa dane przekazywane przez protokoły NetFlow,
IPFIX, JFlow oraz inne źródła informacji o ruchu sieciowym lub dzienniki przepływu VPC stosowane w chmurze.

ALERTY

I ANALIZY

Dzięki połączeniu zebranych informacji dotyczących roli wszystkich obiektów
i ich zachowania w sieci oraz sygnałów
o występujących na świecie zagrożeniach,
dostarczanych przez zewnętrzne źródła, usługa Stealthwatch Cloud generuje
alarmy, które dają znać o możliwości pró-

by zaatakowania środowiska IT w przedsiębiorstwie. Przykładem może być sytuacja, w której urządzenie niedawno
podłączone do sieci zaczyna generować
ruch charakterystyczny dla kontrolera domeny, znajdującego się już wcześniej w ﬁrmowej infrastrukturze. Innym
przykładem są obiekty komunikujące
się z zewnętrznym serwerem, z którym
wcześniej nie nawiązywały połączenia,
używając nietypowych portów, lub nagle
zaczną przesyłać duże ilości danych. System zidentyﬁkuje i od razu wyśle alarm do
administratorów, aby podjęli dalsze działania weryﬁkacyjne i właściwie zareagowali na niepokojącej działanie.
Przedsiębiorstwa zainteresowane
wdrożeniem usługi Stealthwatch Cloud
mogą skorzystać z 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Wówczas przez
pierwszych 36 dni dane o zaobserwowanym ruchu sieciowym będą przesyłane
do chmury Cisco, aby mógł zacząć działać mechanizm dynamicznego modelowania obiektów. W tym początkowym
okresie do administratorów wysyłana
jest połowa rodzajów alarmów. W wyniku stopniowego uczenia się system
gromadzi coraz więcej danych, więc pojawiają się dodatkowe alerty. Gdy baza
wzorcowa jest gotowa, użytkownik ma
24 dni na obserwację działania usługi,
zapoznanie się z interfejsem użytkownika oraz przeprowadzenie testów.

Dodatkowe informacje: PAWEŁ NAJSAREK,
SYSTEM ENGINEER, INGRAM MICRO,
PAWEL.NAJSAREK@INGRAMMICRO.COM
VADEMECUM CRN maj 2019
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI CISCO I INGRAM MICRO.

Do zagwarantowania bezpieczeństwa środowiska IT w ﬁrmie konieczny jest stały
monitoring działania jego elementów. Oferowana przez Cisco usługa Stealthwatch
Cloud zapewnia taką funkcję w odniesieniu do infrastruktury sieciowej.

BEZPIECZEŃSTWO FIRMOWYCH SIECI

Chmura pod pełną kontrolą
Barracuda Cloud Security Guardian to bezagentowa usługa Software as a Service,
która pomaga ﬁrmom chronić dane w nowo tworzonych i przenoszonych do chmur
publicznych (AWS lub Azure) aplikacjach. Zapewnia użytkownikom komplet informacji
o aktualnym poziomie zabezpieczeń, co ułatwia eliminowanie ryzyka ataku oraz
gwarantowanie zgodności z przepisami ﬁrmowymi i obowiązującym prawem.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BARRACUDA NETWORKS.

W

środowisku chmury publicznej dostosowywanie
usług do potrzeb użytkowników oraz rozwijanie ich
jest znacznie prostsze, niż w przypadku wdrożeń
zrealizowanych w siedzibie ﬁrmy. Właśnie dzięki elastyczności
taki model przetwarzania danych się rozpowszechnia. Niestety, coraz częstsze naruszenia bezpieczeństwa danych i rosnące tempo zmian realiów funkcjonowania w chmurze (zarówno
z perspektywy udostępnianych zasobów, jak i korzystających
z nich użytkowników) może okazać się dla przedsiębiorstw sporym wyzwaniem. Według analityków Gartnera w przyszłości
80 proc. udanych włamań do środowiska chmurowego będzie
spowodowanych błędną jego konﬁguracją, niewłaściwym zarządzaniem prawami dostępu lub sabotażem.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ﬁrma potrzebuje korzystać z usług dostępnych w wielu chmurach. Bardzo
szybko administratorom zaczyna doskwierać brak możliwości
szczegółowej wizualizacji całej infrastruktury oraz brak kompleksowego źródła informacji o stopniu wykorzystania zasobów
i zrozumienia wzajemnych relacji między usługami w środowisku wielochmurowym. Z reguły nie wiadomo też nic na temat
bezpieczeństwa zgromadzonych danych i tego, czy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w ﬁrmie przepisami.

WIZUALIZACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Dzięki wizualizacji zasobów chmury i ich wzajemnych powiązań zarówno jeśli chodzi o dostęp do ﬁrmowej sieci, działających w nich aplikacji jak i uprawnień dostępu usługa Barracuda
Cloud Security Guardian dostarcza wiele cennych informacji.
Jej wdrożenie jest bardzo proste i szybkie – po kilku minutach
od zainicjowania pracy usługi można zacząć skanowanie całej
infrastruktury chmury w poszukiwaniu luk w rozwiązaniach
ochronnych. Do dyspozycji administratorów są także gotowe
proﬁle wizualizacyjne, z funkcją modyﬁkacji ich ustawień lub
tworzenia własnych.
Nie lada zadaniem może okazać się, szczególnie w przypadku
dynamicznie rozwijających się ﬁrm, przypisywanie użytkownikom
należnych im uprawnień i zapewnienie dostępu do usług w chmurze. Pomocny okaże się Barracuda Cloud Security Guardian,
dzięki któremu administratorzy mogą skonﬁgurować zestaw reguł bezpieczeństwa dla poszczególnych grup użytkowników,
a następnie automatycznie sprawdzać, czy stan rzeczywisty jest
zgodny z założeniami. W przypadku naruszenia bądź podejrzenia
naruszenia polityki bezpieczeństwa możliwe jest automatyczne
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Główne wyróżniki rozwiązania
Cloud Security Guardian
 Integruje w jednym narzędziu funkcje zabezpieczania warstwy
zarządzania usługami w chmurze i przechowywania danych
 Zapewnia ochronę obszaru, którego nie obejmują ﬁrewalle
 Gwarantuje elastyczne korzystanie z aplikacji chmurowych,
bez konﬂiktów z lokalną infrastrukturą IT
 Nieustannie skanuje środowisko pod kątem zagrożeń, a po
wykryciu pomaga je zlikwidować
 Stosuje reguły polityki bezpieczeństwa bazujące na najlepszych
praktykach CIS (Center for Internet – Security)
 Umożliwia wizualizację styku ﬁrmowej infrastruktury IT
z chmurą
 Darmowa instalacja oraz przejrzyste zasady rozliczania za
wykorzystanie dzięki modelowi subskrypcyjnemu

zablokowanie działań użytkownika lub aplikacji i przeniesienie
do kwarantanny na czas wyjaśniania sprawy.

STRAŻNIK WYKRYJE BŁĄD
Złośliwe oprogramowanie oraz inne zaawansowane, nieznane
obecnie zagrożenia mogą mieć druzgocący wpływ na każdą ﬁrmę. Stworzony przez Barracuda Networks i udostępniony w usłudze Cloud Security Guardian mechanizm ATP automatycznie
skanuje zawartość zasobów chmurowych AWS S3 oraz Azure
Blob w celu zidentyﬁkowania i usunięcia wszelkich zagrożeń.
Zautomatyzowanie procesu wyszukiwania źle skonﬁgurowanych rozwiązań sieciowych, także w środowisku chmury publicznej, pozwoliło cyberprzestępcom na szybsze działanie, co
znacząco przyczynia się do podniesienia skuteczności ataków.
Również w tej dziedzinie pomoże usługa Barracuda Cloud Security Guardian – ułatwia weryﬁkację ustawień konﬁguracyjnych,
a w razie potrzeby może być zintegrowana z rozwiązaniami
Cloud Generation WAF lub Cloud Generation Firewall.

Dodatkowe informacje: TOMASZ ROT, SALES DIRECTOR – CEE,
BARRACUDA NETWORKS, TROT@BARRACUDA.COM

QRadar Advisor
koreluje informacje o zdarzeniach w sieci
IBM QRadar Advisor with Watson to jedno z narzędzi z bogatej rodziny
rozwiązań ochronnych IBM.

METODYCZNA OBRONA
W mechanizmie funkcjonowania aplikacji IBM QRadar Advisor with Watson
zastosowano metodę analizy ataków Cy-

ber Kill Chain oraz bazę danych Mitre
ATT&CK.
Cyber Kill Chain to opracowany przez
ﬁrmę Lockheed Martin model opisujący różne fazy ataku i ich wpływ na infrastrukturę IT. Jest stosowany w celu
identyﬁkacji zainicjowanych działań cyberprzestępczych oraz podjęcia działań
obronnych, adekwatnych do aktualnie
trwającej fazy ataku. Metoda jest szczególnie przydatna w zwalczaniu długotrwałych i powtarzających się ataków
typu APT, bowiem ułatwia priorytetyzowanie zadań.
Natomiast Mitre ATT&CK to ogólnodostępna baza wiedzy dotyczącej zaobserwowanych i przeanalizowanych taktyk
cyberataków. Jest tworzona przez Mitre Corporation – organizację non proﬁt,
której celem jest badanie występujących
zagrożeń IT. Zadaniem Mitre jest m.in.
zarządzanie bazami danych CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) oraz
CWE (Common Weakness Enumeration).
Narzędzia z rodziny QRadar oraz IBM
Watson for Cybersecurity wykorzystywane są w otwartym w 2017 r. europejskim centrum IBM X-Force Command
Center, które powstało w ramach rozbudowy i modernizacji działającego we
Wrocławiu usługowego ośrodka IBM
SOC. Dzięki nim rozszerzono zakres
usług kierowanych do klientów zainteresowanych spełnieniem wymogów
RODO. Centrum może świadczyć usługi w modelu EU delivery, co oznacza, że
dane klientów nie będą opuszczały Unii
Europejskiej.
Wrocławskie IBM X-Force Command
Center należy do globalnej sieci tego typu prowadzonych przez IBM placówek,
które w każdym miesiącu rejestrują
trylion incydentów sieciowych i tworzą metody zapobiegania im. Z usług
ochronnych oferowanych przez IBM

Aplikacje oferowane
w ramach marki
IBM QRadar
 IBM QRadar Advisor with Watson
– wykorzystanie mechanizmów
sztucznej inteligencji do analizy
wskaźników kompromitacji (IOC)
i umiejscowienia wykrytych ataków
we właściwym kontekście
 IBM QRadar User Behavior Analytics
– analiza aktywności użytkowników
w celu wykrycia wewnętrznych zagrożeń
 IBM QRadar Network Insights
– inspekcja ruchu sieciowego w czasie
rzeczywistym w celu odnalezienia
ukrytych zagrożeń
 IBM QRadar Vulnerability Manager
– synchronizacja danych o wykrytej
podatności środowiska IT z topologią
sieciową
 IBM QRadar Incident Forensics
– odtworzenie krok po kroku akcji
podjętych przez atakującego
 IBM QRadar Data Store – zbieranie
wszelkiego typu danych dotyczących
bezpieczeństwa infrastruktury IT
w przedsiębiorstwie

korzysta na świecie 4,5 tys. dużych ﬁrm
ze 133 państw. W ramach tej globalnej
sieci pracuje ponad 1,4 tys. specjalistów
z dziedziny bezpieczeństwa, zaś we
Wrocławiu ok. 200.

Dodatkowe informacje:
RAFAŁ OWCZAREK, IBM BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER, TECH DATA, RAFAL.OWCZAREK@TECHDATA.COM
VADEMECUM CRN maj 2019
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A

plikacja IBM QRadar Advisor
with Watson wykorzystuje bazujący na sztucznej inteligencji mechanizm IBM Cognitive Security,
z którego czerpie wiedzę na temat naruszeń bezpieczeństwa i potraﬁ zastosować ją w analizie zdarzeń w ﬁrmowym
środowisku IT. Dzięki temu czas, którego eksperci potrzebują na analizy ataków, jest redukowany z dni lub tygodni
do minut lub godzin (jeśli dokonywana
jest automatycznie).
Zapewnienie właściwej ochrony infrastruktury IT w ﬁrmach staje się dużym wyzwaniem, coraz trudniej jest
też znaleźć ekspertów w tej dziedzinie.
Dlatego konieczne jest korzystanie z takich narzędzi jak QRadar Advisor with
Watson. Dzięki sztucznej inteligencji
automatyzuje ono zadania analityków
bezpieczeństwa pracujących w działach SOC (Security Operations Center).
Watson wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł danych i koreluje z zaobserwowanymi incydentami
w środowisku IT. W ten sposób QRadar
Advisor zaleca ekspertom przyjrzenie
się wybranym zdarzeniom w sieci wymagającym pilnej interwencji.
Przed wdrożeniem rozwiązania QRadarAdvisor producent rekomenduje skorzystanie z aplikacji QRadar Assistant. Umożliwia ona przeskanowanie środowiska IT
w ﬁrmie. Dzięki wbudowanej bazie ustawień konﬁguracyjnych, zgodnych z najlepszymi praktykami ocenia jej gotowość
do wykorzystania sztucznej inteligencji. Aplikację można pobrać ze strony
exchange.xforce.ibmcloud.com/hub, gdzie
znajduje się 30-dniowa wersja próbna.

BEZPIECZEŃSTWO FIRMOWYCH SIECI

Fortinet – bezpieczeństwo sieci
na wielu płaszczyznach

Rozwiązania Fortinet są uniwersalne, dzięki czemu umożliwiają zabezpieczanie infrastruktury IT
we wszelkiego typu ﬁrmach. Ale w wybranych branżach korzyści mogą być spektakularne.
Przykładem są placówki handlowe i to niezależnie od wielkości.

W

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI FORTINET I VERACOMP.

całej Europie rynek staje się
coraz bardziej konkurencyjny. Wymaga to nowego, gotowego na transformacje podejścia do
prowadzonego biznesu. Szukanie pomysłów na inteligentne sklepy stało się
koniecznością dla każdego menedżera i właściciela. Przeprowadzanie zmian
utrudniają jednak regulacje, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym danym o klientach.
Co ciekawe, wyzwania związane są nie
tylko z danymi kupujących. Coraz częściej
w placówkach handlowych pojawiają się
urządzenia IoT. Służą nie tylko do przesyłania danych np. między sklepami sieciowymi i centralą, ale dostarczają także
zindywidualizowane informacje klientom i umożliwiają komunikację z nimi.
Dlatego kwestia bezpiecznej wymiany

Główne zalety
rozwiązań Fortinet
 Automatyzacja – szybkie wdrożenie
rozwiązań i łatwe utrzymanie środowiska IT, pozbawione ryzyka popełnienia
błędu przed administratora
 Elastyczność – minimalizacja ograniczeń wynikających z zastosowanej
infrastruktury, geokonﬁguracja i indywidualizacja w zależności od wielkości
punktu, promowanego towaru oraz
innych założeń marketingowych
 Standaryzacja – gwarancja stosowania tych samych reguł polityki bezpieczeństwa w całej infrastrukturze
 Bezpieczeństwo – pełna ochrona
danych przesyłanych pomiędzy placówkami i centralą oraz do klientów
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i przechowywania wszelkich danych stała się jeszcze ważniejsza.
SPOKÓJ DLA SKLEPU

W sieciach sklepów głównym zagadnieniem związanym z ochroną przetwarzanych informacji jest możliwość zdalnego
zarządzania różnymi urządzeniami.
W przypadku kilkuset czy kilku tysięcy punktów sprzedaży pod uwagę musi
być brany nie tylko dostęp do centralnego
systemu, ale też komunikacja z terminalami, kasami, drukarkami ﬁskalnymi, inteligentnymi półkami oraz urządzeniami
klienckimi. Konieczne jest więc zapewnienie połączenia z centralą, ale także
wdrożenie w sklepach systemów Wi-Fi.
Menedżerowie wielu placowek handlowych są żywo zainteresowani możliwością przygotowywania indywidualnej
oferty dla stałych klientów (aby skrócić
czas, jaki poświęcają na zakupy) oraz jej
integracją z informacjami zgromadzonymi na kartach lojalnościowych. Takie
podejście ułatwia wybór asortymentu
oferowanego przez sklep, który z dużym
prawdopodobieństwem zostanie kupiony, a to przełoży się na większą sprzedaż
i zysk przedsiębiorcy. W przypadku towarów spożywczych, kiedy znaczenie ma
czas od produkcji do zakupu, możliwe staje się zapewnienie ich większej świeżości.
Nie mniej ważna jest umiejętność szybkiej implementacji nowych rozwiązań
w sposób, który nie będzie wymagał dużych zasobów ludzkich ani czasu, oraz – co
bywa najważniejsze – nie spowoduje zakłóceń w działającym już środowisku IT.
To bardzo ważne, bo z systemu będzie korzystać kilka grup pracowników: dział
utrzymania, administratorzy odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości dzia-

Michał Taterka
inżynier systemowy, Fortinet

Systemy dostarczane przez Fortinet są
otwarte, dysponują
w pełni udokumentowanymi interfejsami programistycznymi API. Dodatkowo dostarczamy naszym
klientom gotowe rozwiązania do centralnego zarządzania urządzeniami i regułami
polityki bezpieczeństwa. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze implementacja nawet
najbardziej skomplikowanych projektów
nie stwarza problemów. Perspektywy rozwoju branży handlowej są bardzo duże, a
rosnąca liczba sieciowych placówek wymusza szybkie wdrażanie rozwiązań IT
usprawniających ich pracę. Nie można jednak przy tym zapominać o coraz bardziej
wyśrubowanych normach bezpieczeństwa i przepisach prawa.

łania sklepów i centrali, ale także działy
help desk będące pierwszą linią wsparcia
dla placówek handlowych, niezależnie od
tego, czy są własne czy franczyzowe.
Fortinet ma w ofercie zestaw narzędzi
do budowy takiego rozwiązania: ﬁrewalle
centralne i przeznaczone dla mniejszych
sklepów, systemy centralnego zarządzania
zdarzeniami, ich obsługi i raportowania
oraz systemy klasy SIEM automatycznie
wykrywające awarie lub ataki.

Dodatkowe informacje:
MICHAŁ TATERKA, INŻYNIER SYSTEMOWY, FORTINET,
MTATERKA@FORTINET.COM

ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNY NEWSLETTER

POLSKA

OTRZYMASZ 3 RAZY W TYGODNIU:
• najświeższe informacje o trendach w kanale sprzedaży rozwiązań IT w Polsce i na świecie
• zapowiedzi najważniejszych konferencji i wydarzeń dla resellerów i integratorów IT
• wiedzę dotyczącą biznesu, wspomagającą rozwój Twojej ﬁrmy

Jak to zrobić?
To proste. Mając konto* na CRN.PL:
1. zaloguj się
2. kliknij Prenumerata
3. kliknij ikonę NEWSLETTER CRN
4. i zapisz wprowadzone zmiany

JEŚLI NIE PAMIĘTASZ HASŁA
DO SWOJEGO KONTA…
• możesz je odzyskać na stronie:
www.crn.pl/reset
• możesz wysłać mail na
adres prenumerata@crn.pl
z prośbą o włączenie newslettera
Z otrzymywania newslettera
można w każdej chwili zrezygnować,
edytując proﬁl swojego konta na
CRN.pl lub wysyłając mail na adres
prenumerata@crn.pl

* Jeśli jeszcze nie masz konta na crn.pl możesz je założyć na stronie www.crn.pl/login

N A J L E P I E J P O I N F O R M OWA N E P I S M O W B R A N Ż Y I T !
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Cyberwojna
na wszystkich frontach

Dożyliśmy czasów, w których coraz słabszy jest związek między
kwotami wydawanymi na ochronę a jej poziomem. Prostota staje się największą zaletą
systemów ochronnych, gdyż mnogość skomplikowanych rozwiązań zwiększa ryzyko
popełnienia błędu w ich konﬁguracji.
KRZYSZTOF JAKUBIK

P

obieżna nawet lektura portali
zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa IT prowadzi do wniosku, że jedyną rozsądną formą ochrony
pozostanie niebawem przestawienie się
na XIX-wieczny styl funkcjonowania
– bez energii elektrycznej i możliwości
szybkiego przekazu informacji. Atakowane jest bowiem wszystko i wszędzie.
W ﬁrmach, które dysponują tajnymi informacjami, albo oferują rozwiązania do
ich przechowywania, paranoja stała się
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zwykłym stanem świadomości, zarówno
zarządów, jak i personelu.
Żeby nie być gołosłownym: w październiku 2018 r. w branży rozeszła się
plotka, że w serwerowych płytach głównych Supermicro mógł znaleźć się szpiegujący chip. Od tego czasu informatycy
Oracle’a dokonują bardzo skrupulatnej
inspekcji każdej płyty głównej, która
traﬁa do ich chmurowych serwerowni.
A ponieważ służą one do świadczenia
usług największym przedsiębiorstwom

świata, odpowiedzialność usługodawcy jest wręcz gigantyczna. Dlatego, choć
plotka okazała się fałszywa, trudno
się dziwić panice w Oracle’u i podjętej
w związku z tym mrówczej i kosztownej
pracy. Zwłaszcza że z ankiety przeprowadzonej przez Sophosa wśród 3,1 tys.
menedżerów IT z całego świata wynika, iż celem największych w swojej skali
ataków w ich korporacyjnych środowiskach były serwery i infrastruktura sieciowa (odpowiednio 36,7 i 36,6 proc.).

9 kroków
zapewniających bezpieczeństwo
w środowisku IT
Specjaliści FBI wspólnie z ﬁrmami IT przygotowali dziewięć porad dla przedsiębiorstw,
które chcą zwiększyć zakres ochrony przed zagrożeniami, m.in. ransomware’em.
Ich zdaniem niezbędne jest:
aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji,
upewnianie się, że mamy aktualnego antywirusa,
kontrolowanie uprzywilejowanych kont,
stosowanie kontroli dostępu bazującej na rodzaju danych,
kontrolowanie uprawnień aplikacji,
wyłączanie możliwości tworzenia makr w aplikacjach Microsoft Oﬃce,
stworzenie białej listy aplikacji,
korzystanie ze środowisk wirtualnych lub kontenerów,
regularne wykonywanie backupu danych.

W 16,9 proc. przypadków celem były natomiast komputery, a w 9,6 proc.– smartfony i tablety.
Porażające są też dane statystyczne
dotyczące zagrożeń online w I kwartale
2019 r., ujawnione przez Kaspersky Lab.
W tym okresie rosyjskie systemy na całym świecie wykryły i odparły ponad
947 mln unikalnych wersji złośliwego
oprogramowania. Zidentyﬁkowały też
niemal 247 mln szkodliwych adresów
URL. Co ważne, ponad 300 tys. urządzeń
próbowano zainfekować malware’em
służącym do kradzieży pieniędzy z wykorzystaniem internetowego dostępu do
kont bankowych. Problem będzie się pogłębiał, bo według szacunków Cisco Systems w 2019 r. cyberprzestępcy zarobią
2 bln dol. Dla porównania, Polska wypracuje w tym samym okresie PKB w wysokości ok. 0,5 bln dol., a więc czterokrotnie
mniej. Determinacja po „złej stronie mocy” będzie więc tylko narastać.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

I RZECZYWISTE ZAGROŻENIA

Cała branża związana z ochroną środowisk
IT pokłada ogromne nadzieje w uczeniu
maszynowym. Firmy wykorzystują sieci

neuronowe do wykrywania i przewidywania cyfrowych ataków, a także analizy
potencjalnie złośliwego kodu w środowiskach testowych typu sandbox. Przestępcy
ewidentnie obawiają się tej techniki.
Kiedyś najlepszym antywirusem było
środowisko wirtualne. Twórcy szkodliwego oprogramowania wiedzieli, że analizowane jest w maszynach wirtualnych,
więc wyposażali je w mechanizm wykrywający rodzaj środowiska, w którym
było uruchamiane. Gdy wykryta została
maszyna wirtualna, wirus dezaktywował
sam siebie. Dziś podobnie jest ze środowiskiem typu sandbox. Ostatnio wykryto
szkodliwe oprogramowanie, które rozpoznaje, czy traﬁło właśnie do wirtualnej
piaskownicy. Jeśli tak, nie robiło nic, nie
uruchamiało złośliwego kodu, a więc nie
dawało mechanizmowi sztucznej inteligencji podstaw do wystawienia negatywnej oceny.
Wielu ekspertów podkreśla, że obecnie
sztuczna inteligencja stała się mieczem
obosiecznym i wkrótce cyberprzestępcy
będą ją wykorzystywać do prowadzenia
jeszcze bardziej zaawansowanych ataków.
Ułatwi ona tworzenie samomutujących się
wirusów i oprogramowania ransomware,
które będzie w stanie ominąć antywirusy,
ﬁrewalle, moduły sandbox i inne rozwiązania ochronne. Cyberprzestępcy coraz
szerzej będą wykorzystywać możliwości
uczenia maszynowego do automatycznego tworzenia i wysyłania przekonujących

wiadomości phishingowych do niepodejrzewających niczego oﬁar.
Sztuczna inteligencja może być również
wykorzystywana do zbierania z Internetu (mediów społecznościowych, forów
wsparcia itp.) informacji o ﬁrmie będącej
potencjalną oﬁarą, co z kolei ułatwi prowadzenie ukierunkowanych ataków APT.
Zebrane informacje (w zakresie demograﬁi, geograﬁi, historii przeglądania stron
itd.) ułatwią łamanie haseł użytkowników
w wyniku zawężenia liczby potencjalnie
poprawnych haseł.

„PRZYŚLIJ MI TO
NATYCHMIAST!”
Komu z nas nigdy nie zabiło szybciej serce na widok e-maila od szefa z pytaniem
„czemu ten dokument wciąż nie jest
opracowany?” albo z żądaniem natychmiastowego przesłania pliku z ważnymi
danymi lub hasła do zalogowania się do
jakiejś usługi? Cyberprzestępcy doskonale o tym wiedzą. Technika e-mail spooﬁngu, polegającego na podszywaniu się pod
przełożonych, współpracowników, partnerów lub klientów, znana i wykorzystywana jest od dawna, ale ostatnio przybrała
nową formę. Wcześniej bowiem wymagała od oszukującego indywidualnego zaangażowania – przeprowadzenia analizy
struktury zatrudnienia w ﬁrmie, zdobycia adresów e-mail poszczególnych osób
i spreparowania wiadomości, która
VADEMECUM CRN maj 2019
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powinna być napisana nie tylko poprawnie językowo, ale też w jakimś stopniu odnosić się do charakteru działalności danej
ﬁrmy (zarówno merytorycznie, jak i wizualnie, np. zawierać stosowaną w przedsiębiorstwie stopkę).
Dziś większością tych zadań zajmuje się automat. Analizuje posiadane spamerskie bazy adresów e-mail i wyszukuje
kolejne, pochodzące z tej samej domeny.
Następnie zaczyna wysyłkę, tworząc różne kombinacje zestawu nadawców i odbiorców. Co więcej, jeżeli traﬁ na starą
wersję serwera pocztowego, może nawet
wysłać wiadomość z oryginalnego adresu (przez wiele lat do wysyłania wiadomości przez serwer SMTP niepotrzebne
było uwierzytelnianie się). Dziś, na szczęście, taka sytuacja to już raczej rzadkość,
niemniej jednak warto sprawdzić poziom
zabezpieczeń serwerów pocztowych
u klientów.
Oczywiście skorzystanie przez przestępców z automatycznego generowania i wysyłania tego typu wiadomości
ma pewne ograniczenia. Nawet stosując
sztuczną inteligencję, nadal trudno będzie
wygenerować wiarygodnie wyglądającą
prośbę o konkretne dane lub dokumenty,
wpisującą się w kontekst działalności ﬁrmy. Ale bardzo łatwo nakłonić nieświadomego pracownika do kliknięcia w link
prowadzący najczęściej do strony zawierającej złośliwy kod.
Poradzenie sobie z problemem zafałszowanych e-maili jest jednocześnie łatwe i trudne. Łatwe, bo wystarczy uczulić
na nie pracowników i nauczyć weryﬁkacji
adresu nadawcy. Trudne zaś, bo ludzkie
emocje są silniejsze niż wiedza i doświadczenie, więc zawsze znajdzie się ktoś, kogo będzie łatwo zmanipulować. Pojawiają
się jednak rozwiązania ochronne dla serwerów poczty i urządzeń końcowych, które wyczulone są na e-mail spooﬁng. Znają
personalia pracowników ﬁrmy i ich adresy e-mail, więc gdy wykryją wiadomość
z adresem różniącym się od oryginalnego,
natychmiast wszczynają alarm.

DUŻY

SKOK NA KASĘ

Analitycy z ﬁrmy Kaspersky Lab ogłosili w maju 2019 r., że odkryli niepokojący
wzrost ilości szkodliwego oprogramo-
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Polska średnio bezpieczna
Według analiz ﬁrmy Check Point aktywność cyberprzestępców cały czas rośnie, codziennie
na świecie dochodzi nawet do 50 mln ataków. W polskich użytkowników hakerzy uderzają
głównie za pośrednictwem chińskich IP, najczęściej w drugiej połowie tygodnia. Nasz kraj
w 2018 r. zajął 18. pozycję w europejskim rankingu bezpieczeństwa, wyprzedzając Niemcy
i Rosję. W porównaniu z pozycją w poprzednim miesiącu to o trzy pozycje niżej, zaś wskaźnik zagrożeń wzrósł z 35,3 do 41,9 (im mniejsza liczba tym lepszy poziom ochrony).
Najbezpieczniejszym krajem w Europie, ze wskaźnikiem 31,3, była w kwietniu Bośnia
i Hercegowina. Miejsca na podium zajęły również Dania (35,4) oraz Islandia (35,6).
Na przeciwległym biegunie uplasowała się Macedonia (94) oraz Litwa (90,1), które jednocześnie znalazły się wśród siedmiu najbardziej zagrożonych krajów na świecie.

wania służącego do kradzieży danych
uwierzytelniających oraz pieniędzy
z kont bankowych. W I kwartale tego roku zidentyﬁkowano prawie 30 tys. unikalnych plików takiego malware’u, czyli
o 18,5 tys. więcej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Narzędzia te wykorzystano łącznie do zaatakowania ponad
300 tys. użytkowników.
Do najszybciej rozwijających się,
najbardziej elastycznych i najniebezpieczniejszych rodzajów szkodliwego
oprogramowania należą mobilne trojany bankowe. W IV kwartale 2018 r. stanowiły 1,85 proc. wszystkich szkodliwych
programów mobilnych, a w I kwartale br.
już 3,24 proc. Zwykle służą do kradzieży
środków bezpośrednio z kont bankowych
użytkowników telefonów i tabletów, niekiedy jednak są wykorzystywane do
przejęcia innych rodzajów danych uwierzytelniających. Szkodnik tego typu przypomina zazwyczaj legalną aplikację, np.
bankową. Gdy oﬁara próbuje z niej skorzystać, przestępcy uzyskują dostęp do
jej danych.
Spośród szerokiego wachlarza rodzin
mobilnych trojanów bankowych, na jakie
narażeni byli użytkownicy, szczególną
aktywnością w badanym okresie wyróżniała się nowa wersja szkodnika Asacub
(za jej pomocą dokonano 58,4 proc. ogółu
ataków z użyciem tego typu szkodliwych aplikacji). Po raz pierwszy Asacub
pojawił się w 2015 r. Autorzy poświęcili
dwa lata na udoskonalanie sposobu rozprzestrzeniania tego trojana. W efekcie
w ubiegłym roku Asacub potraﬁł uderzyć
nawet w 13 tys. użytkowników dziennie.
Mimo że tempo jego rozprzestrzeniania

się spadło od tego czasu, nadal stanowi on
poważne zagrożenie: w I kwartale 2019 r.
atakował średnio 8,2 tys. użytkowników
dziennie.
Jak podkreślają analitycy Kaspersky
Lab, gwałtowny wzrost liczby mobilnych
szkodliwych programów ﬁnansowych to
niepokojący sygnał, tym bardziej że cyberprzestępcy doskonalą mechanizmy ich
rozprzestrzeniania. Ostatnio powszechną praktyką jest ukrywanie trojana bankowego w tzw. skorupie (dropper), która ma
przeniknąć do atakowanego urządzenia
niezauważalnie dla rozwiązań ochronnych
i dopiero wtedy uaktywnić swoją szkodliwą funkcję.

