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Cyfrowa transformacja od lat jest na ustach marketin-
gowców branży IT z całego świata. Dwoją się i troją, aby 
udowodnić klientom, że tylko dzięki zastosowaniu no-

woczesnych rozwiązań firmy będą mogły wejść na nowy poziom 
funkcjonowania i zwielokrotnić zyski. Klienci jednak przez te 
wszystkie lata reagowali dość powolnie, będąc świadomi, że za-
nim zobaczą zysk, muszą dokonać niemałych inwestycji. Aż na-
gle pandemia koronawirusa w sposób znaczący zmieniła ich tok 
myślenia. W efekcie cyfrowa transformacja wyraźnie przyspie-
szyła, co z jednej strony można uznać za sukces. Jednak z drugiej 
strony okazało się, że koszt cyfryzacji jest większy niż pierwotnie 
przewidywali to klienci. A ponadto nie będzie szybkich zysków, 
których wizję z tak dużym zaangażowaniem roztaczano przed 
potencjalnymi użytkownikami nowego sprzętu, aplikacji i usług.

Dodatkowym kosztem, niestety trud-
nym do przewidzenia, było wystawienie się 
firm na ogromne ryzyko w kontekście bez-
pieczeństwa. Pracownicy wykonują swoje 
zadania z domów, z reguły korzystając z nie-
zabezpieczonych sieci i prywatnych kom-
puterów, często też bez VPN-owej łączności 
z siedzibą pracodawcy. Przymus zdalnej na-
uki ich pociech spowodował, że w domach, 
gdzie nie każdy członek rodziny ma swój 
komputer, uczestnictwo w wirtualnych lekcjach odbywało się 
za pomocą służbowych laptopów rodziców. Generalnie, użyt-
kownikami cyfrowych narzędzi stało się nagle znacznie więcej 
niedoświadczonych osób, co z wyjątkową bezczelnością wyko-
rzystali cyberprzestępcy. 

Ma to szczególne znaczenie w kontekście faktu, że niemal 
wszystkie ataki związane z pandemią COVID-19 zawierały w so-
bie element inżynierii społecznej. Zresztą manipulacje wciąż są 
dokonywane i to na wiele sposobów. Jednym z nich okazało się 
nakłanianie do pobrania fałszywych aplikacji śledzących po-
stęp rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kolejnym są spamo-

we wiadomości e-mail do phishingowych stron z informacjami 
o pomocy rządu lub innych instytucji dla osób prywatnych oraz 
przedsiębiorców.

To trudna sytuacja także dla menedżerów IT w przedsię-
biorstwach, bo jeden błąd popełniony przez pracownika może 
doprowadzić do zarażenia, chociażby ransomware’em, wielu 
komputerów w firmie. Na resellerów i integratorów spada więc 
zadanie podwójne. Powinni nakłaniać klientów do weryfikowa-
nia, czy stosowane przez nich narzędzia ochronne są wystar-
czająco aktualne i skuteczne, aby przeciwdziałać wszystkim 
podejmowanym przez cyberprzestępców sposobom ataku. 
Niemniej nie należy uciekać od działań edukacyjnych. Będąc 
ekspertami, przedstawiciele firm z kanału dystrybucyjnego IT 
mają zdecydowanie większą wiedzę i doświadczenie we współ-

pracy z różnymi typami klientów. Dzięki te-
mu prowadzone przez nich szkolenia mogą 
być bardziej skuteczne. Tym bardziej, że jak 
pokazały przeprowadzone kiedyś badania, 
pracownicy z większą atencją słuchają in-
struktorów z zewnątrz, niż kolegów z inne-
go działu firmy, którzy je prowadzą.

Cierpliwość – to słowo, które w obecnej 
sytuacji trzeba będzie sobie powtarzać dość 
często. Oczywiste jest, że firmy zredukowały 

budżety na co tylko mogły. Cyberochrona nie przekłada się na 
zysk, więc wizja ewentualnych oszczędności skłania do podej-
mowania niepotrzebnego ryzyka. To oczywiście ślepa uliczka, 
a zadaniem resellerów i integratorów jest wyprowadzenie z niej 
klientów. Czy kosztem własnych zysków? Przez pewien czas na 
pewno tak. Jednak prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie-
dzie. To niepowtarzalna szansa, aby pokazać klientom, na kogo 
naprawdę mogą liczyć. Zyski przyjdą w swoim czasie.

KRZYSZTOF JAKUBIK
redaktor prowadzący
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Do użytkowników 
cyfrowych narzędzi 
nagle dołączyło grono 
niedoświadczonych 
osób. 
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CRN Już od dwóch dekad cyberprze-
stępcy dokonują ataków wyłącznie 
dla zysku. Metody poszukiwania ofi ar 
dobierają więc na bieżąco i kierują się 
głównie tym, ile pieniędzy mogą zdo-
być. Wasz zespół także poszukuje luk 
dla pieniędzy, ale znajduje się po „ja-
snej stronie mocy”. Według jakich 
kryteriów zatem wyznaczacie obszar 
poszukiwań i na czym one polegają?
GRZEGORZ WYPYCH Naszym celem jest od-
krycie sposobu, który mógłby zastosować 
cyberprzestępca do uzyskania nieautory-
zowanego dostępu do zasobów IT. Ma on 
swobodę w wyborze technik i narzędzi, 
więc taką swobodę musimy też mieć my. 

Wykorzystujemy szeroko pojętą wiedzę 
dotyczącą elektroniki, programowania, 
inżynierii wstecznej czy teorii sygnałów. 
Wspomagamy się nabytymi i własnymi 
narzędziami do prowadzenia analiz, na 
których tworzenie poświęcam dość dużo 
czasu. Działalność ta nie jest schematycz-
nym procesem, nieustannie musimy