KOPANIE

WALUT
WCIĄŻ W MODZIE

Z analiz przeprowadzonych przez inżynierów ﬁrmy Check Point wynika, że
cryptominery, czyli nielegalne narzędzia wykorzystujące moc obliczeniową
cudzych komputerów do kopania kryptowalut, wciąż pozostają narzędziami najczęściej stosowanymi przez atakujących.
Najpopularniejszy pozostaje Cryptoloot,
choć jego udział w tego typu atakach na
świecie spada i wynosi obecnie niecałe
5,5 proc. W Polsce natomiast jego aktywność utrzymuje się na niezmiennym poziomie – wykryto go w ponad 11 proc.
rodzimych sieci ﬁrmowych.
Światowym numerem dwa wśród
cryptominerów jest XMRig. Pracuje bezpośrednio w systemie operacyjnym urządzenia końcowego, a nie w przeglądarce
internetowej, dzięki czemu łatwiej mu
ukryć się przed mechanizmami ochron-

nymi. Może też stale pozostawać aktywny,
nie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z internetu. Podium zamyka JSEcoin
– cryptominer, którego autorzy za środowisko pracy wybrali jednak przeglądarki
internetowe. W Polsce sytuacja wygląda
inaczej: na drugim miejscu uplasował się
sLoad, czyli tzw. downloader infekujący
komputery m.in. trojanami bankowymi.
Na trzecim miejscu znajdują się keylogger i infostealer Hawkeye.

RANSOMWARE

5G: większy transfer, więcej ataków
Prawdopodobnie już w przyszłym roku będziemy dość swobodnie mogli korzystać
z mobilnej sieci 5G, zapewniającej transfer 10 Gb/s. Szybki bezprzewodowy internet
umożliwi szereg zastosowań, m.in. obsługę urządzeń IoT i samochodów autonomicznych. Jego dobrodziejstwa odczują też posiadacze inteligentnych domów, użytkownicy biurowców i mieszkańcy miast. Eksperci nie mają jednak wątpliwości – szybszy
transfer wpłynie na rozwój zagrożeń. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, pojawią się
ciekawe możliwości użycia nowatorskich rozwiązań, a więc do sieci traﬁ więcej urządzeń, z których część na pewno nie zostanie właściwie zabezpieczonych. Po drugie,
szybciej będzie można niezauważenie wykraść duże ilości danych, przez co skala ataków może stać się jeszcze bardziej dotkliwa.

NADAL SILNY

Największe w skali i skutkach ataki oprogramowania szyfrującego ransomware
– WannaCry i Petya – miały miejsce
w 2017 r. Twórcy narzędzi ochronnych
wyciągnęli z nich wiele wniosków, dzięki
którym dziś już nie tak łatwo doprowadzić do tego typu ataku z wykorzystaniem
niepotrzebnie otwartych portów lub niezałatanych aplikacji. Wykorzystują fakt,
że zachowanie oprogramowania ransomware przebiega według tego samego schematu: w krótkim czasie zmieniana jest
treść i nazwa bardzo dużej liczby plików,
więc gdy takie działanie zostanie zaobserwowane, proces, który je zainicjował,
może zostać natychmiast zablokowany. I choć w ostatnich miesiącach spadła
liczba infekcji, nie oznacza to jednak, że
ataki typu ransomware powoli przechodzą do historii. Są prowadzone obecnie
z większą precyzją, a zarażenie komputera oﬁary następuje najczęściej z wykorzystaniem inżynierii społecznej. Przestępcy bowiem precyzyjnie dobierają
podmioty, które zostaną zaatakowane. Pod uwagę biorą
chociażby to, czy ﬁrmę będzie w ogóle stać na opłacenie
okupu oraz czy ze
względu na ryzyko
utraty reputacji będzie skłonna to zrobić.
Przełomowe przejście od sporadycznych ataków do przestępczości zorganizowanej nastąpiło w momencie pojawienia
się kilku rodzin oprogramowania ransomware, w tym SamSam i GandCrab.
Ta druga zapewniła sobie pozycję lidera

w drugiej połowie 2018 r., kiedy osiągnęła 50 proc. udziału w swoim segmencie
„rynku”. Co prawda pierwszych oﬁar
GandCrab dosięgnął już w styczniu, ale
swoje możliwości pokazał w pełni właśnie w drugiej połowie ubiegłego roku. Domagał się wygórowanego okupu,
w niektórych przypadkach sięgającego
700 tys. dol. Inne rodziny oprogramowania ransomware dominują pod względem
rozległości działania i liczby infekcji, ale
żadna nie przyniosła twórcom korzyści
większych niż GandCrab.

DDOS

WRACA DO ŁASK

Rok 2018 charakteryzował się znaczącym
stałym spadkiem liczby ataków DDoS, co
mogło sugerować, że preferujący wcześniej tę metodę cyberprzestępcy zwrócili
się w kierunku innych źródeł przychodów. Komputery zombie, które znajdują się pod kontrolą centrów command
& control, zamiast
do zmasowanego
uderzenia mogły
być wykorzystywane do nielegalnego
kopania kryptowalut. Ale w I kwartale 2019 r. trend się
odwrócił. Analitycy z Kaspersky Lab zauważyli, że liczba
kampanii DDoS w tym okresie wzrosła
o 84 proc. w porównaniu z zanotowaną
w poprzednim kwartale.
Odnotowano szczególnie wyraźny
wzrost liczby ataków trwających ponad godzinę. Było ich dwukrotnie wię-

AI ułatwi tworzenie
samomutujących
się wirusów.

cej, a średnia długość zwiększyła się
o 487 proc. Statystyki te potwierdzają
hipotezę, że cyberprzestępcy wciąż rozwijają swoje techniki i z czasem potraﬁą
przeprowadzać dłuższe, trudniejsze do
zorganizowania uderzenia.
Już od kilku lat kampanie DDoS przeprowadzane są jako usługa, głównie dla
klientów podejmujących nieczystą grę
konkurencyjną. Zdarzały się też sytuacje,
że dana ﬁrma była oﬁarą długotrwałego
ataku, jej giełdowa wartość spadała, a następnie (zupełnie „przypadkowo”) przejmował ją inny podmiot. Dlatego celem
instytucji pilnujących porządku w cyberprzestrzeni jest wykrywanie „sklepów”
z tymi usługami. Przez ostatnie miesiące wiele z nich zostało zamkniętych, ale
– zgodnie z regułą, że rynek nie znosi
próżni – na ich miejsce pojawiły się nowe.
Na szczęście obrona przed atakami
DDoS nie należy do trudnych. Najważniejsze jest, aby usługi kluczowe dla
funkcjonowania ﬁrmy, od których zależy jej reputacja, udostępniać z centrów
danych dużych operatorów, którzy dysponują bardzo szerokim, redundantnym pasmem łączności internetowej,
a oprócz tego inwestują w rozwiązania
anty-DDoS i zatrudniają ekspertów, którzy potraﬁą szybko i skutecznie zareagować w przypadku problemów. Ma to
szczególne znaczenie w kontekście faktu, że cyberprzestępcy będą próbowali
zwiększyć siłę rażenia i albo atakować
z wykorzystaniem bardzo dużej liczby
komputerów zombie albo generować
pakiety wysyłane do infrastruktury oﬁary, których nie rozpoznają rozwiązania
ochronne.
VADEMECUM CRN maj 2019
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Bezpieczeństwo bez kompromisów
Kształcenie pracowników w zakresie zasad pracy z narzędziami IT
to jeden z podstawowych elementów obrony przed atakami
skierowanymi właśnie przeciwko nim. Ale niestety, nawet gdy pracownicy
są dobrze wyedukowani, atak przestępców na ﬁrmę może
być skuteczny. Dlatego potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

W

ponad 60 proc. przypadków
do przeprowadzenia ataku
wykorzystywana jest słabość
użytkowników systemów IT i ich podatność na manipulacje. Konieczne jest więc
prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych. Dzięki regularnie powtarzanym szkoleniom rośnie szansa
na to, że pracownicy będą zachowywać
czujność w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji, a wówczas prawdopodobieństwo sprowadzenia na ﬁrmę
niemałych problemów znacznie spada. Istnieje jednak szereg działań, które
można podjąć, aby uchronić (często automatycznie) przedsiębiorstwo przed najpopularniejszymi rodzajami ataków.
W 2017 r., po atakach ransomware
WannaCry i Petia, amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI), we współpracy z kilkoma ﬁrmami IT stworzyło
9-punktową listę działań minimalizujących ryzyko skutecznego włamania. Na
pierwszym miejscu znalazło się aktualizowanie systemów operacyjnych
(wykorzystano je do przeprowadzenia 11 proc. włamań) oraz wykorzystywanych aplikacji (83 proc. włamań).
Oprogramowanie z systematycznie instalowanymi poprawkami w zakresie
ochrony zmniejsza ryzyko pozostawienia „otwartych drzwi”, przez które wyjątkowo łatwo dostać się do ﬁrmowego
środowiska IT.
Rozwiązanie tego problemu znacznie
ułatwia oprogramowanie Ivanti Patch
Management. W bardzo dużym stopniu automatyzuje proces wgrywania poprawek oraz aktualizacji do posiadanego
przez ﬁrmę oprogramowania – zarówno
w urządzeniach końcowych, jak i serwerach z systemami Windows, Linux, Unix,
Solaris i macOS. Jego unikalną cechą jest
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to, że swoim działaniem obejmuje także
komputery, które nie
są na stałe podłączone do ﬁrmowej sieci,
np. laptopy handlowców podłączających
się od czasu do czasu
do internetu i zdalnie
korzystających z korporacyjnych zasobów. Po nawiązaniu
takiego połączenia
IVANTI PATCH MANAGEMENT SWOIM DZIAŁANIEM OBEJMUJE SERWERY
na notebooku wymuszane jest dokonanie I URZĄDZENIA KOŃCOWE, TAKŻE TE ZDALNIE KORZYSTAJĄCE Z FIRMOWYCH ZASOBÓW.
stosownych aktualizacji lub ustawienie nowych reguł polityki zaistniał problem, jest izolowany od
sieci, co skutecznie blokuje rozprzestrzebezpieczeństwa.
nianie się infekcji. W ten sposób administratorzy zyskują czas na ocenę zaW POSZUKIWANIU ANOMALII
grożenia i podjęcie stosownych działań
Niestety, nie ma oprogramowania bez zapobiegawczych.
błędów. Producenci rozbudowanych sysApplication Control oferuje także intemów operacyjnych i aplikacji nie są ne mechanizmy zabezpieczające przed
w stanie wykryć wszystkich luk, przez atakami. Są wśród nich białe i czarne liktóre można włamać się do systemu. sty aplikacji oraz reguły określające, jaPoszukują ich natomiast hakerzy i bez- kimi narzędziami można otworzyć pliki
względnie wykorzystują, by uzyskać do- w zależności od ich typu. Mechanizm ten
stęp do danego środowiska, przejąć nad eliminuje ryzyko modyﬁkacji (infekowanim kontrolę i zrealizować postawione nia) np. makr w plikach Microsoft Oﬃce
sobie cele. Także w tym przypadku użyt- przez inne aplikacje niż dopuszczone
kownicy mogą nieświadomie zainicjować przez Application Control.
proces infekowania komputera.
Dzięki narzędziu Ivanti Application
Control ﬁrmy są chronione także przed WYCIEKI DANYCH
takimi działaniami pracowników. Pro- TO TEŻ ZAGROŻENIE
gram uczy się standardowych zachowań Kolejnym zagrożeniem, do którego zaużytkownika i wychwytuje wszystkie istnienia często nieświadomie przyczyodstępstwa. W przypadku zaobserwo- niają się pracownicy, jest podłączanie
wania anomalii identyﬁkuje powodują- do ﬁrmowych komputerów nieautocy je proces, blokuje go i informuje dział ryzowanych urządzeń. W przypadku,
IT o zaistniałym zdarzeniu. W tym gdy są zainfekowane, pojawia się rysamym czasie komputer, na którym zyko wprowadzenia niebezpiecznego

INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Wszystkie tego typu działania wspierające użytkowników są efektywne tylko
wówczas, gdy administratorzy wiedzą,
jakiego sprzętu i oprogramowania używa
się w ﬁrmie. Bez tego, mimo podjętych
wysiłków, pozostaje zbyt wiele „otwartych drzwi” ułatwiających skuteczne
przeprowadzenie ataku. Dlatego działania obronne należy rozpocząć od zinwentaryzowania zasobów, a następnie
przeprowadzić kontrolę ich wykorzystywania. Do tego celu Ivanti poleca klientom narzędzie IT Asset Manager. Dzięki
niemu można nie tylko zebrać informacje o wszystkich urządzeniach i aplikacjach działających w przedsiębiorstwie
lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo oraz stosowanych w nich zabezpieczeniach, ale również zoptymalizować
infrastrukturę IT i związane z nią koszty.
Jednak nawet wszystkie wymienione
narzędzia nie wystarczą do zapewnienia

>>> Trzy
pytania do…
Kto w przedsiębiorstwach powinien odpowiadać za ochronę
zasobów IT?
To zależy, o jakiego typu odpowiedzialności mówimy. Cyberbezpieczeństwo
to dzisiaj potężny segment branży IT.
Ogólnie za ten obszar powinny odpowiadać wyspecjalizowane zespoły mające za zadanie ochronę ﬁrmy
przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Ale trzeba pamiętać, że dzisiaj
ataki cybernetyczne to dezinformacja, dywersja, uderzenie frontalne itd.,
a wszystko to w celu pokonania przeciwnika, osiągnięcia założonego celu
strategicznego, korzyści, satysfakcji…
Straty mogą być bardzo odczuwalne.
Dlatego w działania ochronne powinien być zaangażowany także zarząd
ﬁrmy – z jego wsparciem należy opracować reguły polityki bezpieczeństwa
i pilnować ich przestrzegania. No i nie
można zapominać o użytkownikach,
bo to oni najczęściej stanowią wykorzystywane przez przestępców mięso
armatnie.
Skąd taka militarna retoryka?
Jesteśmy na wojnie. Użycie języka
pochodzącego ze sztuki prowadzenia działań wojennych jest jak najbardziej usprawiedliwione, ponieważ
czasy, kiedy hakerami byli młodociani pasjonaci, minęły bezpowrotnie.
Obecnie mamy do czynienia z działaniami wojennymi w cyberprzestrzeni,
bezpieczeństwa, jeśli nie będzie sprawowana kontrola nad tym, kto i do czego ma
dostęp w ﬁrmowym środowisku IT. Do tego celu mogą posłużyć dwa rozwiązania:
Identity Director – do zarządzania tożsamością oraz Privilege Management
– do zarządzania uprawnieniami i kontami uprzywilejowanymi.
Oferowane przez Ivanti oprogramowanie jest do nabycia w postaci licencji wieczystych, a partnerzy mogą skorzystać ze
specjalnych licencji uprawniających do
świadczenia usług z wykorzystaniem
tych narzędzi. Wówczas to oni pozostają

Bogdana Lontkowskiego,
dyrektora regionalnego
Ivanti na Polskę, Czechy,
Słowację i kraje bałtyckie
prowadzonymi przez ﬁnansowane szerokim strumieniem organizacje, a nawet rządy. Rzesze wysoko
wykwalifikowanych informatyków
doskonalą swój oręż, żeby skutecznie
realizować swoje lub zlecone cele. A to
oznacza, że musimy wytoczyć odpowiednie działa, by skutecznie przeciwstawić się pomysłowości i determinacji
przeciwnika.
Co obecnie jest największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw w kontekście cyberzabezpieczeń?
Ważnych wyzwań jest bardzo wiele. Administratorzy często w ogóle
nie są świadomi tego, co ﬁrma posiada, więc w konsekwencji nie wiedzą,
co należy zabezpieczać. Nie aktualizują używanego oprogramowania,
przez co ułatwiają cyberprzestępcom przeprowadzanie ataków. A nade wszystko brakuje procedur, które
klarownie opisywałyby, w jaki sposób
należy dbać o środowisko IT, zarządzać uprawnieniami dostępu, edukować użytkowników, a także reagować
w przypadku wystąpienia problemu.
Zarządy ﬁrm ignorują fakt, że skrupulatne przyglądanie się całej infrastrukturze ważne jest nie tylko ze względów
technicznych. I tu widzę ogromną rolę ﬁrm partnerskich, które mogą stać
się konsultantami biznesowymi i często ratować klientów przed niemałymi kłopotami.
właścicielami oprogramowania, ale mogą instalować je zarówno we własnej infrastrukturze, jak i u klienta.
Autoryzowanymi dystrybutorami oprogramowania Ivanti w Polsce są: Alstor SDS,
HeadTechnology oraz Prianto.

Dodatkowe informacje:
BOGDAN LONTKOWSKI, DYREKTOR REGIONALNY
NA POLSKĘ, CZECHY, SŁOWACJĘ I KRAJE BAŁTYCKIE,
IVANTI, BOGDAN.LONTKOWSKI@IVANTI.COM
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kodu do środowiska IT w przedsiębiorstwie. Problemu można uniknąć dzięki
narzędziu Ivanti Device Control, które zapewnia kontrolę portów USB i zarządzanie nimi, w tym rozpoznawanie
i dopuszczanie do pracy tylko autoryzowanych urządzeń, np. o określonych numerach seryjnych.
Niebezpieczne dla ﬁrm są także dywersyjne działania pracowników. Gdy
nastąpią, ich skutki mogą być tak samo
poważne jak włamania się z zewnątrz do
ﬁrmowej sieci. Mowa o wynoszeniu ważnych, a czasem wręcz poufnych informacji z przedsiębiorstwa. Ivanti Shadow
Copy to mechanizm pomagający zablokować takie działania, będący narzędziem typu DLP (Data Loss Prevention).
Zapewnia otagowanie plików, które nie
powinny „opuścić” przedsiębiorstwa bez
kontroli, i blokuje ich wydrukowanie,
skopiowanie lub przesłanie, np. pocztą
elektroniczną. Shadow Copy rejestruje
każdą próbę podjęcia zabronionej akcji
wobec pliku – przechowuje informacje
kto, co, kiedy i w jaki sposób tego dokonał. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Shadow Copy wykonuje kopię danych, co do
których istnieje podejrzenie, że zostały
wyniesione.

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Kontrola sieci

na styku z internetem
Rozwiązania Allied Telesis do zaawansowanej kontroli danych przesyłanych w sieci
ułatwiają zabezpieczenie jej przed atakami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
przedsiębiorstw wielooddziałowych: sieci sklepów, restauracji, punktów obsługi itp.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ALLIED TELESIS.

R

osnące wykorzystanie urządzeń
mobilnych do transmisji danych
oraz eksploatacja rozwiązań Internetu rzeczy wpłynęły na zmianę modelu sieci w ﬁrmach. Jej brzeg przesunął
się z infrastruktury przewodowej na bezprzewodową, a IoT spowodowało konieczność podłączenia do niej urządzeń
różnych typów, w wyniku czego wykorzystywanych jest wiele protokołów, a dane są generowane w różnych formatach.
Równocześnie ataki cyberprzestępców
są coraz bardziej złożone. Mają tak wiele
form, że utrzymanie bezpiecznej, ale pracującej efektywnie sieci stało się kosztownym zadaniem.
Każdy administrator przyzna, że najsłabsze ogniwo, niweczące starania o zapewnienie bezpieczeństwa sieci, to
użytkownicy. Ich nieprzemyślane zachowanie jest stymulowane przez cyberprzestępców wykorzystujących techniki
inżynierii społecznej, które sprawiają, że
pracownicy ﬁrm ujawniają poufne informacje. Dlatego sieć musi być chroniona we
wszystkich punktach przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury, które mogą
posłużyć do ataku.

Zabezpieczanie infrastruktury nie
powinno jednak być skomplikowane.
Tradycyjne metody ochrony brzegu bezprzewodowej sieci obejmują takie działania jak rejestrowanie adresu MAC
urządzenia i kontrola dostępu do sieci
(NAC). W obu przypadkach konieczne
jest zainstalowanie w urządzeniu mobilnym agenta, który zbiera odpowiednie dane. Dodatkowe wyzwanie stanowi ochrona
środowisk zawierających urządzenia IoT,
które z reguły nie mają zaawansowanych
mechanizmów ochronnych, zapewniających chociażby możliwość identyﬁkacji
sprzętu i kontroli przesyłanych danych.

OCHRONA POD KAŻDYM
WZGLĘDEM

Allied Telesis ma w ofercie szereg rozwiązań, które wykorzystują inteligentne mechanizmy zabezpieczające, ale nie
utrudniają zarządzania siecią i nie generują dodatkowych kosztów.
Na uwagę zasługują przede wszystkim ﬁrewalle UTM z rodziny AR3050S
oraz AR4050S przeznaczone do stosowania w sieciach w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Zostały wyposażo-

Tomasz Odzioba
Country Manager Poland, Latvia, Lithuania & Ukraine, Allied Telesis

Tradycyjne modele ochrony koncentrują się na zabezpieczaniu przed
przedostaniem się cyberprzestępców do sieci. Dlatego celem jest
obrona brzegu infrastruktury sieciowej. Tam zazwyczaj znajdują się
najsłabsze punkty. Dobrym przykładem są klasyczne ﬁrewalle – sprawdzają ruch przychodzący do sieci i wychodzący z niej oraz blokują wszelkie podejrzane działania. Jest to
jednak ochrona porównywalna do sytuacji, w której wszyscy skupiają się na pilnowaniu
głównych drzwi wejściowych, podczas gdy inne pozostają szeroko otwarte. Konieczne jest
zatem zastosowanie znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań działających na styku
z siecią publiczną i po stronie użytkowników wewnętrznych.
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ne w wielordzeniowe procesory i gwarantują wysoką wydajność, z bardzo małymi
opóźnieniami w transmisji danych. Zawierają regularnie aktualizowane bazy
danych sygnatur, co zapewnia ochronę
przed najnowszymi wirusami oraz złośliwym kodem. Są wyposażone w VPN oraz
funkcję kontroli uruchamianych aplikacji i odwiedzanych stron internetowych,
a także ﬁltr adresów URL.
W ﬁrewallach Allied Telesis zastosowano głęboką inspekcję pakietów (Deep
Packet Inspection), którą zapewnia klasyﬁkacja w czasie rzeczywistym ruchu sieciowego w warstwie 7. Rozwiązanie to nie
jest ograniczone do ﬁltrowania pakietów
bazującego na protokołach i portach, ale
potraﬁ zidentyﬁkować aplikację, dla której
przeznaczony jest dany pakiet. Dzięki temu można odróżnić ruch najważniejszy dla
prowadzenia biznesu i przypisać kontretnym programom odpowiednie reguły, zgodnie z ﬁrmową polityką bezpieczeństwa.
W urządzeniach AR3050S i AR4050S
zastosowano inteligentny kontroler sieci bezprzewodowej (Autonomous Wave
Control), który zarządza punktami dostępowymi i automatycznie dostosowuje moc
sygnału do warunków przestrzennych
w budynku. Za pracę ﬁrewalli odpowiada
doceniany od lat przez użytkowników system operacyjny AlliedWare Plus.
Autoryzowanymi dystrybutorami Allied
Telesis w Polsce są ﬁrmy: Alstor SDS, Eptimo
i Ingram Micro.

Dodatkowe informacje:
TOMASZ ODZIOBA, COUNTRY MANAGER POLAND,
LATVIA, LITHUANIA & UKRAINE,
ALLIED TELESIS, TOMASZ_ODZIOBA@ALLIEDTELESIS.COM

Ochrona dla wymagających
Rynek produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa znacznie się rozwinął
w ostatnich latach. Wszyscy przedsiębiorcy, także ci
z nietypowymi oczekiwaniami, znajdą coś dla siebie, gdyż producenci
specjalistycznych rozwiązań dbają o zapełnienie każdej niszy.

POCZTA CHRONIONA
NATYCHMIAST

Proofpoint ma w portfolio wiele rozwiązań do kompleksowej ochrony poczty elektronicznej. Obok mechanizmów
blokujących niepożądane wiadomości
spam, producent oferuje systemy zabezpieczające m.in. przed złośliwym oprogramowaniem (malware), wyłudzaniem
informacji (phishing) oraz przed wyciekiem wrażliwych danych z ﬁrmy (DLP).
Sprzedaje także rozwiązania służące do
automatycznego szyfrowania wszystkich lub wybranych wiadomości e-mail
– zgodnie z przyjętą w ﬁrmie polityką
bezpieczeństwa.
Duże zainteresowanie wzbudza rozwiązanie oferowane wcześniej pod marką Wombat Security Technologies (ﬁrma
została przejęta w marcu 2018 r.), powstałe w wyniku prac badawczych dotyczą-

cych zwalczania ataków phishingowych.
Dzięki nim Proofpoint mógł stworzyć
platformę techniczno-edukacyjną z obszaru tzw. security awareness, która służy
do edukowania użytkowników i zmienia
ich zachowania, wyznaczając zupełnie
nowe standardy zabezpieczeń.

AUTOMATYCZNE

REAGOWANIE

NA INCYDENTY

D3 Security to producent platformy
SOAR (Security, Orchestration, Automation, Response) służącej do automatyzacji, reagowania na incydenty i zarządzania
procesem zbierania materiałów dowodowych w przypadkach naruszeń bezpieczeństwa. Dzięki platformie można
wyeliminować ręczne wykonywanie czasochłonnych działań ochronnych przez
analityków, aby mogli się skupić na proaktywnym zapewnianiu bezpieczeństwa.
Dostępna jest także funkcja pomiarów
skuteczności działań tych specjalistów
oraz ich obciążenia pracą.
Narzędzie D3 SOAR współpracuje
z różnymi rozwiązaniami ochronnymi,
m.in. z systemem Mitre ATT&CK, który
ułatwia analizowanie intencji przeciwników i przewidywanie ich złośliwych
zachowań przez porównywanie zaistniałych incydentów z przykładami z największej na świecie bazy wiedzy na temat
technik i taktyki ataków cybernetycznych.

ZARZĄDZANIE

POLITYKĄ
BEZPIECZEŃSTWA

Firma Algosec została założona w 2003 r.
i obecnie jest liderem na rynku oprogramowania klasy Network Security Policy
Management. Jej systemy umożliwiają
zespołom bezpieczeństwa i eksploatacji
inteligentne zarządzanie regułami polityki bezpieczeństwa stosowanymi w heterogenicznych środowiskach zapór

Michał Król
Security Group Manager, Veracomp

Zwalczanie zagrożeń,
którym muszą stawiać
czoła ﬁrmy, zazwyczaj
znacznie przewyższa ich możliwości
analityczne i infrastrukturalne. Producenci wysokospecjalistycznych narzędzi
z zakresu cyberbezpieczeństwa zdają
sobie z tego sprawę, dlatego dostarczają
produkty, które sprostają wszelkim wymaganiom – niezależnie od tego, czy są
związane z monitorowaniem wydajności
aplikacji, zarządzaniem hasłami, czy
z ochroną DNS.

ogniowych, routerów, narzędzi VPN oraz
innych urządzeń sieciowych. Sprawiają,
że w przedsiębiorstwie znacznie wzrasta
jakość obsługi działów biznesowych oraz
zdecydowanie maleje ryzyko popełnienia
błędu przez człowieka w zakresie zarządzania zabezpieczeniami.
Rozwiązania ﬁrmy Algosec umożliwiają
także proaktywne identyﬁkowanie źródeł
zagrożeń oraz korelowanie ryzyka podjęcia ataku przez cyberprzestępców z procesami biznesowymi, a następnie ocenienie
wpływu ataku cyberprzestępców na działanie ﬁrmy. Gdy jest to konieczne, dokonuje priorytetyzacji działań naprawczych,
aby zagwarantować ich zgodność z obowiązującymi w ﬁrmie regulacjami prawnymi i przepisami krajowymi.

Dodatkowe informacje: MICHAŁ KRÓL,
SECURITY GROUP MANAGER, VERACOMP,
MICHAL.KROL@VERACOMP.PL
VADEMECUM CRN maj 2019
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C

yberbezpieczeństwo jest jedną ze
specjalizacji Veracompu. Dystrybutor zbudował unikalną ofertę,
dzięki której integratorzy mogą zaproponować klientom rozwiązania precyzyjnie dopasowane do ich potrzeb oraz
bieżących trendów w zakresie ochrony IT. Tendencja ta uwarunkowana jest
wieloma czynnikami, m.in. wielkością
infrastruktury IT, obszarem działalności, a także stopniem wrażliwości przechowywanych informacji. W sytuacji,
gdy popularne produkty okazują się niewystarczające, administratorzy mają do
wyboru dwie możliwości: budowę infrastruktury IT połączoną z zatrudnieniem
odpowiednich specjalistów lub znalezienie specjalistycznych rozwiązań produktowych, które nie będą wymagały tak
dużych nakładów, a jednocześnie spełnią
ich wymagania. Takie produkty znajdują
się w ofercie Veracompu.

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Cyberbezpieczeństwo
z najlepszymi rozwiązaniami
Niezagrożona komunikacja oraz transfer danych w sieci ma
dla przedsiębiorstw coraz większe znaczenie, a obowiązek zapewnienia
ich ochrony zawierają regulacje branżowe i ogólnie obowiązujące przepisy.
Dlatego ﬁrma Yellow Cube w swojej dystrybucyjnej ofercie ma wiele
narzędzi gwarantujących zabezpieczanie informacji.

C

iekawym rozwiązaniem, stworzonym przez czeską ﬁrmę OKsystem, które znajduje się w ofercie
Yellow Cube, jest Babelnet. Działa on na
podobnej zasadzie jak popularne komunikatory (np. WhatsApp, Viber czy Facebook Messenger), ale w przeciwieństwie
do nich jest w 100 proc. bezpieczny. Zadaniem tego produktu jest zapewnienie
przesyłania danych wyłącznie za pośrednictwem lokalnego, bezpiecznego serwera Babelnet umieszczonego w siedzibie
przedsiębiorstwa, a nie za pomocą serwera ﬁrmy zewnętrznej, której model biznesowy polega na zarabianiu na danych
oraz aktywności użytkownika. W rozwiązaniu zastosowano silne algorytmy
kryptograﬁczne AES, które gwarantują
poufność komunikacji zarówno podczas
połączeń głosowych, jak i przesyłania
wiadomości, plików, a także poczty elektronicznej. Działa ono na komputerach
z systemami Windows i macOS oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android,
iOS i BlackBerry.
Babelnet jest wykorzystywany na całym świecie przez wielu klientów, którym
zależy na zabezpieczeniu prywatnych
lub służbowych wiadomości przed codziennie występującym zagrożeniem
szpiegostwem przemysłowym i cybernetycznym. Użytkownikami tego rozwiązania są rządy, siły zbrojne, tajne służby,
kierownictwa przedsiębiorstw, zarządy,
kluczowi pracownicy, prawnicy, konsultanci oraz dziennikarze. Narzędziem
Babelnet powinny zainteresować się
także wszystkie ﬁrmy przetwarzające
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dane osobowe, bowiem sposób jego działania jest zgodny z wymogami nakładanymi przez RODO.
Komunikacja w Babelnet jest chroniona wieloma metodami szyfrowania,
uwierzytelniania, a także kontroli integralności transferu danych. Każda wiadomość zostaje zakodowana losowo
wygenerowanym, unikatowym kluczem,
który pozostaje bezpieczny na urządzeniach użytkownika. Lokalny serwer
Babelnet służy jedynie jako łącznik pomiędzy urządzeniami, ale nie przechowuje żadnych kluczy szyfrujących ani
poufnych danych.
Unikalne w tym narzędziu jest to, że
do stworzenia centralnej bazy uwierzytelniania kluczy szyfrujących wykorzystany został mechanizm blockchain,
znany z rynku kryptowalut. Komunikują się z nim wszystkie aplikacje Babelnet
działające na urządzeniach końcowych
w celu upewnienia się, że na proces przesyłania danych nie miały wpływu żadne
czynniki zewnętrzne (zarażenie wirusem
lub inne działania cyberprzestępców),
a więc poufność transmisji informacji
nadal jest zachowana.
Większość komunikatorów internetowych zapewnia szyfrowanie, ale zazwyczaj dane kodowane są tylko podczas
przesyłania. Każdy, kto ma dostęp do serwerów, może je odszyfrować i przechwycić. Natomiast rozwiązanie Babelnet
zostało zweryﬁkowane pod kątem odporności na rzeczywiste i teoretyczne,
aktywne oraz pasywne cyberataki. Nawet w przypadku naruszenia bezpie-

czeństwa serwera Babelnet lub udanego
ataku typu „man-in-the-middle” wrażliwe dane nie zostaną przechwycone
ani odszyfrowane. Jedynym sposobem
przejęcia dostępu do zaszyfrowanych
wiadomości jest kontrola nad urządzeniem użytkownika. Nawet administratorzy systemu Babelnet nie mają dostępu
do treści wiadomości ani do połączeń
głosowych.
Bezpłatną wersję próbną komunikatora ﬁrmy OKsystem można zamówić na
stronie: yellowcube.eu/pl/babelnet.

COGNITO –

CYBEROCHRONA ,
KTÓRA MYŚLI

W ofercie dystrybucyjnej Yellow Cube
znajduje się także stworzone przez ﬁrmę
Vectra Networks rozwiązanie Cognito.
To automatyczna platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykrywania ataków w czasie rzeczywistym
i reagowania na nie. Działa w centrach
danych i środowiskach korporacyjnych,
w chmurach publicznych oraz prywatnych, obejmuje także wszelkie wykorzystywane przez ﬁrmę urządzenia IoT.
Systematycznie odnajduje ukryte i nieznane zagrożenia, zanim atak wyrządzi
szkody.
Cognito ujawnia informacje o prowadzonych cyberatakach dzięki analizie
całego ruchu sieciowego, wykorzystując
zaawansowane techniki uczenia maszynowego (w tym głębokie uczenie i sieci
neuronowe). Stała ochrona jest zapewniona dzięki algorytmom sztucznej in-

>>> Trzy
pytania do…
Yellow Cube działa na polskim
rynku od niedawna, bo od 2018 r.
Ma chyba jednak solidne korzenie
w Europie...
Tak,jesteśmymiędzynarodowymspecjalizowanym dystrybutorem z wartością
dodaną. Koncentrujemy się wyłącznie na obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem. Swoje działania realizujemy na terenie 15 krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, a centrala ﬁrmy
znajduje się na Węgrzech. Reprezentujemy producentów zarówno nieznanych w naszym regionie, jak i już
renomowanych dostawców, którzy są
ekspertami w swoich dziedzinach.
Jak wygląda obecnie oferta polskiego oddziału Yellow Cube?
W tej chwili polskim partnerom proponujemy rozwiązania pięciu producentów zapewniających różnorodne
narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wśród nich jest bazujące na
sztucznej inteligencji rozwiązanie
Cognito ﬁrmy Vectra Networks do
ochrony środowisk IT i wykrywania
ataków w czasie rzeczywistym. Partnerów zachęcamy także do wdrażania
komunikatora Babelnet gwarantującego poufność przesyłanych informacji
oraz narzędzia Teramind służącego do
monitorowania działań pracowników
w celu neutralizacji zagrożeń pochodzących z wewnątrz przedsiębiorstwa.
W ofercie mamy również wydajne narzędzia ﬁrmy Niagara Networks, umożliwiające wgląd w ustawienia sieci
w celu wymuszenia stosowania odpowiednich reguł polityki bezpieczeń-

Oprócz oczywistej korzyści w postaci
możliwości szybszego wyeliminowania
zagrożenia, Cognito stanowi też panaceum na niedobór personelu, a szczególnie analityków bezpieczeństwa, z którym
borykają się prawie wszystkie działy IT.

Piotra Tobiasza,
dyrektora sprzedaży
w polskim oddziale
Yellow Cube
stwa na urządzeniach ochronnych,
a także usługę Grey Wizard chroniącą serwisy WWW, sklepy internetowe
oraz interfejsy API przed atakami typu
DDoS i kradzieżą danych przez hakerów. Stopniowo będziemy wzbogacać
naszą ofertę produktową na polskim
rynku, aż do sytuacji, w której będziemy mogli zaproponować klientom pełne portfolio produktów wszystkich
14 producentów, którzy współpracują
z Yellow Cube w innych krajach.
Jakie korzyści ze współpracy zapewniacie polskim partnerom?
W codziennych działaniach stawiamy
na bliską, rzetelną i przejrzystą współpracę z partnerami, oferując im pełne
wsparcie handlowe i techniczne. Dysponujemy pulą sprzętu demonstracyjnego, który chętnie udostępniamy
w celu realizacji projektów proof of concept u klientów. Mimo że jesteśmy międzynarodowym dystrybutorem, nasze
struktury i procedury wewnętrzne nie
są skomplikowane, a proces decyzyjny
jest szybki i pozbawiony wielu czynników komplikujących życie, jakie czasem
można spotkać we współpracy z globalnymi dystrybutorami. Jest to jedna
z cech, którą chcemy wyróżniać się na
tle konkurencji. Naszą ﬂagową zasadą
jest też niesprzedawanie bezpośrednio
klientom końcowym. Oczywiście chętnie angażujemy się we wszystkie procesy sprzedażowe, wspierając partnerów
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, ale szanujemy ich pracę i zawsze
dbamy o to, aby czuli się podczas każdej
transakcji maksymalnie bezpiecznie.

Dodatkowe informacje: PIOTR TOBIASZ,
SALES DIRECTOR POLAND, YELLOW CUBE,
PIOTR.TOBIASZ@YELLOWCUBE.EU
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teligencji oraz zaawansowanej analizie
matematycznej. System w celu wykrywania zagrożeń nie opiera się na bazie sygnatur, deﬁnicji ataków ani na żadnych
aktualizacjach, ale swoją skuteczność zawdzięcza wykorzystaniu behawiorystyki
zarówno użytkowników, jak i potencjalnych atakujących. Vectra określa swoje
rozwiązanie mianem „narzędzie ochronne, które myśli” i przedstawia jako kolejnego członka zespołu działu Security
Operations Center, który nie śpi, nie je,
nie choruje, ale cały czas pracuje, uczy się
i skutecznie tropi intruzów.
Na rozwiązanie Vectra składa się jednostka centralna (urządzenia z serii X)
– „mózg” Cognito agregujący informacje z podłączonych do niego sensorów
(urządzenia z serii S). Zbierają one „surowe” dane z przełączników rdzeniowych i dostępowych za pomocą funkcji
port mirroringu. Dzięki niewielkim rozmiarom i bardzo prostej instalacji mogą
być używane w sieci na wiele sposobów,
także w odległych placówkach oraz oddziałach ﬁrmy.
Urządzenia Vectra są umieszczane
w infrastrukturze w sposób pasywny,
dzięki czemu w żaden sposób nie naruszają istniejącej topologii sieci. Jako dane wejściowe dostają „surową” kopię
ruchu sieciowego, a nie tylko logi ( jak
w rozwiązaniach SIEM) lub dane statystyczne ( jak w rozwiązaniach bazujących na protokołach NetFlow, sFlow,
jFlow oraz IPFIX). Otrzymane informacje są następnie wprowadzane do
algorytmów mechanizmu uczenia maszynowego, które umożliwiają stworzenie mapy zagrożeń. Następnie bardzo
czytelnie i przejrzyście informują użytkownika o poziomie zagrożenia, aby
umożliwić podjęcie natychmiastowych
działań naprawczych.
Proces „polowania” na cyberataki
jest w pełni zautomatyzowany. Cognito
ujawnia miejsca, gdzie ukrywa się przestępca (a także odtwarza ścieżkę, przez
którą przedostał się do ﬁrmowej infrastruktury) i bada, jakie jest jego zadanie.
W ten sposób skraca nawet 29-krotnie
(co wyliczono na podstawie rezultatów
osiągniętych u klientów Vectry) czas potrzebny na „ręczną” analizę zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa.

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Serwery i routery pod ochroną
Synology bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych
zgromadzonych na serwerach NAS. Zapewnia szereg mechanizmów ochronnych
we własnym oprogramowaniu, a także prowadzi program wynagradzający osoby,
które znajdą luki w zabezpieczeniach.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SYNOLOGY.

U

dział w programie Security Bug
Bounty mogą wziąć eksperci
z całego świata. Ci, którzy jako pierwsi wykryją luki w produktach
i usługach internetowych ﬁrmy Synology,
uzyskają ﬁnansową gratyﬁkację. Przedmiotem badań w ramach programu mogą
być tylko ﬁnalne, oﬁcjalnie udostępnione wersje produktów (wyłączono z niego
wersje beta). Wykryty problem musi być
opisany tak, aby możliwe było jego odtworzenie. Należy też precyzyjnie wskazać,
w jaki sposób dana luka narusza bezpieczeństwo rozwiązania oraz jakie potencjalnie szkody się z nią wiążą.
Za znalezienie luki w zabezpieczeniach produktów marki Synology producent deklaruje wypłatę kwoty od 50 do
10 tys. dol. ( jej wysokość uzależniona jest
od charakteru wykrytego problemu oraz
stopnia jego skomplikowania). Na liście
produktów zakwaliﬁkowanych do programu znajdują się systemy Disk Station
Manager (DSM) oraz Synology Router
Manager (SRM), stworzone przez Synology pakiety oprogramowania przeznaczone do instalacji w serwerach NAS oraz
aplikacje dla urządzeń mobilnych.
Producent przeznaczył też środki na
nagrody w wysokości od 50 do 2 tys. dol.
dla osób, które wykryją podatność na atak
w internetowych serwisach prowadzonych przez Synology, dostępnych w poddomenie synology.com.
W programie Security Bug Bounty obowiązuje bardzo restrykcyjne zastrzeżenie,
że osoba poszukująca luk w zabezpieczeniach nie może dopuścić się naruszenia
prawa i dobrych obyczajów. Wykluczone są takie działania jak atak typu Denial
of Service (DoS) na serwer Synology lub
jego użytkowników, zastosowanie metody
brute-force, sztuczek socjotechnicznych
itp. Nagroda nie będzie wypłacona tak-
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że za luki wykryte w starszych wersjach
oprogramowania lub gdy do dostępu do
usług wykorzystywano nieaktualną wersję przeglądarki internetowej.

BEZPIECZNE SYSTEMY
Synology dba o to, aby w systemach
operacyjnych instalowanych w rozwiązaniach tej marki znajdowały się
wszystkie konieczne mechanizmy zabezpieczające. Ale w swoich działaniach
wychodzi znacznie powyżej oczekiwań
użytkowników. Oprócz tradycyjnych metod ochrony serwerów NAS, takich jak
zabezpieczenie hasłem zasobów oraz
uprawnień użytkowników, preinstalowane oprogramowanie zapewnia m.in.
dwuskładnikową autentykację na bazie
hasła i jednorazowego kodu weryﬁkacyjnego z aplikacji uwierzytelniającej (zainstalowanej w urządzeniu mobilnym),
wykorzystującej protokół Time-based
One-Time Password (TOTP). Do tego
celu Synology poleca aplikację Google
Authenticator, przeznaczoną dla systemów Android i iOS.
Ważną funkcją ograniczającą możliwość nieautoryzowanego dostępu lub
włamania do serwera jest też automatyczne blokowanie podejrzanych ze-

wnętrznych adresów IP po określonej
liczbie nieudanych prób zalogowania się.
Uwzględniane są wszystkie nieudane próby logowania przez SSH, Telnet, rsync,
sieciową kopię zapasową, synchronizację
folderów współużytkowanych, FTP, WebDAV, aplikacje Synology dla urządzeń mobilnych, File Station oraz system DSM.
Odpowiednio zabezpieczone zostało
także oprogramowanie Synology Router
Manager – system operacyjny zainstalowany na każdym routerze Synology.
Umożliwia ochronę wszystkich podłączonych do sieci urządzeń przed różnego typu zagrożeniami.
Wśród wprowadzonych ostatnio do
SRM funkcji na uwagę zasługuje Threat
Prevention. Zapewnia dodatkową warstwę ochrony na brzegu sieci, dzięki
czemu możliwe jest zabezpieczenie podłączonych do niej urządzeń IoT. Routery
Synology wyposażone są także w funkcję
WebVPN, dwuskładnikową autentykację,
automatyczne blokowanie podejrzanych
adresów IP (producent nieustannie aktualizuje ich bazę, która może być zintegrowana z mechanizmem ﬁltrującym) oraz
narzędzie do identyﬁkacji podłączonych
do sieci urządzeń, które generują najwięcej alarmów związanych z bezpieczeństwem. Użytkownicy mogą tworzyć
własne reguły ochronne, odpowiadające
polityce bezpieczeństwa obowiązującej
w ich ﬁrmie.
Dystrybutorami serwerów Synology
w Polsce są ﬁrmy: AB, EPA Systemy,
Konsorcjum FEN i Veracomp.

Dodatkowe informacje:
PRZEMYSŁAW BIEL, KEY ACCOUNT MANAGER POLAND,
SYNOLOGY, PBIEL@SYNOLOGY.COM

IBM Watson

ułatwia zarządzanie środowiskiem IT
IBM MaaS360 with Watson to jedyne chmurowe rozwiązanie do zuniﬁkowanego
zarządzania punktami końcowymi (Uniﬁed Endpoint Management) bazujące
na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje współpracę z systemem IBM Watson
do efektywnego zarządzania ustawieniami systemów operacyjnych, aplikacjami,
uprawnieniami użytkowników oraz danymi.
aby zagwarantować, że ustawienia konﬁguracyjne będą wprowadzone, a dane zbierane zgodnie z obowiązującymi
w przedsiębiorstwie zasadami.

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI
Szerokie portfolio obsługiwanych urządzeń idzie w parze z zapewnianiem bezpieczeństwa zgromadzonych w nich
danych. IBM MaaS360 chroni zarówno
aplikacje ogólnodostępne, jak i opracowane na zamówienie, przed wyciekami
danych oraz zapewnia analizę częstotliwości i sposobu ich wykorzystania.
Zagwarantowana jest również kompatybilność MaaS360 z IBM Cloud Identity
i rozwiązaniami partnerskimi: Cisco CSC,
Entrust DataCard czy Wandera.
MaaS360 umożliwia zarządzanie całym
cyklem życia aplikacji na wykorzystywanych przez użytkowników urządzeniach
– od ich wyboru, dystrybucji, instalacji
i konﬁguracji przez zdalne wymuszanie
aktualizowania aż po zarządzanie danymi. Dla wielu pakietów oprogramowania, którymi może zarządzać MaaS360,
inżynierowie IBM przygotowali zestawy
rekomendowanych ustawień konﬁguracyjnych, które gwarantują wysoki poziom
bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Opracowano także czarną listę takich,
które mogą wyrządzić szkodę.
Wszystkie aplikacje można instalować
w zarządzanych przez MaaS360 kontenerach, które oferują wiele zabezpieczeń.
Wśród najważniejszych należy wymienić:
uwierzytelnianie w celu uzyskania dostępu do kontenera, pojedyncze logowanie
(single sign-on) i opcję ustawiania reguł

Główne wyróżniki
platformy
IBM MaaS360
Łatwe wdrożenie i konﬁguracja
Szerokie spektrum obsługiwanych
urządzeń
Zarządzanie zabezpieczeniami
urządzeń i oprogramowania
Integracja z innymi aplikacjami
i usługami w ﬁrmowym środowisku IT
Darmowy 30-dniowy okres próbny

ochrony przed wyciekami danych (DLP),
z uwzględnieniem ich wycinania i kopiowania, a także wklejanie informacji spoza kontenera.
Unikalną częścią MaaS360 jest wbudowany tunel VPN, który można wykorzystywać do zapewniania bezpiecznego
dostępu z konkretnych aplikacji do przechowywanych centralnie danych. Dzięki
temu wyeliminowana została konieczność stosowania połączenia VPN obejmującego cały system urządzenia, co
zapewnia niższe koszty tworzenia bezpiecznego środowiska, większą elastyczność pracy i komfort użytkowników.

Dodatkowe informacje:
IRENEUSZ URBANEK, IBM BUSINESS UNIT MANAGER,
TECH DATA, IRENEUSZ.URBANEK@TECHDATA.COM
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P

latforma IBM MaaS360 zapewnia kontrolę urządzeń stacjonarnych i mobilnych z systemami iOS,
macOS, Android oraz Windows (od wersji 7 do 10). Można integrować je ze środowiskiem IT, wykorzystując technikę
over-the-air (OTA), dzięki czemu nie ma
konieczności stosowania w ﬁrmie specjalnych urządzeń lub wirtualnych serwerów
współpracujących z MaaS360. W ten sposób ułatwione jest też zarządzanie sprzętem obsługiwanym w modelu BYOD.
Rozwiązanie MaaS360 przystosowane
zostało także do współpracy z urządzeniami o podwyższonej klasie wytrzymałości
(ruggedized). Dzięki temu ich użytkownicy, pracujący z reguły w warunkach,
w których przestój wiąże się z niemałymi
stratami, mają zagwarantowaną ciągłość
pracy i bezpieczeństwo danych. Obsługiwane są urządzenia z systemami Android
2.2 oraz nowszymi takich ﬁrm jak Zebra,
Panasonic, Honeywell i Bluebird. Według
IDC ﬁrma IBM jest rynkowym liderem,
jeśli chodzi o rozwiązania do zarządzania
wzmocnionymi urządzeniami, ze względu na szeroki zakres wspieranych modeli
i systemów operacyjnych.
Kolejną grupą urządzeń, które może
kontrolować MaaS360, są produkty zaliczane do kategorii Internetu rzeczy:
sprzęt ubieralny, okulary wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz wszelkiego typu sensory. MaaS360 współpracuje
ze wszystkimi systemami wyposażonymi
w interfejs API (Google Android, Android
Things, Windows 10, Windows IoT) i zapewnia tworzenie reguł polityki bezpieczeństwa oraz egzekwowania ich,

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM

Malware, czyli
złośliwość nie zna granic
Zmagania ze złośliwym oprogramowaniem przypominają walkę z mityczną Hydrą.
W miejsce wykrytych i opanowanych zagrożeń natychmiast
pojawiają się kolejne, nowe szkodniki.

C

yberataki stały się z chlebem powszednim współczesnej gospodarki. O tym, że nie jest to puste
hasło, świadczy chociażby dziennik cyberataków i wycieków danych dostępny na
portalu Cybersecurity Ventures. Możemy
się z niego dowiedzieć, że 30 marca 2019 r.
przestępcy weszli w posiadanie danych
800 tys. honorowych krwiodawców z Sin-

32

VADEMECUM CRN maj 2019

gapuru. Dzień wcześniej intruzi włamali
się do sieci komputerowych Toyoty, zyskując dostęp do danych 3,1 mln klientów japońskiego koncernu. Natomiast 26 marca
pojawiła się informacja o zainfekowaniu
malware’em tysięcy komputerów Asusa.
A to przecież tylko wybrane przypadki
z kilku zaledwie dni jednego miesiąca, a cała lista poważnych incydentów odnotowa-

nych w marcu jest dużo dłuższa. Warto też
zaznaczyć, że nie był to okres, który odbiegał od pozostałych pod względem liczby
przeprowadzonych ataków.
Zdecydowanie szerszy obraz rozprzestrzeniania się zagrożeń pokazuje raport
„2019 State of Malware” opracowany
przez Malwarebytes Labs. Jego autorzy
pokazują najważniejsze ubiegłoroczne

Ilustracja AdobeStock

WOJCIECH URBANEK

Zdaniem integratora

Tomasz Król, Manager Laboratorium, Perceptus
W segmencie oprogramowania antywirusowego zauważamy trend przenoszenia
funkcji analitycznych, służących do badania plików pod kątem zagrożenia,
do środowiska chmurowego. To sprawia, że producent ma ogromną ilość danych
w jednym miejscu i może dokonać rzetelnej analizy za pomocą mechanizmów
uczenia maszynowego. Poza tym wielu producentów zaczęło stosować rozwiązania
oparte na heurystyce, a nie wyłącznie na bazie sygnatur, co pozwala znacząco
poprawić szybkość wykrywania ataków.

zjawiska zachodzące w segmencie bezpieczeństwa. W pierwszych miesiącach
2018 r. jednym z największych zagrożeń
był cryptojacking, aczkolwiek w II kwartale tego typu ataki zaczęły wygasać. Ich
miejsce zajęło złośliwe oprogramowanie
przeznaczone do kradzieży informacji.
Szczególnie niebezpiecznie były trojany
Emotet i TrickBot. Wprawdzie nie są nowe, niemniej jednak cały czas ewoluują,
stwarzając poważne zagrożenie. W ubiegłym roku Emotet był powszechnie wykorzystywany jako dropper, czyli trojan
służący do przenoszenia na komputer innych złośliwych programów. Z kolei TrickBot zyskał nowy moduł wykradania haseł
i blokowania ekranu.
Cyberprzestepcy skoncentrowali uwagę przede wszystkim na wrażliwych danych przechowywanych na ﬁrmowych
serwerach, które potem sprzedawali na czarnym rynku. Liczba wykryte-

go w 2018 r. malware’u skierowanego
przeciwko użytkownikom biznesowym
wzrosła o 79 proc. Najwyższy progres
miał miejsce w przypadku ataków backdoor (172 proc.), aplikacji szpiegowskich
(142 proc.) i trojanów (132 proc.). Dla odmiany liczba złośliwych programów atakujących gospodarstwa domowe spadła
w tym samym okresie o 3 proc. Ale należy odnotować, że liczba ataków backdoor infekujących sprzęt domowy wzrosła o 34 proc., spyware’u zaś o 27 proc.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do plagi
ransomware’u, która dwa lata temu siała
zamęt w ﬁrmach, w ubiegłym roku nie było poważnych epidemii tego rodzaju. Nie
udało się natomiast zatrzymać wycieków
danych. Zjawisko dotknęło nawet tak wielkie koncerny, takie jak Facebook, Marriott,
Exactis, MyHeritage i Quora. Ogółem
liczba wykradzionych rekordów w 2018 r.
wzrosła o 113 proc. w ujęciu rocznym.

POWRÓT STARYCH DEMONÓW
Pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły kilka niespodziewanych ataków.
Pewnego rodzaju zaskoczeniem jest powrót ransomware’u. Jego oﬁarą padł na
początku roku Norsk Hydro, jeden z największych na świecie producentów aluminium. Szacuje się, że przedsiębiorstwo
straciło ok. 30 mln dol. Napastnicy biorą
na cel nie tylko wielkie koncerny. Karol
Labe, właściciel Miecz Net, niedawno
obsługiwał klienta zaatakowanego przez
ransomware. Okazało się, że cyberprzestępcy wykorzystali gotowy tester zawierający bazę około dziesięciu rodzajów
ataków szyfrujących pliki.
Czy to oznacza, że przestępcy znowu
będą pobierać haracze za odszyfrowanie

dokumentów? Według Cybersecurity Ventures ransomware w 2021 r. spowoduje
straty w wysokości ok. 20 mld dol. Dla porównania na koniec 2015 r. sięgnęły 325 mln
dol. Szczególnie niepokoić powinny prognozy dotyczące inwazji ransomware’u
na placówki medyczne. W przyszłym roku
liczba infekcji ma się zwiększyć czterokrotnie w porównaniu z notowaną w 2017 r.
– Szpitale i przychodnie zdrowia są
bardziej skłonne niż przedsiębiorcy, żeby
zapłacić cyberprzestępcy, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uważam,
że w takiej sytuacji okup powinien zostać
wypłacony. Dzięki temu placówka nie straci
zaufania pacjentów, a poza tym chroni ich
zdrowie i życie – przyznaje Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender
w Marken Systemy Antywirusowe.
Analitycy odnotowali również wzrost
liczby ataków na urządzenia IoT. Z badań
Fortinetu wynika, że w ostatnim czasie
sześć z dwunastu największych odkrytych exploitów było powiązanych z IoT,
a cztery dotyczyły kamer internetowych.
Dostęp do tych urządzeń pozwoliłby przestępcom nie tylko na podglądanie prywatnych interakcji, ale też na włamanie się do
systemów informatycznych w celu przeprowadzenia ataków ransomware lub
DoS. Do kuriozalnej sytuacji doszło na początku roku, kiedy intruz przejął kontrolę
nad zainstalowaną w mieszkaniu inteligentną kamerą, a następnie wyemitował
komunikat ostrzegawczy o ataku rakietowym na miasto.
Atakujący systemy IT wykazują też
duże zainteresowanie motoryzacją. Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w Eset, zwraca uwagę na marcowe
badanie tego producenta pokazujące luki w systemach alarmowych ponad
VADEMECUM CRN maj 2019
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3 tys. aut. Odkryte podatności umożliwiały atakującym m.in. określenie lokalizacji pojazdu, wyłączenie alarmu, a nawet
podsłuchiwanie rozmów prowadzonych
w samochodzie za pośrednictwem wbudowanego zestawu głośnomówiącego.

MDM NA FALI WZNOSZĄCEJ
Cyberprzestępcy uderzają z wielu stron,
zatruwają życie osobom odpowiedzialnym
za ochronę cyfrowych zasobów. Działy IT
zaczynają zastanawiać się na ile przedeﬁniować strategię bezpieczeństwa, a tym samym wdrożyć innowacyjne rozwiązania.
Na razie dystrybutorzy, a także producenci
systemów bezpieczeństwa IT nie dostrzegają zasadniczych zmian w strukturze zakupów dokonywanych przez klientów
biznesowych. Jedyny wyjątek stanowi
oprogramowanie służące do zabezpieczenia mobilnych terminali. W tej grupie
rozwiązań brylują systemy MDM (Mobile
Device Management), które dość nieoczekiwanie stają się nieodzownym elementem
ochrony sieci i danych.
– Popyt na rozwiązania do ochrony stacji
roboczych i serwerów określiłbym jako stały. Natomiast duża dynamika sprzedaży występuje w segmencie urządzeń mobilnych,
gdzie triumfy święcą systemy MDM. Mobilne terminale zaczynają pełnić rolę przenośnych biur zapewniających korzystanie
z oprogramowania CRM, ERP i codziennej
poczty. Ochrona tych właśnie aplikacji, a co
za tym idzie poufnych danych, powinna być
priorytetem każdej ﬁrmy – przyznaje Piotr
Kawa, Business Unit Manger w Bakotechu.
W Dagmie także zaczynają dostrzegać
skutki smartfonowej rewolucji. Jeszcze do
niedawna administratorzy dbali wyłącznie o ochronę stacji roboczych PC i kompletnie pomijali kwestie zabezpieczenia
smartfonów.
– Teraz to przeszłość. Klienci wykorzystują rozwiązania MDM od dostawców
rozwiązań antywirusowych lub, jeśli mają większe wymagania w zakresie kontroli
pracowników, sięgają po specjalistyczne narzędzia do zarządzania sieciami mobilnymi
– twierdzi Paweł Jurek, wicedyrektor ds.
rozwoju w Dagmie.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja
w grupie produktów do zabezpieczania
stacji roboczych i serwerów. Z doświad-
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czeń Miecz Net wynika, że największy
udział w przychodach ze sprzedaży systemów bezpieczeństwa mają produkty
do ochrony stacji roboczych, co ma być
efektem skali. Jednocześnie integrator
z Sosnowca notuje już bardzo wyraźny
wzrost popytu na aplikacje dla użytkowników mobilnych.
Niemniej jednak pojawiają się symptomy pozwalające z nieco większym optymizmem patrzeć w przyszłość zabezpieczeń
dla urządzeń stacjonarnych. Specjaliści
Tech Daty zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie produktami Next Generation Firewall wśród małych i średnich ﬁrm.
Zapory sieciowe tej klasy oprócz tradycyjnych funkcji, takich jak kontrola ruchu,
translacja adresów sieciowych i tunelowanie, wykonują dogłębną analizę pakietów
w celu wykrycia i uniemożliwienia ataków
na urządzenia znajdujące się w sieci.

Analitycy odnotowali
wzrost liczby ataków
na urządzenia IoT.
Mimo krytyki z różnych stron, nieustającą popularnością cieszy się oprogramowanie antywirusowe. Słabość tych
aplikacji obnażyły cryptolockery. Złośliwy kod bez większego trudu przeszedł
przez zabezpieczenia antywirusów
i wyrządził ogromne szkody w przedsiębiorstwach. Dlatego branża cyberbezpieczeństwa z nadzieją obserwuje zmiany
techniczne zachodzące w antywirusach,
a także sprzedaż systemów klasy EDR
(Endpoint Detecion and Response), bazujących na behawiorystyce.
– Warto podkreślić, że ciekawe perspektywy rysują się przed systemami chroniącymi serwery DNS, które badają i określają
reputację adresów internetowych. Na tej
podstawie tworzą listę niebezpiecznych
witryn – mówi Adam Bandura, Business
Development Manager w Tech Dacie.

SIEĆ POD

SPECJALNYM
NADZOREM

Inżynier sieciowy w średniej wielkości
ﬁrmie ma pod kontrolą setki urządzeń.

Wszystko wskazuje, że z roku na rok ich
liczba będzie rosnąć, a ochrona sieci stanie się dużo trudniejsza niż dotychczas.
Nowe rozwiązania, pozwalające lepiej
ją prowadzić, oferują nie tylko dostawcy systemów bezpieczeństwa, ale również producenci sprzętu sieciowego,
wśród których na szczególną uwagę zasługują działania Cisco. Koncern z San
Jose od niespełna dwóch lat promuje
idee sieci intuicyjnej, która ma się nieustannie uczyć i dostosowywać do otoczenia, a jednocześnie chronić przed
ciągle zmieniającym się krajobrazem
zagrożeń.
– Chronimy klientów w tzw. rozszerzonej sieci, m.in. w centrach danych, środowiskach wirtualnych, chmurze, urządzeniach
mobilnych i punktach końcowych, a także
przed, w trakcie i po ataku. Uważamy, że
takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa jest obecnie najskuteczniejsze –
zapewnia Łukasz Bromirski, dyrektor ds.
technologii w Cisco.
W zbliżonym kierunku zmierzają działania Juniper Networks. Firma
opracowała koncepcję Software Deﬁned Secure Network, uwzględniającą
zastosowanie wielu rozwiązań, które
zapewniają zautomatyzowane zabezpieczanie infrastruktury IT i wymuszanie ochrony wszystkich elementów
architektury sieciowej. Newralgicznym
elementem rozwiązania jest oprogramowanie umożliwiające scentralizowane
zarządzanie regułami ﬁrmowej polityki bezpieczeństwa. Jednak wielu rodzimych administratorów sieci podchodzi
do kwestii bezpieczeństwa inaczej niż
Cisco oraz Juniper Networks, mianowicie punktowo, i koncentruje się na
ochronie pojedynczych urządzeń pracujących w sieci.
– Oprogramowanie antywirusowe,
chroniące jedynie urządzenia końcowe, to
za mało. Producenci dwoją się i troją, żeby modernizować swoje produkty, ale nie
nadążają za nowymi zagrożeniami. Mało
skuteczne oprogramowanie, zużywające
do 50 proc. czasu jednego rdzenia, fałszywe ostrzeżenia, poczta przetrzymywana
w kwarantannie godzinami, to przecież
historie, które przypominają nam lata 90.
Tymczasem mamy już rok 2019… – przypomina Łukasz Bromirski.

Producenci urządzeń sieciowych,
oprócz tego, że opracowują własne koncepcje, starają się wchodzić w alianse
z dostawcami aplikacji zabezpieczających. Przykładowo Zyxel współpracuje z LastLine, Bitdefenderem, Cyrenem
i Trend Micro. Z kolei TP-Link oferuje
użytkownikom routery z wbudowanym
systemem antywirusowym Home Care,
stworzonym razem z Trend Micro. Zadaniem systemu jest skanowanie zasobów
oraz wyłapywanie zagrożeń. Producenci uważają, że kooperacja stanowi ułatwienie dla klientów końcowych, którzy
otrzymują sprawdzone rozwiązanie i nie
muszą poszukiwać na własną rękę dodatkowych produktów. Nieco inaczej patrzą
na to dystrybutorzy.
– Rozwiązania specjalistyczne zapewniają lepsze funkcje ochrony i zarządzania.
Łatwo się też integrują z istniejącą infrastrukturą. Wybór architektury zależy od
wielu czynników. Funkcje zabezpieczające
w urządzeniach sieciowych mogą być przydatne, ale nie powinny stanowić wymówki,
jeżeli nie zapewniają należytego poziomu
ochrony – podsumowuje Piotr Borkowski,
Senior System Engineer w Veracompie.

OCHRONA NOWEJ
GENERACJI

Przestępcy wytaczają coraz cięższe działa w walce z dostawcami systemów bezpieczeństwa. Obecnie mamy do czynienia
z piątą generacją ataków cybernetycznych, charakteryzujących się dużą skalą
i płynnym przemieszczaniem z jednych
sektorów gospodarki do innych. Jednak specjaliści zaczynają już wspominać
o szóstej generacji zabezpieczeń.
– Mechanizmy ochronne będą umieszczone niemal w każdym typie urządzenia lub platformy chmurowej, połączone
w czasie rzeczywistym z całościowym, inteligentnym systemem sterowania zabezpieczeniami. To pozwoli nam zabezpieczyć
zarówno pojedyncze urządzenia IoT, jak
i sieci hiperskalowalne – tłumaczy Wojciech Głażewski, Country Manager Check
Point Software Technologies.
Firmy produkujące rozwiązania antywirusowe oraz antymalware starają się
iść z duchem czasu i wzbogacają aplikacje o nowe funkcje. Część z nich wprowa-

Joanna Wziątek-Ładosz
Sales Engineer, Sophos

Wzrost sprzedaży rozwiązań ochronnych w Polsce w 2018 r. był niższy od prognoz. Trudno jednoznacznie wskazać główną przyczynę.
Na pewno znaczenie miał fakt, że w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy
spektakularnych globalnych incydentów, takich jak eksplozja ransomware’u WannaCry
z 2017 r. Tego typu wydarzenia zwykle zwiększają popyt na rozwiązania i systemy
zabezpieczające. Wiele mówią też ubiegłoroczne trendy. O ile w zakresie klasycznych
produktów, takich jak UTM i oprogramowanie antywirusowe, widoczna jest stagnacja,
a nawet regres, o tyle wzrost sprzedaży nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących
sztuczną inteligencję oraz technologie głębokiego uczenia był dwucyfrowy. Tendencja
ta umocniła się w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

dziła mechanizmy służące do wykrywania
i blokowania wszystkich procesów przypominających ataki ransomware. Wszyscy
liczący się producenci aplikacji ochronnych korzystają z chmur obliczeniowych,
gdzie odbywa się analiza behawioralna. Na
urządzeniach końcowych najczęściej działa tzw. agent bazujący na pakietach zagrożeń oraz heurystyce. Baza danych jednego
z najważniejszych graczy na rynku cyberbezpieczeństwa zawiera ponad 250 mln
adresów analizowanych pod kątem wykrywania botów, 11 mln sygnatur złośliwego
oprogramowania i 5,5 mln zainfekowanych
stron internetowych.
Inną nowością stosowaną w aplikacjach ochronnych są skanery UEFI (Uniﬁed Extensible Firmware Interface),
chroniące przed malware’em aktywującym się jeszcze przed uruchomieniem
systemu. Ten ruch stanowi reakcję na
pojawienie się LoJax – wykrytego we
wrześniu ubiegłego roku złośliwego
oprogramowania zagnieżdżającego się
w ﬁrmware. Poza tym antywirusy zaczęły wykorzystywać mechanizmy sandbox umożliwiające analizowanie plików
w środowisku testowym.

STRACHY NA LACHY?
O konieczności zabezpieczania sieci
oraz urządzeń w nich pracujących mówi się na każdym kroku. Jednak rodzimi
przedsiębiorcy wychodzą z założenia,
że cyberprzstępcy ominą ich ﬁrmy. Takie myślenie jest charakterystyczne dla
wielu MŚP. Tymczasem z obserwacji Fortinetu wynika, że właśnie ta grupa staje

się ulubionym celem cyberprzestępców.
Dlaczego?
– Cyberprzestępcy koncentrują się na
skutecznych, przystępnych cenowo i gwarantujących wysoką „stopę zwrotu” atakach. MŚP przechowują bowiem takie
same dane osobowe i ﬁnansowe jak wielkie
ﬁrmy, a zazwyczaj mają słabsze zabezpieczenia – wyjaśnia Jolanta Malak, dyrektor
polskiego oddziału Fortinetu.
Europejskie ﬁrmy oraz instytucje dostrzegają problem i wydają coraz więcej
na cyberbezpieczeństwo. Według Contextu w ubiegłym roku Brytyjczycy zwiększyli wydatki na ten cel o 20 proc., Czesi
zaś o 14 proc. W Polsce odnotowano zaledwie jednoprocentowy wzrost.
– W przedsiębiorstwach nie zdają sobie
sprawy z czyhających na każdym kroku zagrożeń cybernetycznych. Poza tym obawiają się dodatkowych kosztów związanych
z wymianą rozwiązań. Wielu menedżerów
uważa, że nie ma sensu zmieniać czegoś,
co teoretycznie działa – tłumaczy Dariusz
Woźniak.
Trudno przewidzieć, czy bieżący rok
i kolejne informacje o cyberatakach ożywią lokalny rynek, tym bardziej że zbliżają się wybory parlamentarne. Niepokojące
mogą być też prognozy o mającym nadejść
spowolnieniu gospodarczym. Jednak nie
wszyscy widzą przyszłość w ciemnych
barwach. Karol Labe zauważa wśród swoich klientów duży wzrost zainteresowania systemami MDM oraz DLP (Data Loss
Prevention). Wejście na obszary mniej
spenetrowane przez konkurentów umożliwia zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie pozycji na rynku.
VADEMECUM CRN maj 2019

35

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM

Zarządzanie środowiskiem IT
prostsze niż zwykle
baramundi software to niemiecki producent oprogramowania do zarządzania
urządzeniami końcowymi w przedsiębiorstwie. Pakiet baramundi Management Suite
z powodzeniem wdrożyły i wykorzystują polskie ﬁrmy, m.in. Warbud, Provident,
Transgourmet oraz CD Projekt RED.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BARAMUNDI SOFTWARE.

W

2017 r. miał miejsce precedensowy pod względem zasięgu
atak z użyciem ransomware’u
WannaCry, którego celem były duże ﬁrmy,
urzędy i szpitale w ponad 150 krajach na
świecie. Do tego typu spektakularnych akcji cyberprzestępcy często nie potrzebują
zaawansowanego sprzętu ani oprogramowania – za pomocą dostępnych w internecie narzędzi typu exploit wykorzystują
różnego rodzaju luki, które nie zostały załatane w urządzeniach końcowych.
W praktyce ręczne sprawdzanie przez
administratorów wszystkich komputerów,
notebooków i serwerów pod kątem obecności znanych luk w zabezpieczeniach jest
prawie niemożliwe. Dodatkowo musieliby na bieżąco przeszukiwać bazy danych
oraz blogi, by nie przeoczyć informacji na
temat podatności, analizować je, sprawdzać urządzenia i instalować aktualizacje.
Wskazane jest zatem korzystanie z narzędzi automatyzujących takie działania,
np. z oprogramowania do zarządzania
urządzeniami końcowymi baramundi
Management Suite. Skanuje ono nieprzerwanie stacje klienckie i serwery w całej
ﬁrmowej sieci w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach oraz zapewnia szybkie,
centralne ich eliminowanie. Sprawdza
zarówno urządzenia podłączone do sieci
w głównej siedzibie przedsiębiorstwa, jak
też sprzęt w oddziałach i wykorzystywany
przez osoby pracujące zdalnie. Przejrzysty
panel sterowania daje administratorowi
wgląd w stan całej sieci. Przesyłanie pakietów z aktualizacjami odbywa się automatycznie, administrator deﬁniuje zasady
ich dystrybucji do komputerów przypisanych do różnych grup, może też ręcznie
wymusić ich instalację. Na bieżąco otrzy-
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ZARZĄDZANIE

muje raporty z informacjami o liczbie zakończonych instalacji, wciąż trwających
a także o napotkanych błędach.

URZĄDZENIA

MOBILNE
TAKŻE ZABEZPIECZONE

Administratorzy powinni zapewnić sobie
możliwość wykrywania luk w zabezpieczeniach również na smartfonach i tabletach, które łączą się z ﬁrmową siecią.
W przypadku urządzeń mobilnych skanowanie i kontrola (bez ingerencji w prywatne treści) są równie ważne, ponieważ
administrator nie może kontrolować jakie
aplikacje użytkownik instaluje.
Moduł baramundi Mobile Devices
sprawdza sprzęt zgodnie z regułami zdeﬁniowanymi przez administratora i sprawdza np. czy zabezpieczenia urządzenia
zostały złamane ( jailbreak), czy zainstalowano niepożądane aplikacje. Oprogramowanie to zapewnia również tworzenie
kopii zapasowych danych i ustawień, szyfrowanie przenośnych pamięci, zapobiega
nieautoryzowanemu kopiowaniu informacji na urządzenia przenośne i blokuje
uruchamianie nieznanych aplikacji w ﬁrmowej sieci. Dodatkowo, w razie kradzieży
lub utraty urządzenia, można łatwo zdalnie zmodyﬁkować jego ustawienia, aby
uniknąć wycieku ﬁrmowych danych.

LICENCJAMI

Moduł baramundi License Management
automatycznie kontroluje, czy na komputerach zostało zainstalowane nowe oprogramowanie. Następnie sprawdza w bazie
informacji o wykupionych przez przedsiębiorstwo licencjach, czy ma ono prawo do
korzystania z danej aplikacji. W ten sposób niewielkim nakładem pracy można
zagwarantować, że użytkownicy korzystają wyłącznie z legalnego oprogramowania, a także zmniejszyć koszty związane
z opłatami za licencje i w pełni kontrolować politykę licencyjną w ﬁrmie.
baramundi License Management pobiera dane bezpośrednio z zainstalowanego w ﬁrmie narzędzia baramundi
Inventory, które zbiera informacje o zainstalowanych systemach operacyjnych
i aplikacjach oraz rejestruje ich liczbę
i sposób wykorzystania. Przed nabyciem
nowej licencji można za pomocą modułu baramundi AUT sprawdzić, kiedy
ostatnio instalowano to oprogramowanie
i częstotliwość jego użytkowania, a korzystając z modułu baramundi Deploy
– usunąć zbędne i nieużywane aplikacje.
Już w pierwszym roku baramundi Management Suite zapewnia redukcję kosztów
instalacji aplikacji i ich utrzymania o prawie jedną trzecią.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.baramundi.pl/crn-vademecum.

Dodatkowe informacje:
SEBASTIAN WĄSIK, COUNTRY MANAGER NA POLSKĘ,
BARAMUNDI SOFTWARE,
SEBASTIAN.WASIK@BARAMUNDI.COM

Kompleksowa ochrona poczty
Barracuda Total Email Protection to obecnie najbardziej efektywne
rozwiązanie do ochrony przed ukierunkowanymi atakami z wykorzystaniem poczty
elektronicznej, bazującymi na inżynierii społecznej.

CZTERY NARZĘDZIA
Na rozwiązanie Barracuda Total Email Protection składają się
cztery niezależne, ale współpracujące ze sobą narzędzia.
Barracuda Essentials zapewnia bazującą na chmurze
ochronę przed spamem, phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, ransomware’em i innymi rodzajami ataków, do inicjowania których wykorzystywana jest poczta elektroniczna.
W narzędziu połączono kilka metod wykrywania zaawansowanych zagrożeń, w tym ataków dnia zerowego: heurystyczną, behawioralną oraz środowisko testowe (sandbox). Oprócz
skanowania poczty przychodzącej, weryﬁkowane są też wiadomości wychodzące, przede wszystkim pod kątem obecności
w nich danych wrażliwych, które mogą wypływać z ﬁrmy w rezultacie nieświadomego działania oﬁary ataku phishingowego.
Essentials podnosi bezpieczeństwo danych znajdujących się
w poczcie użytkowników przez archiwizację i backup skrzynek oraz folderów do chmury.
Barracuda PhishLine to narzędzie szkoleniowo-symulacyjne, przygotowujące użytkowników do sytuacji, gdy e-mail
inicjujący atak przedostanie się przez systemy ochronne i wyląduje w ich skrzynce. PhishLine zmienia pracowników ﬁrmy

Główne wyróżniki rozwiązania
Total Email Protection
 Ścisła integracja z Oﬃce 365
 Ochrona antyphishingowa w czasie rzeczywistym, bazująca
na sztucznej inteligencji
Możliwość wykorzystania protokołu DMARC do uwierzytelniania
 Archiwizacja poczty elektronicznej w celu zabezpieczenia
wiadomości jako dowodów
 Zaawansowane narzędzia edukacyjne dla użytkowników
 Łatwe wdrożenie i zarządzanie, bez żadnego wpływu
na wydajność ﬁrmowej sieci

z potencjalnych oﬁar w efektywną warstwę ochronną. Zawiera wiele modyﬁkowalnych testów symulacyjnych, służących
do odnalezienia osób najbardziej podatnych na działanie ataków, które bazują na sztuczkach socjotechnicznych. Treści wykorzystywane przez PhishLine są dostępne w języku polskim
i codziennie uzupełniane, aby odzwierciedlały wszystkie najnowsze trendy w korespondencji wysyłanej przez atakujących.
Barracuda Sentinel korzysta ze sztucznej inteligencji do
ochrony przed przejęciem konta (Account Takeover-AOT),
ukierunkowanym phishingiem (spear phishing) oraz innymi
zagrożeniami. Dzięki wbudowanemu interfejsowi API korzysta
z funkcji analizy historycznych wiadomości e-mail, co pozwala mechanizmowi głębokiego uczenia poznać nawyki komunikacyjne ich autorów oraz pełną integrację z Oﬃce 365. W ten
sposób blokowane są ataki w celu kradzieży haseł. Sentinel zapewnia także skonﬁgurowanie uwierzytelniania zgodnego
z protokołem DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance).
Barracuda Forensics and Incident Response automatyzuje wykrywanie anomalii w poczcie elektronicznej, reakcję
na incydenty oraz zapewnia wiele opcji szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów. Narzędzie ułatwia administratorom wysyłanie alarmów do zagrożonych użytkowników
i usuwanie (lub przenoszenie do kwarantanny) szkodliwych
wiadomości bezpośrednio z ich skrzynek.

Dodatkowe informacje: TOMASZ ROT, SALES DIRECTOR – CEE,
BARRACUDA NETWORKS, TROT@BARRACUDA.COM
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ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BARRACUDA NETWORKS.

T

radycyjne narzędzia zabezpieczające bramy poczty
elektronicznej okazują się mało efektywne w zwalczaniu ataków podejmowanych precyzyjnie przeciwko konkretnym oﬁarom. Cyberprzestępcy potraﬁą już omijać klasyczne
rozwiązania ochronne, co może doprowadzić zaatakowane ﬁrmy
do utraty wiarygodności i związanych z tym strat ﬁnansowych.
W reakcji na te wyzwania specjaliści Barracuda Networks
stworzyli zestaw narzędzi Total Email Protection, które
tradycyjną ochronę bram pocztowych rozszerzają o szereg
bazujących na sztucznej inteligencji mechanizmów zabezpieczających. Pozwala to ochronić przedsiębiorstwo przed wszelkiego typu atakami wykorzystującymi pocztę elektroniczną.
Dodatkowo, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
użytkowników, Barracuda udostępnia moduł służący do szkolenia pracowników i symulowania kampanii phishingowych, co
ułatwia uświadamianie im potencjalnych konsekwencji nieroztropnego korzystania z e-maila.
Zastosowany w Total Email Protection moduł głębokiego
uczenia maszynowego zapamiętuje wzorce zachowania użytkowników poszczególnych skrzynek pocztowych, dzięki czemu
jesteśmy w stanie wykryć ewentualne anomalie w komunikacji
i zidentyﬁkować przejęte konta. Użytkownik otrzymuje automatycznie wszystkie zgromadzone przez Barracuda Networks
informacje o popularnych zagrożeniach na całym świecie.

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM

Migawki ratują zagrożone dane
Serwery QNAP słyną z rozbudowanego mechanizmu tworzenia kopii migawkowych
(snapshot) woluminów i całych jednostek LUN. Dzięki nim użytkownicy mogą nie tylko
zapobiegać utracie danych, ale też zabezpieczyć się przed skutkami ransomware’u.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ QNAP.

M

igawki umożliwiają zarejestrowanie stanu danych systemu
na serwerach NAS w dowolnym czasie. W razie wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia (awarii dysku
lub struktury RAID, błędu administratora, ataku wirusa) dane można przywrócić do wcześniejszego stanu z wybranego
momentu w przeszłości. Manager pamięci, wbudowany w zainstalowanym w serwerach QNAP systemie operacyjnym
QTS, zawiera łatwe w użyciu narzędzie
do obsługi migawek, dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej (ich
tworzenie wymaga serwera QNAP NAS
z co najmniej 1 GB pamięci RAM).
Istnieje też opcja replikowania wykonanych w ten sposób kopii zapasowych na inne serwery NAS. Ostatnio mechanizm ten
wyposażono w funkcję replikacji migawek
na serwery znajdujące się w innym miejscu
oraz zdalnego odzyskiwania pojedynczych
plików z tak wykonanych kopii. Natomiast
administratorzy w ﬁrmach, w których nie
ma oddziałów z zapasową infrastrukturą IT, mogą dodatkowo zapisywać kopie
migawkowe na dysku USB i przechowywać
je poza siedzibą przedsiębiorstwa.
Kopie migawkowe wykonuje się automatycznie zgodnie z harmonogramem,
lub ręcznie, a następnie replikuje do innych urządzeń NAS lub serwerów w celu
zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Migawki woluminu mogą być wykonywane automatycznie przed utworzeniem
kopii zapasowej z wykorzystaniem mechanizmu RTRR lub rsync, nawet gdy plik jest
otwarty. Istnieje też opcja wykonywania
spójnych migawek w systemach Microsoft
VSS i VMware vSphere (pomaga w tym narzędzie Agent migawek).

RANSOMWARE NIEGROŹNY
Prostą, lecz skuteczną metodą minimalizacji zagrożeń ze strony oprogramowania
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Przywracanie plików
z wykorzystaniem kopii migawkowych
Inżynierowie QNAP przeprowadzili symulację ataku ransomware i potwierdzili, że działanie
według poniższego schematu gwarantuje odzyskanie danych przy użyciu migawek.
Systematyczne tworzenie kopii zapasowych na serwerze NAS (za pomocą
QNAP NetBak Replicator lub innego narzędzia) z kont użytkowników
mających ograniczone prawa dostępu. Używanie funkcji migawek, która powinna
być skonﬁgurowana przez administratora.
Po zaobserwowaniu działania oprogramowania ransomware lub otrzymaniu komunikatu z żądaniem okupu należy niezwłocznie odłączyć zainfekowany komputer
od internetu i od serwera NAS. Jeśli to możliwe, trzeba odłączyć także kabel
sieciowy od serwera NAS, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się złośliwego kodu.
Jeżeli w serwerze NAS znajduje się gniazdo HDMI, po podłączeniu myszy, klawiatury
oraz monitora uzyskuje się dostęp do serwera za pomocą HD Station. Natomiast jeśli
serwer nie ma wyjścia HDMI, podczas łączenia się z nim należy dopilnować, aby
komputer nie łączył się z żadnymi zakażonymi współużytkowanymi folderami, zanim
nie zostanie przywrócona wersja z migawki.
W menu „Manager pamięci” należy wybrać pozycję „Manager kopii migawkowych”
i wyświetlić ich listę.
Po
 wybraniu migawki zrobionej przed atakiem ransomware’u należy usunąć
wszystkie pliki z zainfekowanego folderu, a następnie przywrócić je za pomocą
migawki. Odzyskane pliki zostaną zapisane w postaci niezaszyfrowanej.

n
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ransomware są zawsze dostępne i aktualne kopie zapasowe. Do ich tworzenia
oraz przechowywania idealnie nadają się
serwery QNAP NAS. Stosowany w nich
linuksowy system operacyjny QTS jest
bezpieczniejszy od systemów z rodziny
Windows, które są bardziej narażone na
ataki. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko, że oﬁarą padnie sam serwer.
W razie ataku ransomware lub wystąpienia innego nieoczekiwanego zdarzenia powodującego przestój w ﬁrmie, dane
(pliki, foldery oraz całe woluminy) można
przywrócić do wcześniejszego stanu zarejestrowanego w migawkach. Integralność danych zapewniona została dzięki
blokowemu sposobowi przechowywania danych. Natomiast mechanizm przyrostowych kopii zapasowych gwarantuje

oszczędność znacznej ilości miejsca na
dyskach, a kopiowanie tylko zmienionych
danych skraca czas wymagany do stworzenia kopii zapasowych i ewentualnego
przywrócenia informacji. Do dyspozycji użytkowników jest też funkcja rezerwacji określonej przestrzeni dyskowej,
przeznaczonej do zapisu wyłącznie kopii
migawkowych.
Autoryzowanymi dystrybutorami serwerów plików QNAP w Polsce są ﬁrmy:
AB, ABC Data, EPA Systemy i Konsorcjum
FEN.

Dodatkowe informacje: GRZEGORZ BIELAWSKI,
COUNTRY MANAGER, QNAP, GBIELAWSKI@QNAP.COM

Inwestycja w EDR ma sens
W oprogramowaniu Intercept X Advanced with EDR Sophos zintegrował ochronę
punktów końcowych ze stosowaną w specjalistycznych narzędziach funkcją Endpoint
Detection and Response. Dzięki temu administratorom odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo IT w ﬁrmach jest łatwiej sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

N

ZNAJOMOŚĆ POZIOMU OCHRONY
W KAŻDYM MOMENCIE

W większości sieci występują martwe
obszary, które utrudniają administratorom obserwację tego, co dzieje się w ﬁrmowym środowisku IT. Dlatego często
po zneutralizowaniu wykrytego w urządzeniu w sieci cyberataku zakładają, że
jest znów bezpieczna. Dzięki Intercept
X Advanced with EDR zapewniającemu
informacje o tym, czy atak objął też inne
maszyny, mogą upewnić się, czy reakcja
na atak była właściwa.
Dostępność szczegółowych raportów
dotyczących aktualnego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ułatwia
zagwarantowanie zgodności z wewnętrznymi przepisami i z obowiązującym prawem. Informacje te pomagają również
zidentyﬁkować obszary podatne na zagrożenia. Administratorzy mogą ustalić,
czy atak objął repozytoria (aplikacje, zbiory danych medycznych lub osobowych),
w których przechowywane są wrażliwe
informacje.
Firmy mogą wykorzystać EDR do wykrywania ataków, szukając tzw. wskaźni-

UDOSTĘPNIANA PRZEZ SOPHOS INTERCEPT X ADVANCED WITH EDR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA ATAKU.

ków naruszeń (Indicators of Compromise).
To szybki i prosty sposób wykrywania
działań cyberprzestępców, które bez tego
narzędzia mogą pozostać niezauważone.
Proces wyszukiwania często jest uruchamiany po otrzymaniu informacji o zagrożeniach, np. agencja rządowa (CERT) może ostrzec ﬁrmę o podejrzanej aktywności
w jej sieci. Do zgłoszenia bywa dołączana
lista IOC, którą warto wykorzystać jako
punkt wyjścia do ustalenia, co się dzieje.

SZYBKA REAKCJA

NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY

Osoby odpowiedzialne za IT i cyberbezpieczeństwo po wykryciu incydentu zazwyczaj starają się unieszkodliwić
zagrożenie jak najszybciej, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się ataku i ograniczyć szkody. Średnio trwa to
ponad trzy godziny. EDR może znacznie
przyspieszyć ten proces.
Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać analityk w ramach reagowania na
incydent, jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ataku. Intercept X Advanced
with EDR skutecznie to ułatwia dzięki
funkcji izolowania punktów końcowych
od infrastruktury, co jest niezbędne, by
osiągnąć sukces. Należy to zrobić przed
rozpoczęciem śledztwa, bo w ten sposób
zyskuje się czas na wybór najskuteczniejszego sposobu działania.

Reagowanie na incydenty tradycyjnie
należy do obowiązków wykwaliﬁkowanych analityków. Również funkcjonowanie
większości narzędzi EDR musi być skorelowane z działaniem specjalistów, którzy
wiedzą, jakie pytania zadawać i jak interpretować odpowiedzi. Jednak korzystanie
z Intercept X Advanced with EDR sprawia,
że eksperci ds. bezpieczeństwa mogą szybciej reagować na incydenty dzięki sugerowanym przez oprogramowanie kolejnym
krokom, czytelnym wizualizacjom trwających ataków oraz olbrzymiej wbudowanej
bazie wiedzy.
Po zakończeniu analizy incydentu odpowiednią akcję wybiera się jednym kliknięciem. Wśród opcji szybkiego reagowania
znajdują się: izolowanie punktów końcowych, czyszczenie i blokowanie plików oraz
tworzenie kopii migawkowych, które później mogą przydać się w śledztwie lub jako
dowód w sądzie. A jeśli plik zostanie omyłkowo zablokowany, dostęp do niego można
łatwo przywrócić.
Autoryzowanymi dystrybutorami rozwiązań Sophos w Polsce są ﬁrmy: AB,
Konsorcjum FEN i S4E.

Dodatkowe informacje:
MACIEJ KOTOWICZ, CHANNEL ACCOUNT EXECUTIVE
POLAND, SOPHOS, MACIEJ.KOTOWICZ@SOPHOS.COM
VADEMECUM CRN maj 2019
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arzędzia do wykrywania zagrożeń dotyczących urządzeń końcowych oraz reagowania na nie
(Endpoint Detection and Response, EDR)
pomagają uzupełnić luki w strategii
ochronnej przedsiębiorstwa. Zasady ich
działania wciąż jednak budzą wiele wątpliwości, brakuje wiedzy o tym, jak można je wykorzystać i dlaczego są potrzebne.
Niestety, wiele tego typu rozwiązań jest
trudnych w użyciu i ma ograniczoną
funkcjonalność. Dlatego Sophos stworzył własne oprogramowanie, w którym
EDR zintegrowano z klasycznymi mechanizmami zabezpieczającymi.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I BUDYNKÓW

Bezpieczeństwo fizyczne:
warto opuścić strefę komfortu
Wzbogacając ofertę o infrastrukturę zasilania i rozwiązania zapewniające ﬁzyczne
bezpieczeństwo integrator zwiększa swoją wiarygodność w oczach klientów
poszukujących całościowych rozwiązań.
TOMASZ JANOŚ

D

la tradycyjnego integratora, który wdraża sieci komputerowe,
wejście do świata monitoringu wizyjnego może wydawać się trudne. Kwestie optyki, oświetlenia, doboru
kamer, właściwego pokrycia nadzorowanego obszaru itp. bywają skompliko-
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wane. Dlatego dla osób, które nie miały
dotychczas do czynienia z dozorem wizyjnym, dobrze znane IT pozostaje czymś
w rodzaju strefy komfortu. Jednak wyjście z niej okazuje się najczęściej stosunkowo łatwe. Chociażby z tego względu,
że rozwiązania monitoringu wizyjnego

są wyposażane w intuicyjne narzędzia
ułatwiające dobór kamer i akcesoriów
do potrzeb klienta. Późniejsza konﬁguracja sprzętu też nie powinna sprawiać
kłopotów, bo jest podłączany do sieci IP
i zabezpieczany tak, jak pozostałe funkcjonujące w niej urządzenia. Zresztą

Zdaniem integratora

Bartłomiej Sosenko, inżynier R&D, AutoID
Choć zastosowanie biometrii nie jest zapisane wprost w przepisach, jej użycie może
wynikać z konieczności stosowania w systemach wymagających zwiększonego bezpieczeństwa co najmniej dwóch niezależnych metod uwierzytelniania. Nie ma reguł, jaką
metodę biometryczną w kontroli dostępu dostępu (z użyciem palca, twarzy, dłoni itp.)
wybierze klient. Nie zależy to od branży ani rodzaju ﬁrmy, tylko wyłącznie od indywidualnego podejścia do takiej autoryzacji. Jak też od konkretnych potrzeb, które w dodatku mogą ujawniać się dopiero z czasem. Przykładowo, są przedsiębiorstwa, które mają
duży problem z nagminnym przekazywaniem sobie przez pracowników kart dostępu.
Gdy zastosuje się odcisk palca, takie nadużycia znikają. Biometria sprawdzi się również
w środowiskach, w których nie ma bezpośredniej kontroli nad pracownikiem – rozproszonych, obejmujących duży obszar. Będzie go jednoznacznie weryﬁkować.

zwykle do prawidłowego działania wystarczają ustawienia fabryczne. Dlatego
to raczej klasyczni instalatorzy rozwiązań
do ochrony, którzy wyrośli na wdrażaniu
systemów analogowych, mogą mieć większe problemy z wejściem w świat sieci IP.
– Najważniejsze jest właściwe określenie potrzeb klienta. Nie chodzi więc
o automatyczne oferowanie zestawu kamer. Trzeba dostrzec, jaki klient ma problem, i ustalić, czego potrzebuje, aby go
rozwiązać. Może się okazać, że bardziej
niż wiele kamer przydałby się płot i lepsze procedury organizacyjne – uważa
Bogumił Szymanek, Inside Sales Account
Manager Poland and Baltics w Axis
Communications.
O słuszności takiego podejścia niech
świadczy historia integratora, do którego

klient zgłosił się z prośbą o zamontowanie 200 kamer do monitoringu wizyjnego
po kradzieży mienia o znacznej wartości w dużym obiekcie. Do tej pory było
tam niewiele kamer, więc zdesperowany klient uznał, że trzeba ich użyć jak
najwięcej. Integrator po przybyciu na
miejsce spotkał się z zarządem, któremu zdołał wytłumaczyć, że aby podnieść
poziom bezpieczeństwa, nie trzeba montować setek nowych sensorów, dostarczających informacje, nad którymi trudno
będzie zapanować. W omawianym przypadku podczas audytu stwierdzono, że
od 200 kamer bardziej potrzebne jest
podwyższenie w pewnych miejscach
ogrodzenia, dodanie oświetlenia oraz
zwiększenie kontroli wjazdu i wyjazdu.
W ten sposób lepsza ochrona została zapewniona znacznie niższym kosztem.
Bywa, że w chwili wdrażania rozwiązań do ochrony ﬁzycznej nie pamięta się
o tym, że one same też muszą być bezpieczne. Jeśli funkcjonują w sieci IP, siłą
rzeczy narażone są na cyberataki. Dlatego powinny spełniać określone standardy bezpieczeństwa, np. dokonywać
szyfrowania transmisji danych i wymagać
stosowania haseł. Kluczowe jest wprowadzenie odpowiednich procedur w zarządzaniu dostępem do tych rozwiązań.

K AMERY MOCNE
JAK KOMPUTERY

W starszych, analogowych systemach
monitoringu wizyjnego kamera miała
jedynie dostarczać obraz. Obecnie inte-

ligentne rozwiązania wideo, połączone
z siecią IP, dzięki dużej mocy obliczeniowej i nowoczesnemu oprogramowaniu
mają znacznie więcej funkcji. Jeszcze
lepsze efekty przyniesie ich integracja
z innymi elementami kontroli dostępu.
Możliwości człowieka są bowiem ograniczone: trudno śledzić obraz jednocześnie z wielu kamer i wyłowić wszystkie
ważne zdarzenia. Dlatego coraz większy
nacisk kładzie się na analitykę obrazu.
Dzięki automatyzacji wykrywania incydentów zapewnia się odciążenie operatora monitoringu, do którego należy
ostateczna weryﬁkacja zdarzeń wskazanych przez urządzenia.
– Przed laty bardzo promowano analitykę, ale z powodu ograniczonych możliwości okazała się niewypałem, co zraziło
użytkowników sytemów monitoringu. Rynek jednak ochłonął, skorzystał z lekcji
i dziś obserwujemy drugie podejście do
analityki, które w niczym nie ma przypominać dawnego startu – mówi Bogumił
Szymanek.
Coraz częściej wykorzystuje się algorytmy uczenia maszynowego – to właśnie one odmieniły analitykę. Potraﬁą
być bardzo niezawodne, nie generując
zbyt wielu fałszywych alarmów. Znacznie większe jest też pole manewru, jeśli
chodzi o stronę sprzętową. Stosowanie
analityki wiąże się bowiem z koniecznością użycia dużej mocy obliczeniowej.
Jeśli kamery będą nią dysponować, wiele
zadań zostanie wykonanych już w urządzeniu. Zyskiem są nie tylko oszczędności na infrastrukturze serwerowej
VADEMECUM CRN maj 2019
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BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I BUDYNKÓW
Sławomir Franczak
kierownik ds. rozwoju biznesu UPS,
Legrand

W ostatnim czasie
można zaobserwować
trend polegający
na wykorzystaniu w infrastrukturze
rozwiązań umożliwiających jej rozbudowę, a przy tym gwarantujących
ciągłość działania. W rezultacie
bardzo popularne są UPS-y modułowe
– zapewniające zarówno wysoki poziom
bezpieczeństwa i niezawodności, jak
i dające możliwość rozbudowy w przyszłości. Wielu inwestorów zaczyna
interesować się nowymi rozwiązaniami.
Coraz częściej klient wie, że UPS to
nie tylko źródło zasilania, ale także
zabezpieczenie najważniejszych
zasobów ﬁrmy, najczęściej o wielokrotnie większej wartości niż sam
zasilacz. W Polsce nadal najczęściej
kupuje się UPS-y za gotówkę, podczas
gdy w innych krajach coraz większym
zainteresowaniem cieszy się leasing.

i sieciowej, ale przede wszystkim możliwość szybszego reagowania. Nie musi
być wtedy wysyłany do sieci cały strumień obrazu, by serwer go przetwarzał,
a oprogramowanie analityczne wyciągało z dostarczanych danych wnioski.
Dostępne są już zaawansowane rozwiązania, które są wyposażone w coraz lepiej
działające mechanizmy wykrywania zdarzeń, np. pozostawienia w niewłaściwym
miejscu jakichś przedmiotów, poruszania
się po obiekcie nieuprawnionych ludzi itp.
Można także znaleźć moduły monitoringu, które rozpoznają specyﬁczne dźwięki, np. tłukących się szyb, strzałów z broni
palnej. Ze względu na swoją specyﬁkę są
stosowane przede wszystkim w przestrzeni publicznej – na lotniskach, dworcach kolejowych itp. Z kolei w mieście
kamery z analityką mogą wszczynać alarmy np. w związku takimi zdarzeniami, jak
kolizje pojazdów, jazda pod prąd, wypadnięcie jakiegoś obiektu z pojazdu. Operator ma wtedy szansę szybko zareagować:
zatrzymać lub przekierować ruch oraz
wezwać służby ratownicze.
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ODCISK PALCA

UŁATWIA ŻYCIE

W obiektach o dużym znaczeniu, takich
jak serwerownie, wskazane jest wykorzystanie wieloskładnikowej autoryzacji. Logowanie odbywa się wtedy przy użyciu
dwóch elementów, np. karty i kodu PIN,
karty i odcisku palca, a w przypadku bardziej zaawansowanych systemów – także
systemu rozpoznawania twarzy.
Zastosowanie w tym wypadku metod biometrycznych ułatwia życie,
ale w Polsce różnie bywa z akceptacją
przez klientów tego rodzaju rozwiązań.
Bartłomiej Sosenko, inżynier R&D
w AutoID, przyznaje, że obawy wiążą się
m.in. z RODO, bo dane biometryczne to
dane osobowe, podlegające szczególnej
ochronie, a klienci starają się obecnie
posiadać jak najmniej takich informacji.
Ponieważ jednak prawo zezwala na użycie biometrii do kontroli dostępu ﬁzycznego, większym problemem wydaje się
bariera mentalna. Przedsiębiorcy reagują niechęcią szczególnie na autoryzowanie za pomocą odcisku palca.
– Opór może wynikać z nieznajomości
techniki. Tymczasem rozwiązania wykorzystujące odcisk palca nie przechowują
ich wzorców w takiej postaci, która mogłaby być wykorzystana do identyﬁkacji
użytkownika poza systemem – zapewnia
Bartłomiej Sosenko.
Twierdzi też, że systemy wykorzystujące odciski palców są proste w instalacji
i bardzo skuteczne. Bardziej niż rozwiązania rozpoznające twarz, których używanie
może sprawiać kłopoty z powodu różnego jej oświetlenia o różnych porach dnia
i nocy. Wymagane jest wtedy użycie kilku
kamer, w tym działającej w podczerwieni. Z kolei biometria oka wymaga zastosowania kamer o bardzo zaawansowanej
optyce, a jej wykorzystanie utrudnia fakt,
że wiele osób często mruży oczy. Z drugiej
strony nie brakuje informacji o przypadkach przełamania zabezpieczeń wykorzystujących odcisk palca. Należy zatem
korzystać z mechanizmów zapobiegających wykorzystaniu kopii (np. silikonowej), a nawet uciętego palca (sic!).
W zakresie kontroli dostępu trzeba
się spodziewać wykorzystywania coraz
większej liczby urządzeń końcowych,
punktów dostępu i ilości danych, które

muszą być analizowane. Będzie zatem
rosła sprzedaż komponentów systemów ochronnych: czytników kart i biometrycznych, zamków elektronicznych,
kontrolerów oraz oprogramowania do
nich. W cenie będą usługi instalowania
i utrzymywania tych systemów, a z czasem powinien się rozpowszechnić model
ACaaS (Access Control as a Service), czyli usługi świadczone za pośrednictwem
chmury obliczeniowej.

ZASILANIE

TO PODSTAWA

OCHRONY

O zabezpieczaniu się przed niewłaściwym działaniem sieci elektrycznej,
wynikającymi z tego nieoczekiwanymi przestojami i utratą cennych danych
w wyniku awarii, trzeba klientom niezmiennie przypominać. Dobre praktyki
wskazują, że warto stosować systemy zasilania gwarantowanego (UPS), których
zadaniem jest nie tylko ochrona przed
awariami sieci zasilania (w praktyce są
stosunkowo rzadkie), ale także zabezpieczenie przed wszelkimi pojawiającymi
się w niej zakłóceniami.
Przedsiębiorstwa, które chcą rozbudowywać i zmodernizować infrastrukturę
zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, mają obecnie duży wybór rozwiązań
zaprojektowanych z myślą o jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji i jak
największej wydajności. Przemyślany
dobór takich systemów przynosi przedsiębiorstwom oszczędności, gwarantuje
bowiem większą efektywność energetyczną infrastruktury IT.
Tę efektywność można osiągnąć też innymi środkami, np. pilnując, by stosowane w przedsiębiorstwie UPS-y nie miały
za dużych mocy (przeszacowywanie potrzeb skutkuje wyższymi rachunkami za
prąd). Etap wyboru rozwiązania przez
klienta jest dla resellera okazją do dyskusji
o przyszłych potrzebach ﬁrmy i stanowi
podstawę najbardziej zrównoważonego podejścia do zasilania. Takiego, które
umożliwi rozbudowę systemu, by sprostał
zmieniającym się potrzebom.
Ułatwiają to modułowe zasilacze
UPS. Na rynku można zaobserwować
nasilający się trend odchodzenia od stosowania dużych UPS-ów na korzyść
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BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I BUDYNKÓW
konstrukcji skalowalnych. Umożliwiają
one wybór dokładnie takiej mocy, jaka
jest wymagana na danym etapie inwestycji, i stopniowe zwiększanie jej, zgodnie z zapotrzebowaniem. W rezultacie
modułowość okazuje się być bardziej
elastycznym i efektywnym sposobem
zarządzania energią.
Potrzeby klientów w zakresie zasilania
gwarantowanego będą rosły wraz z postępującą transformacją cyfrową i coraz
większym przyrostem danych. Dla integratora oznacza to możliwość modernizowania systemów UPS – dodawania
kolejnych modułów i wymiany starszego
sprzętu, niedostosowanego do większych
obciążeń. Ale nawet w przypadku, gdy
rozbudowa nie jest konieczna, pozostaje
obsługa związana z cyklem życia rozwiązań zasilających. Systemy UPS wymagają
wymiany baterii, które z czasem ulegają
degradacji. Klientom najczęściej trzeba
o tym przypominać, co zresztą staje się
okazją rozmowy o potrzebach i dalszym
rozwoju ich środowiska informatycznego.
W projektowaniu centrów danych postępuje ewolucja w kierunku zwiększania pojemności zasobów, a jednocześnie
zmniejszania zajętej przestrzeni. Rośnie tym samym ilość energii, którą trzeba dostarczyć na jednostkę powierzchni.

Bogumił Szymanek
Inside Sales Account Manager Poland and Baltics, Axis Communications

Bezpieczeństwo ﬁzyczne, w tym rozwiązania dozoru wizyjnego
i kontroli dostępu, to obecnie systemy bazujące na protokole IP,
w których każdy element może tworzyć potencjalną lukę w zabezpieczeniach. Dlatego warto wybierać rozwiązania, które zaprojektowano z myślą o cyberbezpieczeństwie. Na rynku monitoringu wizyjnego można zaobserwować coraz większy
nacisk na zdobywanie wiedzy w zakresie ochrony informacji i bezpiecznego jej przetwarzania. System dozoru wizyjnego to także baza danych, co trzeba mieć na uwadze
pod kątem zgodności z RODO. Z tego powodu należy danymi z monitoringu odpowiednio zarządzać, zabezpieczyć dostęp do nich hasłami i wykorzystywać szyfrowanie.

Sprzęt IT o wysokiej gęstości to większe
wymagania wobec infrastruktury ﬁzycznej. Jego nieprzemyślana rozbudowa
może prowadzić do nieoczekiwanych
problemów z zasilaniem i chłodzeniem
– do przegrzewania się, przeciążeń
i utraty redundancji. By temu zaradzić,
stosuje się klimatyzację precyzyjną i odpowiednie techniki instalacji, np. chłodzenie rzędowe (systemy dostarczające
chłodne powietrze są znacznie bliżej serwerów, co zwiększa efektywność energetyczną infrastruktury) oraz chłodzenie
cieczą. Ostatnia z wymienionych metod
jest coraz częściej stosowana, a dostawcy

Telefon jako karta dostępu?
Sporo mówi się ostatnio o wykorzystaniu
w charakterze kart dostępu smartfonów
należących do pracowników ﬁrm.
Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że smartfon ma się zawsze przy sobie,
a o karcie można zapomnieć. Innym
argumentem jest fakt, że dzięki temu
ogranicza się liczbę wykorzystywanych
urządzeń.
Choć w teorii to bardzo ciekawa koncepcja, w praktyce funkcjonuje na razie bardziej
w sferze marketingu i wizji przyszłości niż realnych wdrożeń. Sprawę komplikuje chociażby
to, że w jednej ﬁrmie pracownicy wykorzystują różne modele smartfonów różnych marek.
Zresztą sami producenci tych urządzeń utrudniają sprawę, nie implementując sprzętowych rozwiązań służących do jednakowych zastosowań.
– Są problemy z jednoznacznym i bezpiecznym identyﬁkowaniem użytkownika przez
system kontroli dostępu wyłącznie za pomocą NFC czy Bluetooth w telefonie. Konieczne jest zatem instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzeniach, którymi trzeba
zarządzać, a system, który ma być prostszy, staje się bardzo skomplikowany – mówi
Bartłomiej Sosenko, inżynier R&D z AutoID.

44

VADEMECUM CRN maj 2019

mówią o znacznie niższych kosztach niż
w przypadku tradycyjnej klimatyzacji.

JAK

ZWIĘKSZYĆ DOCHÓD
I KONKURENCYJNOŚĆ

Przedsiębiorcy rozbudowujący serwerownie potrzebują też infrastruktury ﬁzycznej,
kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego.
Dlatego integrator, który do tej pory koncentrował się na sprzedaży oraz wdrażaniu
serwerów, pamięci masowych i rozwiązań
sieciowych, powinien rozważyć dołączenie
tych elementów do swojej oferty.
Mając w portfolio nie tylko sprzęt wykorzystywany przez ﬁrmy do prowadzenia
biznesu, ale także urządzenia zabezpieczające infrastrukturę ﬁzyczną, integrator
zwiększa swoją wiarygodność w oczach
klienta poszukującego całościowego rozwiązania. Może go w ten sposób niejako
uzależnić od siebie, bo klient, który dostanie wszystko, nie będzie szukał dostawcy
pozostałych komponentów. A zawsze istnieje zagrożenie, że ﬁrma, której reseller
wiele razy dostarczał już serwery, nie skorzysta z jego oferty, tylko wybierze tego, kto
zapewni jej także zasilanie.
Co więcej, znając potrzeby klienta dotyczące sprzętu aktywnego, integrator,
który nauczy się sprzedawać także urządzenia do zasilania i chłodzenia, będzie
potraﬁł najlepiej dobrać UPS-y i klimatyzację precyzyjną do potrzeb klienta. Ponieważ dobrze zna jego ﬁrmę od strony
informatycznej, to jest w stanie dokładnie wyznaczyć właściwą moc zasilania
czy chłodzenia i zaplanować dalszy rozwój infrastruktury.

Rozwiązania Delta:

w trosce o centrum danych

E

fektywność zużywania energii
elektrycznej staje się kluczową
kwestią związaną z funkcjonowaniem centrów danych. Dlatego niezmiernie ważny jest wybór UPS-ów
zapewniających wysoką sprawność przy
jak najmniejszym obciążeniu. Takie oczekiwania wynikają z charakteru pracy takich urządzeń, gdyż w centrach danych są
one często zasilane z dwóch linii, z równomiernie rozłożonym obciążeniem. By
spełnić wymagania klientów, ﬁrma Delta
Electronics wprowadziła do oferty zasilacze zapewniające sprawność do 96,5 proc.
przy obciążeniu rzędu 50–100 proc., co zapewnia znaczące oszczędności kosztów
operacyjnych centrum danych.
Wysokiej jakości zasilanie jednofazowe (on-line) gwarantuje seria UPS-ów
Amplon R oraz RT, o mocy od 1 do 10 kVA.
Ich niewielkie wymiary, możliwość instalacji w układzie redundantnym 1+1 oraz
montażu w szaﬁe rack sprawiają, że urządzenia te stanowią idealne rozwiązanie
w zasilaniu pojedynczych szaf.
Do małych i średnich centrów danych,
w których wymagane jest zasilanie trójfazowe, przeznaczone są UPS-y monoblokowe z serii Ultron (20–200 kVA) oraz
modułowe zasilacze z serii Modulon
(25–200 kVA). Charakterystyczną cechą
produktów z tych serii, oprócz niewielkich wymiarów, są wysokie parametry
techniczne, m.in. współczynnik mocy
wyjściowej (1 kVA = 1 kW) oraz sprawność AC-AC sięgająca 96 proc.
Modułowe zasilacze Modulon DPH
przynoszą użytkownikowi szereg korzy-

ści wynikających z możliwości skalowania,
wysokiej dostępności energii elektrycznej
oraz niskiego kosztu utrzymania. Urządzenia są w pełni odporne na awarie pojedynczych modułów – w przypadku ich
uszkodzenia możliwa jest wymiana bez
przerywania pracy, w trybie hot-swap. Wysoka sprawność zasilaczy DPH (95 proc.)
jest gwarantowana już przy obciążeniu
rzędu 30 proc., ale utrzymuje się także przy
dużo wyższym, co wpływa na całkowite
koszty posiadania systemu (TCO).
Z kolei monoblokowe UPS-y z serii
Ultron HPH mają unikalną na rynku konstrukcję wewnętrzną. Modele HPH o mocy 60–120 kVA mają budowę modulową,
co zdecydowanie ułatwia diagnostykę oraz
wymianę uszkodzonych elementów (znacząco skracając czas przywrócenia urządzenia do pracy).
Duże centra przetwarzania danych
mają podobne wymagania, jeśli chodzi
o niezawodność, możliwości rozbudowy
oraz wydajność, ale ich zapotrzebowanie
na energię elektryczną sięga od kilku do
kilkunastu megawatów. Dla tego rodzaju obiektów Delta również oferuje monoblokowe UPS-y z serii Ultron DPS o mocy
300–600 kVA, które można łączyć równolegle (maksymalna moc sześciu połączonych jednostek to 4,8 MVA).

wiązanie InfraSuite, które umożliwia
rozbudowę centrów danych za pomocą
stopniowego dodawania kolejnych urządzeń, dzięki czemu nie trzeba na zapas
przewymiarowywać infrastruktury.
Wzrost ilości przetwarzanych danych
wymaga coraz większej wydajności serwerów. W efekcie rośnie gęstość mocy
na szafę rack, co prowadzi do powstawania ognisk wysokiej temperatury w centrum danych. Aby rozwiązać ten problem,
wystarczy w pobliżu rozgrzanego sprzętu umieścić system chłodzenia RowCool,
który zapewnia sprawne odprowadzanie
ciepła. Gdy skalowalność infrastruktury IT
stanowi wyzwanie, można stopniowo dodawać modułowe szafy rack, a także inne
zabezpieczenia energetyczne w rozdzielniach PDC oraz PDU.
Delta ma także w ofercie oprogramowanie InfraSuite Manager, przeznaczone do centralnego monitorowania pracy
urządzeń tej marki w centrach danych
i kompleksowego zarządzania nimi.

NIE TYLKO ZASILANIE
Oprócz UPS-ów inne elementy infrastruktury centrów danych (urządzenia
chłodzące, szafy rack i rozdzielnie PDC
i PDU) również wpływają na jej skalowalność. Dlatego Delta stworzyła roz-

Dodatkowe informacje: MICHAŁ SEMENIUK,
DYREKTOR HANDLOWY, DELTA ELECTRONICS,
MICHAL.SEMENIUK@DELTAWW.COM
VADEMECUM CRN maj 2019
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Optymalizacja kosztów zużywanej przez centrum
danych energii elektrycznej jest – obok zapewnienia
bezpieczeństwa oraz elastyczności w skalowaniu
infrastruktury teleinformatycznej w reakcji na nieustanny
przyrost ilości danych – jednym z największych wyzwań
dla osób odpowiedzialnych za IT w przedsiębiorstwie.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I BUDYNKÓW

Schneider Electric –
ochrona w wielu wymiarach
Cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności danych to integralne elementy
biznesowej strategii ﬁrmy Schneider Electric. Celem jest zabezpieczenie
zarówno własnej infrastruktury, aby w żaden sposób nie narazić
poufnych informacji klientów na wyciek, jak też tworzenie rozwiązań IT skuteczne
zabezpieczających środowisko teleinformatyczne ich nabywców.

W

ostatnich latach znacznie
wzrosła liczba wyzwań,
przed którymi stoją administratorzy infrastruktury IT w przedsiębiorstwach. Brak dostępu do danych
w wyniku ataku, awarii lub katastrofy
naturalnej coraz bardziej wpływa na
ciągłość prowadzenia biznesu i wydajność operacyjną. Efektem jest wiele negatywnych zjawisk – zmniejszenie
przychodów, utrata zaufania klientów, zniszczenie budowanej przez lata reputacji ﬁrmy itd. Do tego pojawia
się konieczność zabezpieczania coraz
nowszych rozwiązań, np. należących
do infrastruktury Internetu rzeczy oraz
umieszczonych w chmurze publicznej.
W centrach przetwarzania danych
istnieją setki rozproszonych źródeł informacji o dostępności urządzeń, ich
temperaturze, przepływie powietrza
w pomieszczeniu, wilgotności i stanie ﬁzycznych zabezpieczeń. Analizowanie
tych danych jest czasochłonne. Niekiedy trudno dostrzec w nich nowe trendy,
a jeszcze trudniej zbudować na ich podstawie kompletny i aktualny obraz funkcjonowania serwerowni.
Dlatego Schneider Electric od lat rozbudowuje ofertę w zakresie sprzętu zapewniającego ciągłość zasilania rozwiązań
teleinformatycznych w przedsiębiorstwach. Producent stworzył i nieustannie
rozwija olbrzymi dział oprogramowania
DCIM (Data Center Infrastructure Management). Zapewnia ono scentralizowane zarządzanie ﬁzyczną infrastrukturą IT
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ochrony. Menedżerowie centrów przetwarzania danych mogą za jego pomocą
ograniczać zużycie energii, zmniejszać ryzyko nieplanowanych przestojów oraz doskonalić planowanie i przebieg procesów
operacyjnych na wszystkich etapach cyklu życia centrum przetwarzania danych.
Elastyczne funkcje raportowania ułatwiają informowanie wszystkich zainteresowanych pracowników ﬁrmy o aktualnym
stanie urządzeń i przyszłych potrzebach
w zakresie mocy i pojemności.

EKOLOGICZNA STRUKTURA

ZASILACZ AWARYJNY GALAXY VS

obejmującą produkty wielu dostawców
systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i monitorowania środowiska.
Wspomniane narzędzia umożliwiają
generowanie raportów i wykresów definiowanych przez użytkownika oraz
natychmiastowe powiadamianie o usterkach, a czasem także automatyczne reagowanie na wystąpienie określonych
zdarzeń w infrastrukturze.
Pakiet oprogramowania DCIM zapewnia pełną widoczność infrastruktury – od
budynku przez pomieszczenia po znajdujące się w nim serwery i urządzenia do ich

O tym, jak duże znaczenie dla Schneider
Electric ma efektywne zarządzanie infrastrukturą, świadczy sukces stworzonej przez ﬁrmę otwartej, skalowalnej
platformy EcoStruxure. Zapewnia ona
rozwiązanie wielu problemów w zakresie zarządzania budynkami (mieszkalnymi, biurami, placówkami publicznymi
i centrami danych) i warunków w nich panujących. Jej fundament stanowi oprogramowanie EcoStruxure Building
Operation 2.0. Zapewnia ono panel kontrolny, na którym prezentowane są zagregowane informacje spływające przez
sieć z różnego rodzaju czujników. Nowa
wersja pakietu Building Operation została dostosowana do bezproblemowej
współpracy z urządzeniami mobilnymi,
dzięki czemu administrator jest w stanie
reagować na zdarzenia, korzystając np.
z tabletu. Co ważne, rozwiązanie to wyróżnia się na rynku tym, że udostępnia

GALAKTYCZNE ZASILANIE
Przykładem elastycznego podejścia do
zarządzania zasobami centrum danych
przez Schneider Electric jest wprowadzony w kwietniu 2019 r. do oferty nowy model UPS-a z rodziny Galaxy, przeznaczony
do ochrony infrastruktury krytycznej oraz
aplikacji przetwarzania brzegowego.
Galaxy VS to bardzo wydajny, modułowy, prosty we wdrożeniu trójfazowy zasilacz awaryjny o mocy od 20 do 100 kW.
Galaxy VS umieszczono w kompaktowej
obudowie, aby mógł być stosowany w małych centrach danych, gdzie przestrzeń
i łatwość serwisu są szczególne cenne.
Dostęp od przodu zapewnia proste oraz
szybkie podłączenie urządzeń.
Galaxy VS jest bardzo energooszczędnym urządzeniem. Podczas pracy w opatentowanym przez Schneider Electric
trybie ECOnversion zapewnia maksymalną sprawność na poziomie 99 proc.,
natomiast w trybie podwójnej konwersji
– 97 proc. UPS gwarantuje także długą
żywotność magazynu energii. Wbudowane akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się bowiem krótkim czasem
ładowania (średnio 2–3 razy krótszym
niż branżowy standard) i chronią zasilane odbiorniki nawet podczas częstych

>>> Trzy
pytania do…
Jeśli chodzi o rozwiązania
zapewniające ciągłość zasilania
użytkownicy, ale częściowo też partnerzy, wciąż lepiej znają markę APC
niż Schneider Electric. Czy staracie
się to zmienić i w jaki sposób?
Rzeczywiście, marka APC nadal jest
bardzo silna, ale w sumie to dobrze
świadczy o jej produktach, znajdujących się przecież na rynku od 35 lat.
Dlatego w naszych działaniach z pewnością nie chcemy umniejszać rangi
APC, mimo że przejęcie miało miejsce
już ponad dekadę temu. Chcemy natomiast rozszerzać horyzonty naszych
partnerów i klientów. Pokazywać im,
że dzięki produktom oferowanym w ramach marki Schneider Electric mogą
osiągnąć znacznie większe korzyści.
Główną barierą, którą napotykamy, jest
fakt, że partnerzy muszą zainwestować
czas i energię w zdobycie nowych kwaliﬁkacji w obszarach, z którymi często
nie mieli do czynienia. Firmom zajmującym się do tej pory np. automatyką
budynkową łatwiej rozszerzyć zakres
oferty o zasilanie gwarantowane. Ale integratorzy IT niechętnie idą w kierunku
nowych dziedzin, co jest zastanawiające, bo one już od lat mają coraz więcej
wspólnego z informatyką.
Być może wynika to z faktu, że
produkty z tych samych kategorii

przerw w dostawie energii. Dzięki modułowej budowie można elastycznie dostosowywać moc zasilacza do aktualnych
potrzeb klientów i zwiększać ją wraz
z rozwojem ﬁrmy.
Zasilacze Galaxy VS współpracują
z promowaną przez Schneider Electric
architekturą EcoStruxure. Dzięki temu
zapewniona jest prostota zarządzania
nimi, administratorzy zyskują dostęp do
informacji o stanie jednostki oraz całodobowe wsparcie inżynierów producenta.

Cezarego Gutowskiego,
kierownika wsparcia
sprzedaży, Schneider
Electric

wciąż oferowane są pod obiema
markami.
To prawda, obecnie staramy się scalić
i zintegrować portfolio, aby było przejrzyste dla klientów końcowych i partnerów. Pewien podział, który w tej chwili
można wciąż zaobserwować, jest związany z nazewnictwem produktów i ma
solidne historyczne korzenie. Widać to
szczególnie w przypadku jednofazowych zasilaczy APC Back-UPS i APC
Smart-UPS oraz trójfazowych modułowych urządzeń APC Symmetra. Natomiast monoblokowe UPS-y trójfazowe
z rodziny Galaxy dostępne są już pod
marką Schneider Electric.
Czy dla obu marek opracowano odrębne programy partnerskie, czy są
to specjalizacje w ramach jednego
programu?
Mamy tylko jeden program partnerski Schneider Electric. Jego trzon jest
wspólny dla wszystkich, ale trzeba
uzyskać specjalizację w wybranych
obszarach związanych z naszą ofertą:
rozwiązań IT, automatyki budynkowej,
przemysłowej, sprzętu elektronicznego
itd. Nie ma żadnych ograniczeń i ﬁrma
działająca w jednym obszarze może bez
problemu rozszerzyć swoją aktywność
o kolejny. Bardzo do tego zachęcamy, bo
wtedy łatwiej może zapewnić klientom
dodatkowe korzyści.

Możliwe jest także zdalne monitorowanie pracy urządzeń Galaxy VS w każdym
czasie i z dowolnego miejsca za pomocą
aplikacji w smartfonie.

Dodatkowe informacje:
CEZARY GUTOWSKI, KIEROWNIK WSPARCIA SPRZEDAŻY,
SECURE POWER, SCHNEIDER ELECTRIC,
CEZARY.GUTOWSKI@SE.COM
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(przez interfejs API) dane z kontrolowanych czujników aplikacjom ﬁrm trzecich.
W rezultacie w budynkach, gdzie jest
wykorzystywane, można stosować także oprogramowanie zarządzające innych
producentów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Kolejnym ciekawym pakietem oprogramowania jest Building Advisor.
Umożliwia analizę zgromadzonych danych i automatyczne podejmowanie
decyzji (według ustalonych reguł) odnośnie do zmian parametrów środowiskowych oraz powiadamianie wskazanych
osób o konieczności interwencji specjalisty. Z przeprowadzonych przez
Schneider Electric analiz wynika, że
dzięki szybszemu i skuteczniejszemu
przewidywaniu ryzyka wystąpienia
problemów liczba niezaplanowanych
działań naprawczych spada średnio
o 29 proc., a 33 proc. mniej osób zgłasza
reklamacje administracji budynku.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I BUDYNKÓW

PowerWalker

– zasilanie awaryjne dla wymagających
Rozpoznawalność marki PowerWalker cały czas rośnie, a wraz z nią oczekiwania
i wymagania klientów. Dlatego producent coraz większą wagę przywiązuje
do nowatorskich rozwiązań. W efekcie do jego portfolio traﬁły unikalne produkty
o wysokiej jakości i w korzystnych cenach.

ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI POWERWALKER I IMPAKT.

P

owerWalker VFI CPH to rodzina
innowacyjnych UPS-ów o mocy
10 kW i bardzo zróżnicowanych
opcjach montażu, sprawdzających się
w wielu zastosowaniach. Mogą pracować
samodzielnie ( jako wieża lub urządzenie
o wysokości 3U, zainstalowane w 19-calowej szaﬁe rack) albo stanowić element
rozwiązania modularnego, w modelu redundancji N+X, o maksymalnej skalowalności 100 kW. W sprzedaży jest też
specjalna szafa wyposażona w 10-calowy
dotykowy wyświetlacz LCD, mieszcząca
cztery zasilacze lub zestawy UPS-ów z bateriami. Można kupić także sam wyświetlacz i zainstalować go w zwykłej szaﬁe
rack, dzięki czemu administrator będzie
bez trudu zarządzał więcej niż czterema
modułami (zasilaczami lub bateriami).
Urządzenia VFI CPH zasilane są prądem trójfazowym, ale występują w dwóch
wersjach służacych do zasilania urządzeń
jedno- (3/1) lub trójfazowych (3/3). Zapewniają najwyższy możliwy współczynnik mocy (PF) o wartości 1, są wyposażone
w mocne ładowarki o natężeniu 4 A. Zainstalowane moduły bateryjne mogą być
współużytkowane przez kilka zasilaczy.
W takim układzie wszystkie te elementy
pracują w trybie hot-swap i mają zapewnioną równoległą redundancję. Każdym
można jednak zarządzać oddzielnie.

UPS DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Unikalnym na rynku, ciekawym rozwiązaniem jest nowy, bardzo mały zasilacz
awaryjny Smart PoE UPS, wyposażony
w baterie litowo-jonowe o pojemności
36,5 Wh. Może być wykorzystywany do
zdecentralizowanego zasilania awaryjnego w systemach dozoru wizyjnego. Sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie liczy się
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ZASILACZ
SMART POE UPS

przede wszystkim gwarancja ciągłości
nagrań w przypadku zaniku zasilania
lub awarii infrastruktury sieciowej (podczas pożaru, rozległego blackoutu, ataku terrorystycznego, działania złodzieja
w celu zatarcia śladów itp.). Produkt nadaje się do wykorzystania z urządzeniami
pracującymi w standardach 802.3af oraz
802.3at, m.in. kamerami IP oraz punktami dostępowymi. Zapewnia napięcie stałe
48 V i maksymalną moc 15,4 W.
Z tego typu urządzeń korzystają na przykład lotniska w krajach Europy Zachodniej, gdzie w związku z podwyższonym
ryzykiem ataków terrorystycznych rośnie
prawdopodobieństwo odcięcia kamery od
przełącznika PoE zapewniającego jej zasilanie. W takim przypadku Smart PoE UPS
zagwarantuje kontynuowanie zapisu
nawet przez kilka godzin. Obraz będzie
zapisywany na karcie microSD umieszczonej w kamerze. Ten model UPS-a
sprawdzi się także w systemach monitoringu budynków użyteczności publicznej,
na dworcach kolejowych, stacjach metra,
w bankach, centrach handlowych itd.

80 kW i ze współczynnikiem mocy wynoszącym 1.0 znajdą zastosowanie we
wszelkich punktach centralnego zasilania awaryjnego w przedsiębiorstwach.
Dzięki zastosowaniu inwertera o trójwarstwowej topologii uzyskano bardzo wysoką wydajność, sięgającą 95 proc. w trybie
liniowym i nawet 98 proc. w trybie ekonomicznym. Urządzenia gwarantują niski
współczynnik zawartości harmonicznych
i precyzyjną regulację napięcia (maksymalne odchylenie wynosi 1 proc.). Aktywna korekcja współczynnika mocy jest
zapewniona dla każdej fazy osobno. Urządzenia zabezpieczono przed tzw. prądem
zwrotnym, czyli pojawieniem się napięcia pochodzącego z baterii UPS-a na jego
wejściu, a zatem również na równoległych gałęziach instalacji.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji modele z rodziny VFI CPG charakteryzują
się bardzo wysoką gęstością mocy (iloraz liczby VA na wyjściu i gabarytów
urządzenia). Zasilacze mogą korzystać
z połączonych modułów bateryjnych
(od 32 do 40), a dzięki kompatybilności
wstecznej także z akumulatorów stosowanych w starszych modelach. Wszystkie UPS-y VFI CPG współpracują
z agregatami prądotwórczymi, mają porty komunikacyjne SNMP, USB i RS-232.
Możliwe jest połączenie maksymalnie
trzech zasilaczy z tej rodziny i zsumowanie ich mocy.

DO CENTRALNEGO ZASILANIA
W ostatnim czasie PowerWalker poszerzył także ofertę trójfazowych modeli UPS-ów podwójnej konwersji z serii
VFI CPG. Urządzenia o mocy od 10 do

Dodatkowe informacje: ŁUKASZ WARDAK,
DYREKTOR DZIAŁU SIECIOWEGO, IMPAKT,
LUKASZ.WARDAK@IMPAKT.COM.PL

SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA I ZARZĄDZANIA TOŻSAMOŚCIĄ

Zarządzanie dostępem:
hasło to za mało

Hasła są wciąż najpopularniejszym zabezpieczeniem, a przy tym
jednym z najsłabszych. Warto więc zainteresować klientów profesjonalną
kontrolą dostępu, uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, a także biometrią.
TOMASZ JANOŚ
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Zdaniem integratora

Bartosz Dzirba, CTO i członek zarządu, Passus SA
Działając na rynku zabezpieczeń czy w ogóle IT, warto współpracować z producentami niszowymi. Ich rozwiązania wcale nie muszą być tańsze niż najpopularniejsze produkty, choć zwykle są, z prostego powodu: jeśli ktoś chce wejść na
rynek, to próbuje się wyróżnić także ceną. Mniejsi producenci mają do tego tę wielką zaletę, że są w swych działaniach bardziej elastyczni niż najwięksi i bardzo szybko reagują nawet na bardzo specyﬁczne potrzeby. Interesują się także mniejszymi
projektami i nigdy nie jesteśmy dla nich anonimowym partnerem spośród tysiąca
innych. Oczywiście, istnieje niebezpieczeństwo, że taki dostawca w kolejnych latach przestanie funkcjonować jako startup i nie rozwinie się. Gdy się jednak traﬁ na
inwestującego w swój rozwój producenta z ciekawym rozwiązaniem, robienie
z nim biznesu daje dużą satysfakcję.

o swoich klientach, jak i pracownikach.
Przy okazji wejścia w życie RODO wielu przedsiębiorców postanowiło ocenić
używane systemy informatyczne pod
względem jakości zarządzania informacją i cyberbezpieczeństwa. Decydowali
się zatem na przeprowadzenie audytów,
które– choć są bardzo różnej jakości (różnie też kosztują) – zwykle wykazują, czego potrzeba w ﬁrmie, by jej zasoby IT były
lepiej zabezpieczone.
Jeśli więc administratorzy wcześniej
nie zgłaszali zwierzchnikom żadnych
problemów, teraz zarządy – wiedząc
o wymogach formalnych – raz na jakiś
czas decydują się na sprawdzenie, czy
rzeczywiście ich nie ma. Gdy w wyniku
audytu ﬁrma dostanie słabą ocenę, dajmy na to w zakresie kontroli dostępu do
infrastruktury IT, integratorzy mogą się
spodziewać zapytań o sposoby rozwiązania problemów.

DOSTĘP NIE

N

ieczęsto klienci sami wpadają na pomysł wykorzystania tego rodzaju rozwiązań. Zwykle
zmuszają ich do tego przepisy. Także
w kontroli dostępu najważniejsza staje się kwestia zapewnienia zgodności z
regulacjami. Przedsiębiorstwa kupują
nowe systemy i modernizują posiadane, żeby móc korzystać z funkcji audytu
i raportowania. Ze względu na wymogi
prawne częściej wdrażają uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zarówno z myślą

TYLKO
DLA UŻYTKOWNIKÓW

Na rynku są trzy typy rozwiązań zabezpieczających infrastrukturę IT, które spełniają potrzeby przedsiębiorstw
w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pierwsze to klasyczne narzędzia do ochrony,
w rodzaju antywirusa, antyspamu, ﬁrewalla oraz IPS, które ﬁltrują pliki i ruch
w sieci, chroniąc przed zagrożeniami
przenoszonymi za ich pośrednictwem.
Drugi typ stanowią platformy zbierające
różnego rodzaju logi dostarczane przez
infrastrukturę (z danymi surowymi albo

przetworzonymi), szukające anomalii
i podejrzanych aktywności, także przy
użyciu technik uczenia maszynowego
i sztucznej inteligencji.
Na trzecią grupę składają się rozwiązania, które nie oferują ochrony opartej
na ﬁltrach i skanerach, ale wymuszają
stosowanie odpowiednich reguł polityki
bezpieczeństwa, m.in. związanych z dostępem do ﬁrmowych danych (zarówno
pracowników jak i współpracowników,
w tym także z podmiotów zewnętrznych),
zarządzaniem hasłami oraz kluczami SSH
do kont uprzywilejowanych. Specjaliści
podkreślają, że w tego typu rozwiązaniach ważną rolę odgrywa zarządzanie
dostępem uprzywilejowanym. Nie powinno więc dziwić, że w zestawieniu
dziesięciu najlepszych projektów ochronnych z roku bieżącego analitycy Gartnera
umieścili Privileged Access Management
na pierwszym miejscu.
W zakresie zabezpieczania dostępu
ważna jest taka organizacja infrastruktury, która określi jasny podział sieci na
segmenty. Łatwo wówczas zastosować
narzędzia, które służą do monitorowania
dostępu z prawami administratora oraz
zarządzania kontami uprzywilejowanymi
(np. sposobem przydzielania haseł użytkownikom bądź urządzeniom oraz kontrolą ich wykorzystywania).
Niektóre urządzenia muszą mieć dostęp na poziomie uprzywilejowanym, bo
inaczej nie byłoby mowy o bezpieczeństwie odmienianej ostatnio przez wszystkie przypadki automatyzacji działania
infrastruktury. A gdy na rynku brakuje
VADEMECUM CRN maj 2019
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specjalistów, wszyscy starają się w mniejszym lub większym zakresie wprowadzać
zautomatyzowane zarządzanie ﬁrmową
infrastrukturą IT.
Audytorzy uważnie przeglądają skrypty związane z automatyzacją, m.in. dotyczące budowania nowych maszyn
wirtualnych czy aplikacji w chmurze.
Sprawdzają, jak są tworzone konta użytkowników i hasła do nich oraz gdzie te
dane są przechowywane. Dlatego zarządzanie dostępem uprzywilejowanym
i kontami z prawami administratora staje
się coraz ważniejsze, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach.

WCIĄŻ ZBYT

MAŁA

ŚWIADOMOŚĆ

Zdobywanie wiedzy w zakresie kontroli dostępu (również uprzywilejowanego)
nie jest jednak proste. Zdaniem Marty
Zborowskiej, Sales Directora w Connect
Distribution, to wciąż nowy temat i wymaga od dostawców działań edukacyjnych.
W praktyce w każdej ﬁrmie wykorzysty-

Marta Zborowska
Sales Director, Connect Distribution

Klienci uważają,
że same hasła
stanowią wystarczające zabezpieczenie.
Zdarza się też, że polityka bezpieczeństwa ﬁrmy polega na korzystaniu
z pliku Excela, z którego administrator
w razie potrzeby przydziela hasła.
W przedsiębiorstwach rzadko stosuje
się generatory haseł, które dostarczają
trudne do złamania poświadczenia.
Niejednokrotnie hasła do kont uprzywilejowanych są takie same, jak do kont
zwykłych użytkowników. Wykorzystują
najprostsze kombinacje – typu
qwerty123, zaczynające się od imienia
albo daty urodzenia użytkownika.
Dlatego przed dostawcami i ich
partnerami biznesowymi jest jeszcze
dużo pracy polegającej na zwiększeniu
wiedzy klientów w zakresie bezpieczeństwa, najlepszych praktyk oraz
odpowiednich do tego narzędzi.
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wane są hasła i konta uprzywilejowane,
które umożliwiają uzyskanie dostępu do
krytycznych danych i systemów. Jednak,
gdy rozmowa z klientem schodzi na rozwiązania PAM, najważniejszą dla niego
kwestią pozostaje nagrywanie sesji.
– Gdy próbujemy tłumaczyć, dlaczego PAM jest tak istotny i dlaczego konta
uprzywilejowane muszą znajdować się pod
kontrolą, reakcja klienta ogranicza się do pytania: czy macie państwo nagrywarkę sesji
internetowych? – mówi Marta Zborowska.
Jeśli nawet klienci słyszeli o zagrożeniach związanych z kontami uprzywilejowanymi, twierdzą, że nie potrzebują
jeszcze narzędzi do zarządzania nimi,
a inni odsuwają zakup takich rozwiązań
na plan dalszy. Skupiają się wyłącznie na
udokumentowanym posiadaniu nagranej
sesji, ponieważ tego wymagają przepisy
i o tym mówią przeprowadzający audyt.
Według specjalistów, z którymi rozmawialiśmy, polscy klienci, a konkretnie osoby odpowiedzialne w ﬁrmach za
bezpieczeństwo IT, wciąż działają bez
jasnej, długoterminowej strategii. Rzadko zdarza się, że w przypadku ograniczonego budżetu planowane jest wdrożenie
najpierw jednego zabezpieczenia (przykładowo zarządzania dostępem uprzywilejowanym), a za rok – gdy znów będą
pieniądze – implementacja uwierzytelniania dwuskładnikowego. Klienci najczęściej działają bowiem od szkody do
szkody, reagując przede wszystkim na
bieżące problemy.

CO DODAĆ DO HASŁA?
Rozwiązanie do zarządzania dostępem
przejmuje kontrolę nad wszystkimi mechanizmami logowania się do zasobów
IT. Często na początku wykonuje audyt
wszystkiego, co jest w sieci, by następnie
umożliwić nadawanie uprawnień zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.
Od niej będzie zależeć, czy wystarczy
uwierzytelnienie za pomocą hasła, czy
potrzebne będzie wdrożenie rozwiązania wieloskładnikowego (Multi-Factor
Authentication). MFA zwiększa poziom ochrony i zwykle jest wprowadzane w modelu dwuskładnikowym – login/
hasło plus wybrany dodatkowy sposób
uwierzytelniania. Na rynku dostępnych

jest wiele różnych rozwiązań do tworzenia takich zabezpieczeń.
– Odnotowujemy coraz więcej zapytań dotyczących możliwości współpracy systemu
zarządzania dostępem uprzywilejowanym
z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym
– twierdzi Paweł Rybczyk, Territory Manager CEE & CIS w ﬁrmie Wallix.
Oceniając polski rynek rozwiązań do
uwierzytelniania wieloskładnikowego,
Krzysztof Hałgas, dyrektor Bakotechu,
zauważa na nim wyraźny podział. Z jednej strony są ﬁrmy i instytucje, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami powinny
korzystać z tego typu rozwiązań i używają ich od wielu lat. Ta część rynku jest
w pewnym sensie zamknięta, bo w całości opanowana przez dostawców, którzy
są liderami w tym segmencie. Wykorzystywane są tu przeważnie tokeny sprzętowe (rzadziej programowe).
Z drugiej strony są średni i mali przedsiębiorcy, którzy albo nie uświadamiają
sobie potrzeby używania bardziej zaawansowanych mechanizmów kontroli
dostępu, albo sądzą, że ich to nie dotyczy
(co na jedno wychodzi). Zaczynają myśleć
o ich wdrożeniu dopiero wtedy, kiedy coś
się wydarzy. Do zarządów ﬁrm dociera
wówczas, że wieloskładnikowe uwierzytelnianie uchroniłoby ich przed szkodą.
– Liderzy rynku nie traﬁają do takich
klientów, bo są skoncentrowani na dużych
przedsiębiorstwach. Poza tym ich rozwiązania są relatywnie drogie i mogą być
trudne we wdrożeniu. Tymczasem na rynku znajdują się produkty, które za nieduże pieniądze umożliwiają prostą instalację
i wygodne wykorzystanie MFA – wyjaśnia
Krzysztof Hałgas.
W przeznaczonych dla tej grupy
klientów systemach kontrolę dostępu
do informacji zapewnia przykładowo
programowe rozwiązanie zarządzane
z chmury, wprowadzające uwierzytelnianie wieloskładnikowe do systemu informatycznego, które będzie wykorzystywać
smartfony jako urządzenia zapewniające
dodatkowy składnik autentykacji. Dzięki
chmurze łatwiejsze staje się także administrowanie rozwiązaniem – dodawanie
użytkowników, integrowanie z AD, zdalne
przyznawanie uprawnień i ich odbieranie.
Z kolei dzięki temu, że tokenem sprzętowym staje się smartfon, użytkownicy nie

muszą nosić ze sobą żadnego dodatkowego urządzenia do uwierzytelniania.
Wykorzystanie chmury i telefonów
w takich rozwiązaniach może jednak budzić obawy klientów. Dostawcy bronią
swych rozwiązań, tłumacząc potencjalnym nabywcom, że takie środowisko jest
w pełni bezpieczne: w chmurze przechowuje się niewiele informacji i to w formie,
która zapobiega ich nieuprawnionemu
wykorzystaniu. Odnosząc się do kwestii
telefonów, mówią o mechanizmach, które uniemożliwiają uzyskanie kodu uwierzytelniającego na innym urządzeniu niż
smartfon, dla którego ów kod jest przeznaczony.
Obecnie wiele ﬁrm stosuje systemy pojedynczego logowania (Single Sign-On), które ułatwiają życie użytkownikom, gdyż nie
wymagają wpisywania kolejnych danych
uwierzytelniających podczas logowania
się do systemów i aplikacji. Z drugiej strony upraszczają pracę administratorom,
zapewniając im większą kontrolę nad hasłami. Dzięki temu nie muszą pamiętać
o odbieraniu uprawnień odchodzącym
bądź zwalnianym
pracownikom. Wystarczy, że wyłączą jedno hasło,
a wszystkie uprawnienia takiej osoby
tracą ważność, co uniemożliwia jej wszelki dostęp do danych. We wdrażaniu SSO
jeszcze większe znaczenie ma wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, bo jeśli jeden „klucz” otwiera tak wiele
„drzwi”, to tym bardziej trzeba upewnić
się, że używa go odpowiednia osoba.

– Klienci wolą prostsze we wdrożeniu
rozwiązania i – bez zmian – częściej korzystają z tokenów sprzętowych i programowych – utrzymuje Krzysztof Hałgas.
Dostawcy i ich partnerzy z branży zabezpieczeń przyznają, że zastosowanie
biometrii do uwierzytelniania się wciąż
nie zyskało popularności w segmencie
biznesowym. Co innego na rynku konsumenckim, gdzie się szeroko rozpowszechniło. Posiadacze nowych smartfonów
bardzo często uzyskują do nich dostęp
przy użyciu czytnika linii papilarnych,
skanera tęczówki czy mechanizmu rozpoznawania twarzy. Choć trzeba pamiętać, że poziom takich zabezpieczeń jest
różny. Parę miesięcy temu Holenderskie
Stowarzyszenie Konsumentów przedstawiło wyniki testów, które pokazały, że
wiele modeli smartfonów znanych marek
udało się odblokować za pomocą wysokiej
jakości fotograﬁi właściciela.
Niemniej techniki biometryczne są stale
doskonalone. Łatwość ich użycia sprawia,
że z biegiem czasu klienci będą zapewne
domagać się ich stosowania także w życiu zawodowym.
Nie byłby to pierwszy przykład przenikania trendów
konsumenckich do
biznesu. Mimo falstartu biometrii przed laty, można przypuszczać, że będzie ona zyskiwać na
znaczeniu jako drugi, wygodny element
uwierzytelniający w schemacie MFF.
A w przyszłości, kto wie? Może jedyny.

Polscy klienci wciąż
działają bez
jasnej, długoterminowej
strategii.

BIOMETRIA – Z DUŻEJ CHMURY
(NA RAZIE) MAŁY DESZCZ
Jakiś czas temu wydawało się, że biometria opanuje rynek uwierzytelniania.
Pojawiło się wiele rozwiązań wykorzystujących odcisk palca i inne metody
biometryczne. Analitycy przewidywali,
że ich sprzedaż będzie rosła w szybkim
tempie, ale tak się nie stało. Na przeszkodzie stoją prawdopodobnie dodatkowe
koszty czytników oraz konieczność używania przez pracowników kolejnego
urządzenia.

NIE

LEKCEWAŻYĆ DOSTĘPU

Dostawcy przekonują, że kontrola dostępu informatycznego powinna być dla
zarządów ﬁrm tak oczywista, jak kontrola dostępu ﬁzycznego. O ile jednak
przedsiębiorcy nie mają dzisiaj żadnych
wątpliwości, że potrzebują ochrony z kamerami i całodobowym monitoringiem,
o tyle wciąż nie są przekonani, że równie
dokładnie powinno się kontrolować, kto
i jak korzysta z ﬁrmowych zasobów IT.
Z doświadczeń producentów rozwiązań do uwierzytelniania i ich partnerów
wynika, że często pracownicy działów
IT nie tłumaczą szefom, dlaczego kon-

Paweł Rybczyk
Territory Manager CEE & CIS, Wallix

Wobec pojawiających się regulacji
lokalnych, takich jak ustawa o cyberbezpieczeństwie, albo przepisów
o znacznie większym zasięgu, w rodzaju
RODO, bardzo wzrosło znaczenie
compliance. Wiele ﬁrm zaczęło
przeprowadzać audyty, z których
wynika, że trzeba zainwestować w nowe
zabezpieczenia albo nawet całkiem
przebudować infrastrukturę ochronną.
Przekłada się to na zwiększenie liczby
realizowanych projektów i wzrost
zainteresowania rozwiązaniami typu
PAM, nie tylko w Polsce, ale w całym
regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
O tym, że klienci szukają takich
zabezpieczeń, może też świadczyć
liczniejsze niż jeszcze niedawno
grono producentów z tego segmentu
działających na naszym rynku.

trola dostępu do ﬁrmowej infrastruktury
jest konieczna, jak działa i jakie bywają konsekwencje braku odpowiednich
zabezpieczeń. Dlatego to integratorzy
powinni rozmawiać z osobami decyzyjnymi w przedsiębiorstwach i wyjaśniać,
że ułatwianie intruzowi dostępu do ﬁrmowej sieci nie różni się od wpuszczania złodzieja do siedziby, a szkody mogą
być dużo większe. Ponieważ edukacja jest
tak ważna, dostawcy oferują coraz więcej
szkoleń, zarówno dla swoich partnerów,
jak i ich klientów.
Przewiduje się, że zarządzanie tożsamością i dostępem będzie w kolejnych
latach odgrywać ważną rolę na rynku
zabezpieczeń, ze względu na zapewnianą przez takie rozwiązania centralizację
kontroli oraz efektywność ich działania.
Dzięki umożliwieniu zaawansowanego
uwierzytelniania, wykorzystywania katalogu, zarządzania hasłami, korzystania
z funkcji pojedynczego logowania (SSO)
oraz przeprowadzania audytu przedsiębiorcy zyskują gwarancję, że ich najważniejsze dane i aplikacje są właściwie
zabezpieczone.
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SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA I ZARZĄDZANIA TOŻSAMOŚCIĄ

Dwuskładnikowe
uwierzytelnianie

z Duo Security
Według raportu ﬁrmy Verizon w 2018 r. w aż 81 proc. przypadków wycieku informacji
jedną z przyczyn była kradzież danych uwierzytelniających oraz stosowanie przez
użytkowników słabych lub domyślnych haseł. Nie dochodziłoby do takich sytuacji,
gdyby w ﬁrmach wykorzystywano uwierzytelnianie wieloskładnikowe

D

odanie kolejnego składnika do
standardowego hasła i loginu
jest najprostszym oraz najbardziej efektywnym sposobem zagwarantowania, że z usługi korzysta rzeczywiście
uprawniona do tego osoba. W idealnie
skonstruowanych systemach uwierzytelniania wieloskładnikowego użytkownik powinien wykorzystywać coś co zna
(np. hasło), coś co ma (np. token lub aplikację z kodami) oraz jedną ze swych biometrycznych cech (np. odcisk palca, układ
żył w dłoni, siatkówkę oka, kształt twarzy). Jednak zastosowanie już dwóch
elementów uwierzytelniania znacząco
podnosi poziom bezpieczeństwa. Ponieważ weryﬁkacja cech biometrycznych
wciąż jest związana z niemałymi kosztami, najefektywniejszym sposobem jest
połączenie znanego przez użytkownika
hasła z kodem generowanym przez rozwiązanie ochronne.
W październiku 2018 r. Cisco Systems
sﬁnalizowało przejęcie ﬁrmy Duo Security, która specjalizuje się w chmurowych
systemach uwierzytelniania wieloskładnikowego. Umożliwiają one sprawdzanie
uprawnień użytkowników na wiele sposobów, które nie wydłużają procesu logowania. Trzonem oferty jest usługa Duo Push
umożliwiająca wysyłanie do telefonów
z zainstalowaną aplikacją Duo Mobile
powiadomień push zawierających kod do
wpisania w panelu logowania. Duo Security zapewnia również narzędzia współpracujące z tokenami zabezpieczającymi,
zgodnymi z otwartym standardem uwie-
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rzytelniającym Universal 2nd Factor
(U2F) i innymi tego typu urządzeniami,
a także umożliwiające używanie mobilnych haseł, SMS-ów weryﬁkacyjnych oraz
oddzwonienia telefoniczne.
Rozwiązania Duo Security są łatwe we
wdrażaniu w przedsiębiorstwach każdej
wielkości. Administratorzy mogą skorzystać z funkcji synchronizacji danych
nawet tysięcy użytkowników, pochodzących z istniejących katalogów, takich jak

Active Directory i Azure AD lub importu listy użytkowników i ich uprawnień
za pośrednictwem interfejsu API. Dzięki dostępności usługi w modelu SaaS nie
ma konieczności instalowania w ﬁrmie
rozbudowanej infrastruktury sprzętowej
służącej do uwierzytelniania. Z funkcji
Duo Push mogą korzystać również administratorzy i pracownicy pomocy
technicznej do weryﬁkacji tożsamości
użytkowników końcowych.

Omów z klientem przed wdrożeniem
Cisco zaleca integratorom, aby przed podjęciem przez klienta decyzji o wyborze rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego pomogli mu w rozważeniu wszystkich ważnych kwestii związnych z jego wdrożeniem i późniejszym użytkowaniem.
 Wpływ na bezpieczeństwo
W jakim stopniu chroni przed zagrożeniami i czy zapewnia informacje o poziomie
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie? Na ile skuteczne jest w redukowaniu ryzyka
wycieku danych?
 Wpływ na biznes
Czy rozwiąznie jest kompatybilne z innymi stosowanymi w ﬁrmie i nie wywiera
negatywnego wpływu na procesy biznesowe? Czy zapewnia zgodność z regulacjami
ﬁrmowymi, branżowymi, ogólnokrajowymi i in.?
 Całkowity koszt użytkowania
Czy zasady naliczania opłat za jego użytkowanie są jasne? Czy nie generuje ukrytych
kosztów dla ﬁrmy?
 Czas wdrożenia
Jak szybko od momentu podjęcia decyzji o zakupie rozwiązania będzie można
zaobserwować korzyści płynące z jego wdrożenia?
 Wymagane zasoby
Jakie rodzaje zasobów są potrzebne do wdrożenia i przygotowania użytkowników
do korzystania z określonego rozwiązania? Czy jego architektura nie wymaga
podejmowania ciągłych działań administracyjnych?

ŁATWA INTEGRACJA
W CHMURZE

Twórcy usług świadczonych pod marką Duo Security zapewnili ich bezproblemową integrację z dowolną ﬁrmową
aplikacją w chmurze, zgodną z protokołem SAML 2.0. W efekcie zapewniony
jest bezpieczny dostęp do popularnych
usług, takich jak Oﬃce 365, Salesforce,
Dropbox oraz AWS. Duo, jako rozwiązanie bazujące na chmurze, nie wymaga
instalacji nowych narzędzi ani aktualizacji oprogramowania. Za pomocą tych
usług można wprowadzić politykę modułową, w ramach której osobom z różnych grup w ﬁrmie przypisywane są
określone role, co ułatwia zapewnienie
bezpiecznego dostępu. Przykładowo,
możliwe jest ustalenie surowszych zasad korzystania z ﬁrmowej sieci dla osób
trzecich, np. blokowanie dostępu z proxy, sieci Tor, a nawet osób logujących się
z konkretnych państw, takich jak Iran
czy Korea Północna.
Na szczególną uwagę zasługuje łatwość integracji narzędzi Duo Security z aplikacją Cisco AnyConnect VPN.
W efekcie użytkownicy mają szyfrowany zdalny dostęp do aplikacji ﬁrmowych.
Jednak w podstawowej wersji usługi do

>>> Trzy
pytania do…
Jak duże jest zainteresowanie
uwierzytelnianiem wieloskładnikowym w Polsce?
Już od wielu lat ta metoda logowania
stosowana jest przez niektóre banki.
Duża część społeczeństwa przyzwyczaiła się więc do tego i uznała, że ten
sposób uwierzytelniania nie powstał
w celu uprzykrzania im życia, ale podniesienia poziomu bezpieczeństwa
i praktycznie wyeliminowania ryzyka
włamania na konto. Do tego dochodzi
wiele regulacji prawnych i wewnętrznych, które nakazują ﬁrmom dbałość
o ochronę zasobów.
Czy zatem RODO może być dobrym
argumentem sprzedażowym dla intergatorów oferujących klientom
tego typu rozwiązania?
W Unii Europejskiej to obecnie najlepszy argument, nie tylko z powodu obaw
ﬁrm przed konsekwencjami karnymi,
ale ze względu na fakt, że uwierzytelnianie wieloskładnikowe naprawdę
działa. Użytkownicy bardzo często korzystają z tych samych haseł do wielu
usług i żadne nawoływania do porzucenia tej praktyki nie skutkują. Dlatego
trzeba wyposażyć ich w narzędzie, któ-

uwierzytelniania wykorzystywane są jedynie login i hasło, co w przypadku ich
kradzieży stwarza ryzyko wycieku poufnych informacji. Sytuację komplikuje też
fakt, że po uzyskaniu dostępu do sieci ﬁrmowej za pomocą aplikacji AnyConnect
VPN napastnik może spróbować zdobyć
większe uprawnienia i uzyskać dostęp do
innych systemów, aplikacji lub serwerów.
Może też zainstalować złośliwe oprogramowanie na działających w ﬁrmie komputerach lub serwerach, aby zapewnić
sobie stały i niewidoczny dostęp do sieci. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie
eliminuje ryzyko tego typu ataku.
Rozwiązanie Duo Security jest wykorzystywane także w bazującej na modelu zerowego zaufania (Zero-Trust

Mateusza Pastewskiego,
Cybersecurity Sales
Managera,
Cisco Systems

re bez wprowadzania uciążliwych
komplikacji zagwarantuje większe
bezpieczeństwo, np. zapewnianą przez
Duo Security aplikację na telefon. Mam
nadzieję, że wkrótce zapisy zwiększające poziom bezpieczeństwa podczas
logowania znajdą się także w innych
branżowych regulacjach prawnych, np.
medycznych czy ﬁnansowych, tak jak
ma to miejsce w USA.
Na co jeszcze powinni zwracać
uwagę wasi partnerzy oferujący
rozwiązania do wielostopniowego
uwierzytelniania?
Przede wszystkim na fakt, że narzędzia
Duo Security zapewniają ochronę dostępu do aplikacji działających zarówno
w wewnętrznym środowisku IT przedsiębiorstwa, jak i w chmurze publicznej.
Wpisują się zatem w coraz popularniejszy rozproszony model usługowy
– użytkownicy wykonują swoją pracę
zdalnie, często się przemieszczają, podróżują między oddziałami ﬁrmy, a poza tym w wielu przedsiębiorstwach
istnieje konieczność zapewniania dostępu do zasobów osobom z zewnątrz,
np. partnerom biznesowym.

Security), zaprezentowanej przez Google
koncepcji BeyondCorp, która deﬁniuje
nowy model zabezpieczania ﬁrmowych
środowisk IT.
Więcej informacji na temat rozwiązań
marki Duo Security znajduje się na stronie duo.com. Partnerzy zainteresowani
oferowaniem tych narzędzi swoim klientom mogą zarejestrować się w programie
partnerskim przeznaczonym dla dostawców usług zarządzanych (MSP).

Dodatkowe informacje: MATEUSZ PASTEWSKI,
CYBERSECURITY SALES MANAGER, CISCO SYSTEMS,
MPASTEWS@CISCO.COM
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Natomiast użytkownicy mogą sami zarządzać własnymi urządzeniami stosowanymi do uwierzytelniania, korzystając
z portalu samoobsługowego, co często
eliminuje potrzebę zapewniania im obsługi technicznej. Rozwiązanie wymusza
również używanie zawsze aktualnej wersji aplikacji, aby uniknąć sytuacji, w której korzystają z oprogramowania bez
najnowszych poprawek łatających luki
w systemie bezpieczeństwa.
Duo Security ma również w ofercie
bardzo ciekawe narzędzie do prowadzenia symulacji kampanii phishingowych. Dzięki niemu łatwo ustalić, którzy
użytkownicy są podatni na manipulacje
stosowane przez cyberprzestępców,
a następnie podjąć odpowiednie działania edukacyjne. Administratorzy zyskują też dostęp do zbiorczych informacji
prezentujących stan wiedzy i świadomości użytkowników dotyczących ryzyka
ulegania phishingowym przekazom.

ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

Wirtualne maszyny
na celowniku hakerów

Konsolidacja zasobów w ramach wirtualizacji niesie ze sobą trudne zadania,
a jednym z najważniejszych jest ochrona cyfrowych zasobów.
Wymaga ona opracowania odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i często wybrania
innych rozwiązań niż stosowane w tradycyjnym środowisku.
WOJCIECH URBANEK

N

ie wszystkim się udaje właściwie
chronić środowiska wirtualne,
co wynika z faktu, że przedsiębiorcy stosują ﬁrewalle na brzegach sieci,
IPS/IDS wewnątrz systemów operacyj-
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nych czy Web Application Firewall. Zdaniem specjalistów takie podejście nie
gwarantuje pełnego bezpieczeństwa,
gdyż na jednym ﬁzycznym serwerze x86
może być uruchomionych nawet kilkaset

maszyn wirtualnych, a komunikacja między nimi nie jest w żaden sposób poddawana kontroli.
Nic dziwnego, że nadzór nad „wirtualkami” często wymyka się spod kontroli

– Klienci wybierający narzędzia do
ochrony środowisk wirtualnych mają
większe pole manewru niż podczas poszukiwania systemów zabezpieczających serwery fizyczne bądź desktopy.
Poza tym oprogramowanie do wirtualizacji ma wbudowane mechanizmy, które
zapewniają wysoką dostępność i ochronę
w przypadku awarii. Dobrym przykładem
jest tworzenie klastrów, między którymi
maszyny wirtualne są przenoszone w locie
– mówi Mateusz Łuka, Product Manager
w Konsorcjum FEN.
Co ważne, kluczowi gracze na rynku wirtualizacji nie powiedzieli jeszcze
ostatniego słowa w kwestii bezpieczeństwa. Ich działania zmierzają w kierunku
integracji funkcji ochronnych z własnym
oprogramowaniem. Koncepcja ma na celu ograniczenie lub wyeliminowanie wielu agentów i dodatkowych urządzeń. Pat
Gelsinger, CEO w ﬁrmie VMware, uważa, że tego typu działania przyczynią się
do zmniejszania powierzchni podatnej
na ataki.

(NIE)POTRZEBNE
ANTYWIRUSY

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Największe atuty maszyn wirtualnych, a więc prostota, szybkość ich
tworzenia i łatwość przenoszenia, stają
się zmorą administratorów. Problem dotyczy zwłaszcza małych i średnich ﬁrm,
które odczuwają deﬁcyt specjalistów
IT. Ale również większe przedsiębiorstwa natraﬁają na przeszkody związane z zarządzaniem i ochroną wirtualnej
infrastruktury. Chętnie wykorzystują
platformy wirtualizacyjne do obsługi
ważnych procesów biznesowych, więc
szkody, które ponoszą w wyniku ataków
na maszyny wirtualne, są dla nich bardziej dotkliwe niż te wymierzone w infrastrukturę ﬁzyczną. Dlatego dobrze, że
ﬁrmy poszukujące produktów zabezpieczających „wirtualki” nie mogą narzekać
na brak ofert.

Ostatnio antywirusy znalazły się na cenzurowanym. Krytykowane są za niewielką skuteczność w zakresie wykrywania
malware’u, a także nadmierne wykorzystywanie mocy obliczeniowych urządzeń, w których pracują. Wspomniany
już Pat Gelsinger podczas ostatniego
VMworld w Barcelonie oznajmił, że mechanizmy ochronne powinny być wbudowane w infrastrukturę i koncentrować
się na analizie zachowania użytkowników i aplikacji. Nie oznacza to jednak,
że VMware postawił krzyżyk na oprogramowaniu antywirusowym.
– Wręcz namawiamy naszych klientów,
żeby wykorzystywali oprogramowanie
antywirusowe, bo nawet mikrosegmentacja nie zwalnia ze stosowania ochrony
wewnątrz systemu operacyjnego. Wiodący producenci coraz częściej wprowadzają do swych rozwiązań samouczące się
algorytmy, które pozwalają wykryć wcześniej nieznane zagrożenia. Polecamy
właśnie takie aplikacje – mówi Mikołaj
Wiśniak, Manager Systems Engineering
w VMware.

Niemniej jednak wśród ekspertów od
wirtualizacji nie ma jednomyślności co
do potrzeby instalowania oprogramowania antywirusowego. Czasami jego zastosowanie jest bezzasadne.
– Niektórzy specjaliści zalecają, żeby w przypadku środowisk wirtualnych
aplikacji oraz desktopów nie instalować
antywirusów bezpośrednio w maszynach
wirtualnych, takich jak VDI czy serwer
usług terminalowych. Mogą być uruchamiane ze „złotego obrazu”, służącego tylko
do odczytu. Natomiast należy monitorować wszystkie systemy i miejsca, do których użytkownicy mają dostęp – tłumaczy
Sebastian Kisiel, Senior Sales Engineer
w Citrix Systems.
Istnieje również szkoła klasyczna,
której zwolennicy zalecają zabezpieczenie i kontrolę całego środowiska bez
wyjątku. Kolejna dyskusja między fachowcami od bezpieczeństwa i wirtualizacji dotyczy zastosowania agentów.
Większość producentów antywirusów
ma przygotowane swoje rozwiązania do
wykorzystania na dwa sposoby: z agentem i bez agenta. W ramach tej drugiej opcji oferują system przeznaczony
do obsługi używanej przez klienta platformy wirtualnej: VMware, Microsoft
Hyper-V lub KVM. To umożliwia wykorzystanie centralnej maszyny wirtualnej i tzw. lekkich agentów instalowanych
w zewnętrznych systemach. Zaletą takiego rozwiązania jest przyspieszenie
procesu skanowania i niewielkie zużycie
zasobów obliczeniowych.
– Zastosowanie wersji bezagentowej
oznacza zapotrzebowanie na moc procesora oraz pamięć RAM nawet o kilkanaście
procent mniejsze niż w alternatywnym
rozwiązaniu. Ponadto łatwiej uaktualnia
się środowiska, w których zamiast kilkuset
agentów proces ten obejmuje kilkanaście
urządzeń wirtualnych – podkreśla Mikołaj Wiśniak.
Jednak w niektórych przypadkach
instalacja oprogramowania antywirusowego z agentami ma uzasadnienie.
Chociażby w celu zabezpieczenia procesów związanych z przetwarzaniem
danych z kart kredytowych. Warto dodać, że antywirusy bez agenta mają swoje ograniczenia, a jednym z nich jest brak
niektórych funkcji z klasycznych
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Łukasz Milic,
Business
Development
Representative,
QNAP

Tomasz Krajewski,
Director
Technical Sales,
Eastern EMEA,
Veeam

ŁUKASZ MILIC Łączenie środowisk różnych dostawców mechanizmów wirtualizacji jest
na szczęście rzadko spotykane. Jeśli chodzi o sprzęt, klienci korzystają z usług różnych
producentów, ale w przypadku wirtualizacji starają się ograniczać tylko do jednego. Jest to
związane z kwestią łatwiejszego zarządzania i uniﬁkacji zasobów. Zdarza się jednak,
że klienci są zmuszeni do korzystania z różnych środowisk. A to niestety stawia przed nimi
wiele wyzwań.
TOMASZ KRAJEWSKI Dostawcy antywirusów i oprogramowania do backupu muszą
dokonywać integracji z systemami do wirtualizacji. Powinni wykorzystywać najnowsze
funkcje i jak najszybciej zapewniać zgodność z najnowszą wersją. Nie można narażać
klientów na czekanie na aktualizację całego systemu wirtualizacji tylko dlatego, że
antywirus czy backup nie jest jeszcze z nim zgodny. Przyjęliśmy zasadę, że w ciągu
90 dni od pojawienia się nowej wersji VMware lub Hyper-V przygotowujemy nową wersję
naszego oprogramowania.

Przemysław
Mazurkiewicz,
dyrektor działu
System Engineering
w regionie EMEA
EAST, Commvault

PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ Rozwiązania służące do backupu maszyn wirtualnych muszą nadążać za rynkiem aplikacji i uwzględniać również oprogramowanie open
source. Bardzo ważne jest także wsparcie narzędziowe procesu migracji do chmury
oraz transferu danych między różnymi środowiskami. Systemy przyszłości będą
wyposażane w silnik przeszukiwania, który może być stosowany także do zapewnienia
zgodności z regulacjami typu RODO. Będą również gwarantowały wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed ransomware’em oraz uwzględniały rozwiązania z zakresu
sztucznej inteligencji.
PRZEMYSŁAW BIEL Systemy do tworzenia kopii bezpieczeństwa mają różne formy,
niektóre są instalowane na serwerach Windows, inne bezpośrednio w systemach NAS.
Oprogramowanie do backupu należy dostosować do infrastruktury ﬁrmy. Gdy maszyny
wirtualne są przechowywane na serwerze NAS, świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie
z zainstalowanego na nim oprogramowania. Takie podejście ułatwia zarządzanie kopiami
z każdego miejsca oraz wykorzystanie dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa
wbudowanych w aplikacje serwera.

Przemysław Biel,
Key Account
Manager Poland,
Synology

Mariusz
Kochański,
członek zarządu,
dyrektor Działu
Systemów
Sieciowych,
Veracomp
rozwiązań. Michal Jankech, Principal
Product Manager w Eset, uważa, że wraz
ze wzrostem mocy obliczeniowej wersje
bezagentowe zaczną odchodzić do lamusa. Jednym z powodów ma być poprawa
poziomu bezpieczeństwa, a z drugiej
lepsza integracja oprogramowania antywirusowego z systemem operacyjnym
i wykorzystywanie wszystkich warstw
ochrony.
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MARIUSZ KOCHAŃSKI Ochrona środowisk wirtualnych stała się nowym wyzwaniem dla
administratorów. Teoretycznie w środowisku wirtualnym zarządzanie bezpieczeństwem
poszczególnych warstw wygląda podobnie jak w rozwiązaniach tradycyjnych. W praktyce, zwłaszcza gdy zastosowano kontenery oraz współużytkowanie zasobów ﬁzycznych
w modelu IaaS albo Paas, pojawia się kwestia bezpieczeństwa poszczególnych instancji.
Błędy konﬁguracyjne mogą dotyczyć nie tylko hypervisora, systemu operacyjnego czy
aplikacji. Zła konﬁguracja sieci lub narzędzi do uwierzytelniania może doprowadzić do
nieświadomego, niekontrolowanego wycieku danych.

(NIE)BEZPIECZNA

SIEĆ

Wirtualizacja najpierw wkroczyła do
świata serwerów, następnie pamięci
masowych, by wreszcie dotrzeć do sieci.
Tak długa droga nie jest dziełem przypadku, bowiem sieć to wyjątkowo złożona materia. Nie bez znaczenia dla
rozwoju tego segmentu rynku była hegemonia Cisco, bo producentowi przez
dłuższy czas było nie po drodze z wir-

tualizacją. Punktem zwrotnym stało
się przejęcie w 2012 r. przez VMware’a
startupu Nicira, pracującego nad oprogramowaniem SDN (Software Deﬁned
Network). Z czasem koncepcja polegająca na rozdziale warstwy sterowania od
transportowej miała coraz więcej zwolenników, którzy dostrzegali jej liczne
walory, m.in. obniżenie kosztów operacyjnych, optymalne wykorzystanie

zasobów sieciowych, łatwość i szybkość
wprowadzania nowych funkcji.
Jednak sieć zdeﬁniowana programowo
wymaga nowego sposobu myślenia o bezpieczeństwie. Klasyczne rozwiązania nie
są przystosowane do ochrony wirtualnych
centrów danych ani chmury publicznej.
Zdecydowanie lepiej w tej roli sprawdzają
się wyspecjalizowane systemy opracowane z myślą o ochronie zwirtualizowanych
zasobów sieciowych. W nowym modelu ruch nie musi być przekierowywany
z wirtualnej infrastruktury do zewnętrznego punktu kontrolnego. Funkcje bezpieczeństwa można uruchomić wszędzie
tam, gdzie są potrzebne, np. jako aplikację na hypervisorze „bare metal” lub jako
usługę w maszynie wirtualnej.
– Rozwiązania natywnej ochrony maszyn wirtualnych istnieją już od pewnego
czasu. Na rynku dostępne są różne produkty przystosowane do współpracy z oprogramowaniem do wirtualizacji sieci (m.in.
VMware NSX), wirtualne narzędzia sieciowe oraz rozwiązania służące do monitorowania sieci, wykorzystujące SDN
– wymienia Michal Jankech.
Przykładem nowoczesnego podejścia do ochrony centrów danych jest
mikrosegmentacja, która pozwala administratorom na kontrolę ruchu między
maszynami wirtualnymi w centrum danych. Rozwiązanie to zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem popularności SDN
oraz wirtualizacją sieci. Paweł Bociąga,
CEO Symmetry, zwraca uwagę na dwie
różne koncepcje ochrony sieci lansowane przez Cisco oraz VMware.
– Walorem VMware NSX jest bliska integracja z hypervisorem i stosunkowo łatwa implementacja. Ale rozwiązanie to
nie uwzględnia ﬁzycznych przełączników.
Z kolei technologia ACI, opracowana przez
Cisco, umożliwia mikrosegmentację w warstwie przełączników ﬁzycznych, natomiast
nie zarządza wirtualnymi switchami – wyjaśnia Paweł Bociąga.

BACKUP ŚRODOWISK
WIRTUALNYCH

Ochrona środowisk wirtualnych to
w większości przedsiębiorstw rzecz
oczywista, ale i zadanie z roku na rok
coraz trudniejsze. Dzieje się tak z kilku

Zdaniem integratora

Tomasz Spyra, CEO, Rafcom
Wielu administratorów stara się wybrać takie rozwiązanie, które spełniałoby wymagania ﬁrmowej polityki bezpieczeństwa w zakresie funkcji i wydajności, a jednocześnie było dostosowane do budżetu, którym dysponują. Niestety, nie zawsze się
to udaje. Ochrona środowisk wirtualnych w pewnym stopniu pokrywa się z zabezpieczeniem urządzeń ﬁzycznych i w tym przypadku administratorzy zazwyczaj nie
mają kłopotów z doborem rozwiązań. Jednak w obszarach, gdzie pojawiają się
różnice, nie brakuje problemów.

powodów. Jednym z nich jest dynamiczny wzrost liczby wirtualnych maszyn, tym
bardziej że zaczynają się już pojawiać takie o pojemności kilku terabajtów. Minęły
też czasy, kiedy ﬁrmy wybierały popularną platformę wirtualizacyjną vSphere
(VMware) lub Hyper-V (Microsoft).
Obecnie przedsiębiorcy zaczynają sięgać
po alternatywne rozwiązania, np. Citrix
Xen, Oracle VM, Huawei FusionCompute,
Red Hat czy Promox. Rośnie też liczba
ﬁrm i instytucji używających więcej niż
jednego hypervisora.

Ataki na maszyny
wirtualne są bardziej
dotkliwe niż te
wymierzone
w infrastrukturę ﬁzyczną.
– Warto bazować przynajmniej na
dwóch produktach, żeby łatwiej negocjować ceny oprogramowania. Ponadto pojawiają się klienci wymagający wirtualizacji
warstwy aplikacyjnej lub konteneryzacji.
Użytkownicy stosują rozwiązania wielu
marek, a dostawcy muszą brać to pod uwagę – wyjaśnia Przemysław Mazurkiewicz,
dyrektor działu System Engineering w regionie EMEA East, Commvault.
Taki stan rzeczy stanowi niemałe wyzwanie dla integratorów dostarczających rozwiązania do ochrony danych.
Paweł Bociąga przyznaje, że choć nie
ma najmniejszych kłopotów z wyborem
narzędzia do backupu dwóch najpopu-

larniejszych platform – VMware vSphere
i Microsoft HyperV. Sytuacja się komplikuje, kiedy trzeba wybrać odpowiednie
oprogramowanie dla platform wirtualizacyjnych Xen, KVM i ich licznych odmian. Oferta dostawców w tym zakresie
jest bardzo skromna. Innym problemem,
na który mogą natraﬁć klienci, jest brak
integracji oprogramowania do ochrony
danych z antywirusami. Wcześniej mało
kto zwracał uwagę na ten aspekt, ale nasilenie się ataków ransomware sprawiło,
że zaczęto go dostrzegać.
– Antywirusy są zawsze krok za napastnikami. Dlatego system do backupu i oprogramowanie antywirusowe powinny się
uzupełniać. Zdarzają się przypadki, że
kopia zapasowa maszyny wirtualnej jest
zainfekowana. Czasami wynika to z braku aktualizacji antywirusa. Współpraca gwarantuje pełniejszą kontrolę. Nie
tylko zabezpieczamy dane, ale podczas
odtwarzania sprawdzamy, czy nie są zawirusowane – mówi Tomasz Krajewski,
Director Technical Sales Eastern EMEA
w Veeamie.
W najbliższych latach jednym z częstych zajęć działów IT będzie porządkowanie danych i aplikacji rozproszonych
po serwerach ﬁzycznych, wirtualnych
bądź chmurach publicznych. Wprawdzie
wyspecjalizowane systemy do backupu
maszyn wirtualnych wciąż cieszą się
dużą popularnością, ale prędzej czy później ﬁrmy zaczną stawiać na uniwersalne
systemy do ochrony i przechowywania
danych w różnych środowiskach. Nowe
produkty Commvault, Dell EMC oraz
mniej znanych graczy, takich jak Rubrik
czy Cohesity, nie pozostawiają żadnych
złudzeń: przyszłość należy do wielofunkcyjnych kombajnów.
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Bezpieczeństwo
zaczyna się od polityki

Polityka bezpieczeństwa jest ważna dla integratorów co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze mogą zarabiać na wspieraniu przedsiębiorców w jej tworzeniu
i realizacji. Po drugie, stosując ją we własnych ﬁrmach, podnoszą swoją wiarygodność
w oczach klientów, a tym samym konkurencyjność.
ANDRZEJ GONTARZ
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lub instytucji zbiór zasad postępowania
zapewniających bezpieczeństwo. Określa podstawowe i strategiczne uwarunkowania, na których powinna bazować
ochrona danych. Jej celem jest zdeﬁniowanie ram korzystania z rozwiązań,
które będą chronić przed zagrożeniami
i minimalizować skutki ataków. Wynika z nich, jak mają postępować pracownicy: jakie stosować zabezpieczenia, jak
korzystać z zasobów, jakie realizować
procedury reagowania na incydenty. Powinna także zawierać instrukcje działania w sytuacjach kryzysowych. Na czym
jednak powinno się bazować, tworząc
politykę bezpieczeństwa?
– Mamy trzy podstawowe źródła wymagań odnośnie do bezpieczeństwa w ﬁrmie czy instytucji: regulacje prawne, ocena
ryzyka oraz wymagania biznesowe dotyczące ochrony interesów dostawcy, klienta lub osób, których dane dotyczą. Trzeba
je jednak zawsze dostosować do sytuacji
i warunków funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Kamil
Pszczółkowski, manager Cyber Security
Team w ﬁrmie doradczej PwC.
Najlepiej widać to
w odniesieniu do wymogów prawnych.
Inne przepisy regulują działalność
w zakresie ﬁnansów,
inne w energetyce,
jeszcze inne w sektorze publicznym.
– Polityka bezpieczeństwa powinna
przede wszystkim zaspokajać potrzeby konkretnej ﬁrmy, czyli uwzględniać charakter
prowadzonej działalności – potwierdza
Katarzyna Gorzkowska, prawnik w kancelarii APLaw.
Oznacza to, że regulacje wewnętrzne powinny się zmieniać w zależności
od wielkości i charakteru działalności
przedsiębiorstwa oraz instytucji. Jednym
z istotnych czynników wpływających
na ostateczny kształt polityki bezpieczeństwa są realia biznesowe każdego
przedsiębiorstwa. One również muszą
być uwzględnione w tworzeniu ram zarządzania bezpieczeństwem.
– Polityka bezpieczeństwa musi być elementem kierowania całą ﬁrmą. Ma stwarzać warunki do sprawnego prowadzenia

biznesu, a nie je utrudniać – podkreśla Kamil Pszczółkowski.
Radzi, by zwracać na to szczególną
uwagę, gdyż często wprowadzane w ﬁrmach zasady bezpieczeństwa mają tendencje do „zabijania” biznesu.

AUDYT

TO PODSTAWA

Fundamentem zapewniania bezpieczeństwa jest ocena ryzyka. Ma istotne
znaczenie również dla weryﬁkacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa. Powinna być przeprowadzana tak,
aby umożliwiać wykrywanie zagrożeń
na bieżąco. Z praktyki wynika, że audyt
należy przeprowadzać przynajmniej raz
na rok. Jeżeli jednak są wprowadzane
istotne zmiany w przedsiębiorstwie, np.
technologiczne, organizacyjne lub biznesowe, częstotliwość oceny ryzyka trzeba dostosować do potrzeb wynikających
z aktualnej sytuacji.
Na kształt polityki bezpieczeństwa
wpływają również wnioski z audytu.
Należy go przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w danej
ﬁrmie.
– Potrzebna jest
lista warunków, na
podstawie której
będzie prowadzony
audyt. W odniesieniu do nich będzie
oceniany poziom dojrzałości organizacji
w zakresie bezpieczeństwa – tłumaczy Kamil Pszczółkowski.
Zwraca również uwagę, by zawsze
uwzględniać kontekst wymagań. Na przykład RODO ma na celu ochronę danych
osób ﬁzycznych i nie jest nastawione na
ochronę interesów ﬁrmy, która przetwarza dane osobowe. Mechanizmy zabezpieczeń w obu przypadkach mogą być
takie same, ale cel jest inny.
Audyt zwiększa świadomość zagrożeń i konsekwencji podejmowanych
decyzji. Pozwala na bardziej przemyślane zarządzanie ryzykiem. Wpływa
również na skuteczniejsze, dostosowane do istniejących uwarunkowań zarządzanie środowiskiem informatycznym
oraz funkcjonującymi w jego ramach

Wprowadzane w ﬁrmach
zasady bezpieczeństwa
mają tendencje do
„zabijania” biznesu.

W

każdej dziedzinie ułatwieniem w pracy są drogowskazy, które pokazują główne
kierunki działania. W obszarze cyberbezpieczeństwa takim drogowskazem jest polityka bezpieczeństwa. Powinna mieć ją
każda ﬁrma, która poważnie myśli o ochronie swoich zasobów. Łatwiej jej wtedy wybrać skuteczne, adekwatne do faktycznych
zagrożeń rozwiązania ochronne.
– Polityka bezpieczeństwa stanowi plan
działania, taką mapę drogową, a zabezpieczenia techniczne służą realizacji tego
planu – mówi Artur Piechocki, radca
prawny, założyciel kancelarii APLaw.
Polityka bezpieczeństwa z założenia
zawiera przyjęty w przedsiębiorstwie
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rozwiązaniami. Zawsze jednak należy
zacząć od inwentaryzacji.
– Trzeba wiedzieć, czym się dysponuje i przed czym chce się chronić, żeby móc
wybrać optymalne rozwiązania dla danego
przedsiębiorstwa lub instytucji – podkreśla
Kamil Pszczółkowski.
Audyt, podobnie jak ocenę ryzyka, należy przeprowadzać okresowo, zazwyczaj
nie rzadziej niż raz w roku. Jego wyniki powinny wpływać na kształt polityki
bezpieczeństwa, a to oznacza m.in. konieczność aktualizowania stosowanych
procedur i rozwiązań.
Trzeba jednak pamiętać, że audyt nie
jest jedynym powodem aktualizowania
polityki bezpieczeństwa. Należy brać pod
uwagę wszelkie informacje otrzymywane
z różnych źródeł, także od pracowników
i partnerów biznesowych. Mogą bowiem
wskazywać, na przykład, na luki w procedurach lub zabezpieczeniach systemów
informatycznych.

PRAWO MUSI BYĆ

ODZWIERCIEDLONE

Aktem prawnym, który obecnie ma niewątpliwie istotny wpływ na treść polityki
bezpieczeństwa każdej ﬁrmy, jest RODO,
czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Ale nie można pominąć innych znaczących regulacji. Podczas tworzenia polityki bezpieczeństwa
należy uwzględnić również: ustawę o krajowym systemie bezpieczeństwa, dyrektywę płatniczą PSD2 oraz znajdujące się na
etapie legislacji ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i unijne rozporządzenie e-Privacy.

– Wymienione akty nie wskazują wprost,
jakiego rodzaju środki należy stosować dla
osiągnięcia celu. RODO zobowiązuje administratora do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
na poziomie odpowiadającym ryzyku, na
które są narażone. Przyjęte środki mają
zagwarantować poufność, integralność,
dostępność i odporność systemów, także
usług przetwarzania oraz szybkie przywrócenie dostępności danych osobowych
w razie zaistnienia incydentu – tłumaczy
Artur Piechocki.
Z kolei dyrektywa PSD2 (Payment
Services Directive 2), opracowana głównie z myślą o sektorze ﬁnansów i bankowości, zobowiązuje do stworzenia
szeregu procedur, m.in. dotyczących monitorowania incydentów, postępowania
w przypadku ich wystąpienia oraz zgłaszania ataków.
W Polsce trwają prace nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
która określi zasady ponoszenia odpowiedzialności w przypadku, gdy czynu zabronionego dopuszczą się organy podmiotu
zbiorowego albo pojedynczy pracownicy lub osoby upoważnione do działania
w imieniu ﬁrmy lub instytucji.
– Do naruszeń prawa skutkującego odpowiedzialnością podmiotu zbiorowego
można zakwaliﬁkować nielegalne przetwarzanie danych osobowych. Wynika to
z art. 107 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – mówi Katarzyna
Gorzkowska.
Każda nowa regulacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w polityce bezpieczeństwa. Jej przygotowanie i wdrożenie
w pierwszej kolejności powinno mieć na
celu zapewnienie przestrzegania prawa.
Natomiast cel pośredni stanowi uniknięcie
sankcji, np. kar administracyjnych nakładanych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za złamanie przepisów.

Między standardami
W zarządzaniu ochroną informacji w przedsiębiorstwie lub instytucji powszechnie stosowane jest ISO. Natomiast w kierowaniu eksploatacją systemów informatycznych sprawdza
się ITIL. Standardy te się uzupełniają, czasami również odsyłają do siebie. Stosując je,
trzeba jednak uważać na różnice terminologiczne. Te same określenia nie zawsze w obu
standardach znaczą to samo.
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Zdaniem integratora

Rafał Rosłaniec, dyrektor
wsparcia technicznego, ePrinus
Podczas wdrażania jakiegokolwiek rozwiązania polityka bezpieczeństwa jest
nam, integratorom, niezbędna, szczególnie, gdy działamy w dużym przedsiębiorstwie. Reguluje zasady działalności całej
ﬁrmy, postępowania pracowników oraz
tzw. pracowników zewnętrznych, czyli kontraktorów. Musimy te wymagania
uwzględniać podczas wdrożenia,
a to stanowi zwykle spore wyzwanie.
Z drugiej jednak strony eliminują „swobodną twórczość” ﬁrmy IT podczas realizacji projektu. Integratorzy uczą się na
równi z klientem: procedur, współpracy,
implementacji. Razem wypracowujemy
najlepsze rozwiązanie dla klienta.

ROŚNIE

WIARYGODNOŚĆ
I ZAUFANIE

Czy integratorzy mogą myśleć o zarobieniu pieniędzy w dziedzinie tworzenia i realizacji polityki bezpieczeństwa? Wiele
wskazuje, że tak. Według tegorocznego
raportu KPMG – „Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed atakami”,
70 proc. przedsiębiorstw w Polsce korzysta z outsourcingu w zakresie cyberochrony. Wśród trzech zadań najczęściej
przekazywanych ﬁrmom zewnętrznym
znajduje się tworzenie i realizacja programów podnoszenia wiedzy pracowników
o bezpieczeństwie. Jednocześnie niewiele ponad połowa podmiotów biorących
udział w badaniu (57 proc.) opracowała
procedury reagowania bądź plany zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia cyberataku. Natomiast 16 proc. ﬁrm
nie jest w żaden sposób przygotowanych
na cyberatak.
Liczby te pokazują skalę wyzwań, z jakimi przyjdzie się w najbliższym czasie
zmierzyć polskim przedsiębiorstwom.
Jednocześnie uzmysławiają, jak duży obszar jest jeszcze do zagospodarowania
przez integratorów chcących się specjalizować w cyberbezpieczeństwie. Pole do
działania otwiera się również w obszarze
wspomagania ﬁrm w tworzeniu polityki
bezpieczeństwa.

Polskie ﬁrmy nie są obecnie zainteresowane inwestowaniem w klasyﬁkację
i kontrolę aktywów. Będą jednak musiały o tym pomyśleć, jeśli zechcą zbudować stabilny, skuteczny system ochrony.
Rolą przedsiębiorców z branży IT może
być uświadomienie im tego i pomoc w inwentaryzacji wykorzystywanego sprzętu
i oprogramowania.
– Trzeba ustalić, które z posiadanych
zasobów są istotne i co należy w pierwszej
kolejności chronić. Dopiero wtedy można
budować politykę bezpieczeństwa – zwraca uwagę Michał Kurek, partner i szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG.
Przedsiębiorcy w naszym kraju zazwyczaj nie podchodzą do zapewniania bezpieczeństwa systemowo. Ich działania
nakierowane są głównie na wdrażanie
narzędzi i wprowadzanie rozwiązań zabezpieczających oraz służących zapewnieniu ciągłości działania ﬁrmy. Brakuje
zainteresowania podnoszeniem poziomu dojrzałości procesowej w zakresie
bezpieczeństwa, tworzenia odpowiednich procedur i reguł postępowania. To
też jest szansa dla integratorów.
– Wsparcie techniczne jest ważne, jednak
nawet najbardziej zaawansowane narzędzia i systemy mogą okazać się bezużyteczne, gdy zabraknie reguł ich efektywnego
użycia w konkretnych sytuacjach. Potrzebni
są także ludzie, którzy będą wiedzieli, co zrobić i jak się zachować – mówi Michał Kurek.
Z drugiej strony, integratorzy mogą
poprawić swoją konkurencyjność, jeśli
w ﬁrmie będą stosować własną politykę
bezpieczeństwa. To podniesie ich wiarygodność w oczach potencjalnych klientów i zwiększy szanse na nowe kontrakty.
– Klient chce mieć pewność, że usługodawca lub dostawca rozwiązań informatycznych zagwarantuje taką samą ochronę
danych, jaką ma sam, lub wyższą. Zadaniem
integratora jest przekonanie klienta, że może na to liczyć. Posiadanie wewnętrznych
regulacji w postaci polityki bezpieczeństwa bardzo to ułatwi. Świadczy bowiem
o dojrzałości ﬁrmy w zakresie zarządzania
ochroną – podkreśla Kamil Pszczółkowski.
W interesie integratora leży też wdrożenie w ﬁrmie standardu ISO 27001. Wtedy
będzie mu łatwiej wykazać, że spełnia warunki bezpieczeństwa i występować w roli eksperta od ochrony lub przejąć funkcję

>>> Trzy
pytania
do…
Co konkretnie powinna zawierać polityka bezpieczeństwa w ﬁrmie?
Powinna określać ogólne wymagania, zasady, procedury oraz instrukcje
dotyczące ochrony informacji, czyli obejmować takie elementy jak: polityka informacyjna, zasady ochrony
danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych (w tym informacji
niejawnych), polityka bezpieczeństwa
systemów teleinformatycznych, zasady zapobiegania przestępstwom (m.in.
cyberprzestępstwom), procedury postępowania w przypadku stwierdzenia
incydentu lub wykrycia działania stanowiącego czyn zabroniony. Spójne z polityką bezpieczeństwa powinny być inne
dokumenty, np. rejestr incydentów.
Jakie akty prawne – oprócz mocno
ostatnio nagłośnionego RODO – należy uwzględnić w tworzeniu polityki
bezpieczeństwa?
Z uwagi na to, że polityka bezpieczeństwa odnosi się do wszystkich możliwych
rodzajów naruszenia bezpieczeństwa,
a także scenariuszy postępowania w takich sytuacjach, powinna uwzględniać
przepisy dotyczące działań związanych
z incydentami. Trzeba pamiętać nie tylko
o ochronie danych osobowych oraz postępowaniu w przypadku jej naruszenia
ale też uwzględnić inne regulacje nakładające obowiązek zgłaszania incydentów i odpowiedniej reakcji w razie ich
wystąpienia. Podmioty będące operatorami usług kluczowych lub dostawcami
centrum kompetencyjnego. Wówczas
klient z większym zaufaniem powierzy mu
opiekę nad tą częścią swojej działalności,
tym bardziej gdy sam wdrożył ISO 27001.
Warto postarać się, by stosowane standardy bezpieczeństwa zaakceptowała
niezależna jednostka certyﬁkacyjna. Taka weryﬁkacja zwiększa wiarygodność
integratora w oczach klienta, podnosi zaufanie do jego wiedzy i umiejętności. Do-

dr inż. Agnieszki Gryszczyńskiej,
z Katedry Prawa Informatycznego
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

usług cyfrowych powinny uwzględnić
przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Art. 10 ustawy nakłada na operatorów
obowiązek opracowania, stosowania
i aktualizacji dokumentacji dotyczącej
cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Szczegółowe
obowiązki ﬁrm świadczących usługi cyfrowe w zakresie bezpieczeństwa sieci
i systemów informacyjnych określa rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2018/151. Wymogi dotyczące
bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określa ustawa z 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne, a obowiązki
dostawców usług zaufania – rozporządzenie 910/2014 w sprawie identyﬁkacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym.
Czy jakieś szczególne regulacje obowiązują w sektorze publicznym?
Podmioty publiczne dodatkowo powinny uwzględnić ustawę z 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań wobec systemów
teleinformatycznych.
wodzi, że integrator faktycznie realizuje
standardy, których klient też przestrzega. To w konsekwencji może przełożyć
się na większą konkurencyjność i lepsze
perspektywy biznesowe. Dlatego ﬁrmy informatyczne powinny nie tylko zachęcać
klientów do tworzenia i wprowadzania
w życie zasad zarządzania bezpieczeństwem, ale także taką politykę opracowywać i realizować u siebie.
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63

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Informacje pod ochroną prawa

W Polsce obowiązuje wiele różnorodnych przepisów zawierających wymagania w zakresie
bezpieczeństwa korzystania z systemów teleinformatycznych oraz ochrony informacji, w tym zasady
przechowywania, przetwarzania i dostępu do danych. Przedstawiamy najważniejsze.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa (obejmuje
podmioty będące operatorami usług kluczowych lub dostawcami usług cyfrowych)

OCHRONA

DANYCH
OSOBOWYCH
RODO, czyli unijne ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób ﬁzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zmienia 162 krajowe akty prawne pod
kątem dostosowania do wymogów RODO)

REGULACJE DZIEDZINOWE
Działalność gospodarcza
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Finanse i księgowość
Ustawa z 29 września 1994 r.
o rachunkowości
Ochrona informacji
Ustawa z 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych
Podatki
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa
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Ubezpieczenie społeczne
Ustawa z 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
Usługi elektroniczne
Ustawa z 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Unijne rozporządzenie Midas
(Electronic Identiﬁcation and Trust
Services Regulation)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyﬁkacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektywę 1999/93/WE
Unijna dyrektywa PSD2 (Payment
Services Directive 2)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada
2015 r. w sprawie usług płatniczych
w ramach rynku wewnętrznego
Zatrudnienie
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

REGULACJE SEKTOROWE

I BRANŻOWE
Edukacja
Ustawa z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
Ustawa z 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe
Rozporządzenie ministra edukacji
narodowej z 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji

Finanse
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych
Ustawa z 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej
Opieka zdrowotna
Ustawa z 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej
ﬁnansowanych ze środków publicznych
Ustawa z 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia
Telekomunikacja
Ustawa z 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne
Sektor publiczny
Ustawa z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
Ustawa z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych
Ustawa z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Rozporządzenie Rady Ministrów
z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych

W TRAKCIE

PRZYGOTOWANIA

Ustawa o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych
Unijne rozporządzenie e-Privacy
Opracował Andrzej Gontarz

Beyond.pl wyznacza trendy
korzystania z usług chmurowych

G

dy mowa o bezpieczeństwie centrum danych, klienci skupiają się
zwykle na rozwiązaniach technicznych, a zwłaszcza ich redundancji.
Dyskutowane są kwestie związane z zasilaniem, chłodzeniem, łącznością, dostępnością specjalistów itp. To bardzo ważny
obszar stanowiący fundament usług
IT. W naszej części Europy Beyond.pl
jest jedynym dostawcą usług centrum danych i chmury obliczeniowej, który może
pochwalić się najwyższym standardem
bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942,
gwarantującym ich nieprzerwaną pracę nawet w przypadku wystąpienia awarii lub ataku. Co więcej, dostawca zdaje
sobie sprawę, że obecnie kwestie bezpieczeństwa należy rozumieć bardzo
kompleksowo.

SZERSZE SPOJRZENIE
NA BEZPIECZEŃSTWO

W kontekście ochrony środowisk IT nie
chodzi tylko o gwarancje ciągłości działania i dostępu do zasobów, bo duże znaczenie ma także bezpieczeństwo biznesowe
klienta. Będzie ono tym większe, im większy zapewni mu się wybór rozwiązań
i możliwość łatwego dokonywania zmian,
zgodnie z bieżącymi potrzebami. A o to
na rynku wcale nie jest łatwo.
Zwykle, gdy przedsiębiorstwo decyduje się na usługi centrum danych i chmury
obliczeniowej, musi zdecydować się na jeden oferowany ich schemat. To dlatego,
że dostawcy chmury zazwyczaj proponują wyłącznie własne rozwiązania i zamknięte interfejsy w dostępie do zasobów
i usług. To efekt wykorzystywania do
świadczenia usług w chmurze różnych

Maciej Madziała
IT Cloud Architekt, Beyond.pl

Jeszcze trzy lata temu,
gdy Beyond.pl ogłosił,
że zaczyna budowę
swojego centrum danych w najwyższym standardzie bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942,
na rynku kwestionowano sens strategii
właścicieli. Dziś trudno o zapytanie
ofertowe, w którym nie oczekuje się
od dostawców usług przedstawienia
świadectw certyﬁkacji centrum danych.
Ze względu na coraz większy nacisk
na zapewnienie dostępności i ochrony danych ten trend będzie się nasilał.
Podobnie jak zainteresowanie usługami wielochmurowymi, zapewniającymi
klientowi elastyczność i bezpieczeństwo
biznesowe.

platform sprzętowych, architektur, infrastruktury oraz technologii. Heterogeniczność rozwiązań sprawia, że klient
– ze względu na wysoki koszt przeniesienia aplikacji i danych na inną platformę
– jest zmuszony do związania się na stałe z jednym dostawcą i korzystania z konkretnego rozwiązania chmurowego.

ŚRODOWISKO WIELOCHMUROWE

w danym momencie najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Oferuje przy tym
wsparcie architektów i administratorów
IT, którzy we wstępnej fazie projektu doradzają, jak stworzyć środowisko chmurowe, by w przypadku decyzji klienta
o zmianie rozwiązania migracja była jak
najmniej kosztowna. W tym celu specjaliści Beyond.pl wykorzystują takie rozwiązania jak platforma Kubernetes do
zarządzania kontenerami.
Uniwersalna, zaspokajająca potrzeby
każdej ﬁrmy chmura obliczeniowa nie
istnieje. Dlatego Beyond.pl oferuje usługi bazujące na trzech różnych rozwiązaniach chmurowych: VMware, e24cloud
(KVM) oraz Microsoft Azure. Wszystkie
dostępne są w trzech modelach: chmury
publicznej, prywatnej oraz hybrydowej.
W każdym przypadku można wybrać też
odpowiadający danemu klientowi poziom wsparcia administracyjnego.
W rezultacie, jako elastyczny dostawca usług wielochmurowych, Beyond.pl
zapewnia klientowi wybór najbardziej
optymalnego technicznie i kosztowo rozwiązania IT. Wraz z partnerami buduje
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, często „szyte na miarę”. Współpraca z integratorami zawsze
opiera się na obustronnych korzyściach,
takich jak dzielenie się umiejętnościami
i wiedzą.

ROZWIĄZUJE PROBLEM

Beyond.pl postanowił wyeliminować ryzyko narzucania jednej platformy chmurowej i zagwarantował klientom większe
bezpieczeństwo biznesowe. Zapewnia im
korzystanie z takich rozwiązań, które

Dodatkowe informacje:
PAULINA DURCZAK, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER,
BEYOND.PL, P.DURCZAK@BEYOND.PL
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Klienci korzystający z usług centrów danych i chmury obliczeniowej powinni mieć
zapewniony nie tylko najwyższy, potwierdzony certyﬁkatami, poziom bezpieczeństwa
technicznego. Ważne jest także zagwarantowanie bezpieczeństwa biznesowego
przez umożliwienie wyboru najbardziej optymalnego w danym momencie rozwiązania
i zmiany na inne, gdy będzie taka potrzeba.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

PAM

to podstawa cyberbezpieczeństwa
Już drugi rok z rzędu Gartner uznał zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)
za najważniejszy z dziesięciu priorytetów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Oprócz ochrony infrastruktury IT, PAM ułatwia także zapewnianie zgodności
z przepisami, takimi jak RODO, oraz normą ISO 27001.

W

drażając rozwiązanie PAM,
osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo szybko
zapewnią przedsiębiorstwu kontrolę nad
uprzywilejowanym dostępem. Ograniczą
w ten sposób ryzyko wystąpienia ataku
i innych incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Uprawnienia związane z dostępem dotyczą wielu
obszarów – kont administracyjnych, systemowych i serwisowych, kontenerów,
urządzeń i oprogramowania. Dlatego
należy unikać przyznawania użytkownikom praw administratora i konieczne
jest wprowadzenie przemyślanego modelu operacyjnego, obejmującego cały
dostęp uprzywilejowany.

KILKA WAŻNYCH PYTAŃ
Najważniejszym celem każdego CISO
(Chief Information Security Oﬃcera) jest
ograniczenie wpływu wszelkich form naruszenia bezpieczeństwa na przedsię-

biorstwo. Teoretycznie najlepiej byłoby,
gdyby wszystkie miejsca, w których mogą pojawić się luki w ochronie, były przez
cały czas zabezpieczone. W rzeczywistości – ze względu na takie czynniki jak
wysokość budżetu, struktura ﬁrmy oraz
zarządzanie dostępem – kierownictwo

musi określić, jaki poziom ryzyka jest do
zaakceptowania, jeśli przedsiębiorstwo
ma działać sprawnie, ale też być właściwie chronione.
Panuje błędne przekonanie, że cyberbezpieczeństwo opiera się głównie na rozwiązaniach technicznych. Oczywiście,

PAM i RODO
Zgodność z RODO zapewniona może być
tylko wtedy, gdy ﬁrma korzystająca z systemów zarządzania danymi osobowymi
ma zdolność do śledzenia i kontroli dostępu do nich. PAM ułatwia przeprowadzenie
wewnętrznego audytu pod kątem spełniania wymagań RODO. Rozwiązanie to może
na przykład wskazać osoby, które posiadając odpowiednie uprawnienia, mogą modyﬁkować zasady ochrony danych.
PAM zapewnia bardziej efektywne
zarządzanie uprzywilejowanymi użytkownikami niż ręczne narzędzia i metody
opracowywane ad hoc. Bez zautoma-
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tyzowanej i scentralizowanej kontroli
przedsiębiorstwo nie jest w stanie rejestrować naruszających przepisy operacji

wykonywanych przez uprzywilejowanego
użytkownika.
Rozwiązanie PAM ułatwia także postępowanie według zaleceń RODO określonych
terminem „Privacy by Design”. Menedżerowie IT oraz administratorzy bezpieczeństwa mogą wykorzystywać je do
deﬁniowania i egzekwowania mechanizmów kontrolnych realizujących założenia
„prywatności już w fazie projektowania”.
PAM zapewnia monitorowanie sesji z użyciem kont uprzywilejowanych, które
naruszają te założenia, i ostrzega administratorów o takich działaniach.

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI
Z PRZEPISAMI

Ścisła, ale elastyczna kontrola dostępu uprzywilejowanego leży u podstaw
zgodności z różnymi przepisami (compliance). Szybkie, ekonomiczne i wydajne osiąganie tego celu umożliwi właściwie
wykorzystane rozwiązanie PAM. Przykładowo, usprawniając operacje, PAM skróci
czas potrzebny na spełnienie wymogów
zawartych w dokumentach takich jak
RODO, ISO 27 001, dyrektywa NIS itp.
PAM obejmuje rozwiązania i procesy, które ułatwiają administratorom zarządzanie i śledzenie działań wszystkich
użytkowników uprzywilejowanych. Ta-

kich, którzy dysponują prawami administracyjnymi, dającymi im dostęp do
najważniejszych systemów i danych oraz
ustanawiającymi nadzór nad nimi, np. za
pomocą konﬁgurowania i usuwania kont
na serwerze e-mail.
Przypadkowe lub celowe nadużycie
uprzywilejowanego dostępu jest poważnym zagrożeniem dla przedsiębiorstwa,
a także złamaniem obowiązujących je
przepisów. W sytuacji, gdy praktycznie
każdy system i urządzenie odgrywa w tym
zakresie jakąś rolę, kontrola zarządzania
uprawnieniami jest niezbędna. Intruz,
któremu uda się podszyć pod uprzywilejowanego użytkownika, może wyrządzić
poważną szkodę.
Dlatego rozwiązanie PAM powinno
znajdować się w centrum polityki bezpieczeństwa, której celem jest zapewnienie zgodności z regulacjami. Ważne
jest przy tym zrozumienie, że uprzywilejowanym użytkownikiem może być
praktycznie każda osoba lub proces. Rozwiązanie PAM kontroluje z jednej strony
uprzywilejowany dostęp pracowników,
kontrahentów i zewnętrznych współpracowników oraz dostawców, z drugiej
– działanie zautomatyzowanych systemów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

NIE MA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
BEZ PAM
Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym to jedna z najbardziej skutecznych
metod zabezpieczania systemów IT. Rozwiązanie Wallix Bastion jest niezbędne
w arsenale narzędzi, którymi powinien
dysponować CISO.
Utrzymanie równowagi pomiędzy wydajnością i bezpieczeństwem jest trudnym
zadaniem. Jednakże skuteczna kontrola
dostępu umożliwia jednoczesne zwiększenie zarówno efektywności, jak i ochrony systemów oraz danych. Wallix Bastion
ułatwia zarządzanie uprzywilejowanym
dostępem bez zakłóceń w codziennym
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a także bez dużego zaangażowania działu IT.
W rezultacie zapewnia bezpieczeństwo
i zgodność z przepisami, a także utrzymanie optymalnej produktywności w całej ﬁrmie.

Moduły rozwiązania
Wallix Bastion
 Bastion Session Manager – monitoruje
wymuszanie reguł polityki PAM, zapewnia
podgląd sesji w czasie rzeczywistym oraz
ich rejestrowanie. Session Manager może
być zintegrowany z innymi narzędziami
ochronnymi, takimi jak systemy Security
Automation and Orchestration, które
służą do powiadamiania o podejrzanych
działaniach związanych z kontami.
 Bastion Password Manager
– wymusza stosowanie reguł polityki
PAM, chroni systemy przed dostępem
osób wykorzystujących skradzione lub
wygasłe hasła. Zapewnia automatyczną
rotację haseł, funkcję Application
to Application Password Management,
szyfrowanie haseł oraz inne
zabezpieczenia. Moduł Password Vault
przechowuje hasła w bezpiecznym,
certyﬁkowanym „skarbcu”, a przy
tym egzekwuje reguły polityki PAM
zabraniające ﬁzycznego resetowania
lub nadpisywania hasła.
 Bastion Access Manager – pełni
funkcję centralnego punktu dostępu
w środowisku rozproszonych instalacji,
zapewnia kontrolę dostępu do kont
uprzywilejowanych za pomocą jednego
interfejsu.

Narzędzia z oferty ﬁrmy Wallix umożliwiają dynamiczne deﬁniowanie i egzekwowanie reguł polityki dostępu uprzywilejowanego, a przez to minimalizują występujące zagrożenia. Dzięki niemu
zapewnione jest także szczegółowe dokumentowanie sesji wykorzystujących konta
uprzywilejowane.
Dzięki rozwiązaniu Wallix Bastion możliwe jest wdrożenie silnych, a jednocześnie
elastycznych reguł polityki PAM, ułatwiających zwiększanie cyberbezpieczeństwa
i osiąganie celów biznesowych.

Dodatkowe informacje: PAWEŁ RYBCZYK,
TERRITORY MANAGER CEE & CIS, WALLIX,
PRYBCZYK@WALLIX.COM
VADEMECUM CRN maj 2019
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jest w dużej mierze od nich uzależnione,
ale równie ważna, a może i ważniejsza
od elementów sprzętowych i programowych, jest polityka bezpieczeństwa. To
ustanawiane reguły określają, w jaki sposób dane rozwiązanie ma być wdrożone.
Przykładowo ﬁrewall może zablokować
próbę nieautoryzowanego przedostania
się do sieci, ale jest bezużyteczny, jeśli nie
ustalono, kto może konﬁgurować i modyﬁkować jego ustawienia.
Aby stworzyć politykę bezpieczeństwa,
CISO muszą zadać sobie – i swoim zespołom – wiele pytań. Muszą też znaleźć na
nie odpowiedzi. Tylko wtedy będą w stanie wdrożyć najbardziej skuteczne zabezpieczenia mające zapobiegać naruszaniu
danych, systemów oraz zasobów. W przypadku dostępu uprzywilejowanego te pytania brzmią: kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego?
Zadane po angielsku tworzą regułę 5 x W
(who, what, when, where, why). Krótko mówiąc, potrzebna jest szczegółowa
wiedza o tym, kto, co, jak i do których elementów systemu ma dostęp, a także w jaki sposób.
Dostęp wymaga autoryzacji i rekomendowane jest stosowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania (hasło + dodatkowy
czynnik). Należy też zapewnić zarządzanie hasłami, ich rotacją i złożonością. Co
ważne, w realizowaniu PAM trzeba sprawić, by użytkownikom przyznawany był
najniższy poziom uprawnień, które wciąż
umożliwiają wykonywanie przewidzianej
pracy. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa infrastruktury IT.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Aruba Cloud
– wielowymiarowa ochrona
Niemal wszystkie usługi oferowane przez ﬁrmę Aruba Cloud gwarantują ﬁrmom
poprawę bezpieczeństwa ich danych. Dzięki profesjonalnie chronionej
przez operatora w infrastrukturze chmurowej, korzystający z niej klienci
łatwiej spełniają wymogi różnych regulacji prawnych, m.in. RODO.

J

ednym z ﬁlarów oferty Aruba Cloud
jest usługa Cloud PRO – rozwiązanie typu Infrastructure as a Service,
które zapewnia tworzenie infrastruktury
chmurowej składającej się z jednego lub
kilku serwerów. Umożliwia zwiększanie oraz zmniejszanie dostępnych zasobów sprzętowych w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie to jest przeznaczone przede
wszystkim dla ﬁrm, w których stopień
wykorzystania serwerów jest zmienny
w czasie.
Cloud PRO zapewnia korzystanie z infrastruktury sprzętowej w modelu Storage as a Service i przechowywanie różnego rodzaju danych, których wysoka
dostępność jest gwarantowana przez usługodawcę. Serwery oferowane w ramach
Cloud PRO są redundantne, a korzystanie
z ich zasobów jest zagwarantowane, bez
często stosowanego przez innych dostawców overbookigu lub oversellingu.
Na internetowej stronie Aruba Cloud
znajduje się kalkulator, dzięki któremu

CENTRUM DANYCH ARUBA CLOUD W MEDIOLANIE, JEDNO Z OŚMIU W EUROPIE.

partnerzy i klienci łatwo skonﬁgurują
wstępne parametry chmury, wybiorą potrzebne do niej zasoby oraz przeanalizują
godzinowe i miesięczne koszty jej używania (osobno dla każdej wirtualnej maszyny, która będzie stworzona). Ważny jest
również fakt, że ruch sieciowy dla każdego serwera jest nieograniczony i zawarty w cenie. Aruba Cloud nigdy nie nalicza

dodatkowych opłat z tytułu ilości wysłanych lub otrzymanych danych.
W ofercie dostawcy jest też usługa
obiektowych pamięci masowych: Cloud
Object Storage. Korzystające z niej
przedsiębiorstwa mają do dyspozycji przestrzeń dyskową operatora do
przechowywania swoich danych. Zagwarantowana jest również kompatybil-

Regulacje a ochrona danych
Aruba Cloud, w koalicji z ponad 20 europejskimi dostawcami
usług infrastruktury chmurowej (Cloud Infrastructure Services
Providers in Europe), wprowadziła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z nim dostawcy usług IaaS nie
przetwarzają ani nie proﬁlują danych osobowych klientów w celach marketingowych, reklamowych i podobnych. Nie mogą tego
czynić ani na potrzeby własne, ani w celu odsprzedaży stronom
trzecim. Usługodawcy zadeklarowali też, że nie będą korzystać
z centrów danych zlokalizowanych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To tylko niektóre z wielu obostrzeń,
jakie nałożyły na siebie ﬁrmy będące członkami koalicji. Warto
wspomnieć, że stworzenie kodeksu CISPE wyprzedziło
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wprowadzenie RODO i jest on zgodny z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu.
Wszystkie usługi chmurowe o zadeklarowanej zgodności z Kodeksem CISPE są oznaczone odpowiednim znakiem. Dzięki temu ﬁrmy
działające w UE dokonują bardziej świadomego wyboru w zakresie
przechowywania i przetwarzania danych w Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Lista wszystkich usług chmurowych, w przypadku
których usługodawcy zadeklarowali zgodność z kodeksem CISPE,
jest zamieszczona w publicznym rejestrze pod adresem www.cispe.
cloud/publicregister. Należą do nich następujące usługi chmurowe
świadczone przez Aruba Cloud: Private Cloud, Public Cloud, Cloud
Backup oraz Cloud Object Storage.

BACKUP W CHMURZE
Usługa Cloud Backup zapewnia przechowywanie w profesjonalnym centrum
danych automatycznie wykonywanych kopii pojedynczych plików, folderów oraz całych maszyn wirtualnych lub ﬁzycznych.
Wszystkie zabezpieczane w ten sposób dane są szyfrowane kluczem AES, a zarządza
się nimi za pomocą jednego graﬁcznego interfejsu użytkownika. Aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni,
wszystkie kopiowane do chmury dane są
deduplikowane i kompresowane. Backup realizowany jest metodą przyrostową
– po wykonaniu pierwszej kopii podczas
tworzenia kolejnych do chmury przenoszone są tylko zmienione w międzyczasie dane.
Omawiana usługa jest świadczona
w modelu pay-per-use (koszt naliczany
za każde rozpoczęte 10 GB) lub w pakietach od 50 do 500 GB (rozmiar przestrzeni
dyskowej określa się w momencie zawarcia umowy). Natomiast dla klientów
o wysokich wymaganiach przygotowany został plan taryfowy Business Backup,
gwarantujący przechowywanie ogromnych ilości danych. Wykorzystywany plan
można zmienić w dowolnym momencie.
Każdy użytkownik może mieć wiele kont
typu Backup, które opłaca według różnych taryf.

WIRTUALNE

>>> Trzy
pytania do…
Na jakich zasadach Aruba
Cloud współpracuje z ﬁrmami
partnerskimi?
Jest to dla nas bardzo ważny ﬁlar biznesu. Mamy program partnerski i chcemy budować długotrwałe relacje z integratorami oraz twórcami aplikacji.
Zapewniamy m.in. korzystanie z usług
typu white-label, co przyciąga głównie te ﬁrmy IT, które chcą sprzedawać
rozwiązania chmurowe, np. oprogramowanie SaaS, ale nie mają do tego
odpowiedniej infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo danych i ich
wysoką dostępność. Wykorzystując
sprawdzoną usługę IaaS od Aruba
Cloud oraz przygotowany dla partnerów interfejs API, mogą połączyć
swój produkt z rozwiązaniem Aruby,
a następnie sprzedawać własną usługę
w chmurze. Nie muszą przecież informować klienta, jaka ﬁrma gwarantuje
moc obliczeniową w centrum danych.
A na co podczas współpracy z Aruba
Cloud partnerzy zwracają największą uwagę?
Posiadanie ciekawego portfolio, zawierającego także produkty działające
w chmurze, ma bardzo duże znaczenie, jednak na polskim rynku równie
istotne są marże. Dla rodzimego klienta ogromnie ważny jest koszt usługi,

Marcina Zmaczyńskiego,
Head of Marketing CEE,
Aruba Cloud

więc reseller musi zaoferować
mu korzystną cenę, jednocześnie
dbając o własny zysk. Bazując na europejskiej sieci centrów danych, Aruba
Cloud może stworzyć własne, wirtualne data center, w którym zaoferuje
klientowi końcowemu usługi chmurowe. Nasze plany taryfowe ułatwiają resellerowi proponowanie korzystnych
cen użytkownikom końcowym, a jednocześnie uzyskanie satysfakcjonującej go marży.
Niska cena i wysoka dostępność bezpiecznych usług to dwa wymagania, które spełnienie jest z reguły
sprzeczne…
Niemniej nam się udało, głównie dzięki
efektowi skali, połączyć ogień z wodą.
Bezpieczeństwo jest oczywiście bardzo
ważne. Do współpracy z operatorem
centrum danych partnerów często motywuje świadomość, że wynajmowana
przez nich infrastruktura jest wydajna
i niezawodna, a ich klienci są zadowoleni zarówno z jakości, jak i ceny usług.
Zaufanie jest jednak równie cenne jak
zysk ﬁnansowy i skłania partnerów do
kontynuowania współpracy z Aruba
Cloud oraz dalszego inwestowania we
własne usługi i produkty, które mogą sprzedawać, korzystając z modelu
white-label.

CENTRUM DANYCH

Wśród polskich ﬁrm rośnie zainteresowanie oferowanym przez Aruba Cloud
rozwiązaniem Disaster Recovery as
a Service, które – w przeciwieństwie do
Backup as a Service – przywraca infrastrukturę, łącznie ze wszystkimi hostowanymi aplikacjami, systemami plików
i aktualnymi konﬁguracjami systemu.
W ramach rozwiązania DRaaS zapewniane jest stworzenie zapasowego centrum danych na bazie infrastruktury
usługodawcy, w którym umieszczane są
replikowane nie tylko dane, ale i procesy.
Co więcej, jeżeli klient tego potrzebuje,
wykonywana jest kolejna kopia danych
na serwerach umiejscowionych w cen-

trum danych dostawcy usługi. Za skorzystaniem z DRaaS, zamiast tworzenia
własnego systemu wysokiej dostępności,
przemawia m.in. różnica w doświadczeniu pracowników. Renomowani dostawcy
usług dysponują certyﬁkowanym zespołem, który niejeden raz poradził sobie
z typowymi oraz niestandardowymi sytuacjami kryzysowymi.
W przypadku DRaaS usługobiorca zaangażowany jest głównie w wybór i ocenę
dostawcy. Także czas pełnego wdrożenia usługi jest zdecydowanie krótszy niż
w przypadku projektów realizowanych
lokalnie. To kolejny czynnik, który ﬁrmy
biorą pod uwagę, decydując się na rozwią-

zanie w chmurze. We współczesnym, dynamicznym świecie biznesu nikt nie ma
czasu na budowę niezbędnych zasobów
przez dwa, trzy miesiące (a nawet dłużej).
Chmura publiczna umożliwia ponowne
uruchomienie zasobów IT w kilka minut,
bez ponoszenia gigantycznych kosztów
inwestycyjnych.

Dodatkowe informacje: MARCIN ZMACZYŃSKI,
HEAD OF MARKETING CEE, ARUBA CLOUD,
MARCIN.ZMACZYNSKI@ARUBACLOUD.PL
VADEMECUM CRN maj 2019
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ność z interfejsem API S3, dzięki czemu
z Cloud Object Storage mogą korzystać
ﬁrmy posiadające rozwiązania przystosowane do współpracy z usługą AWS S3.
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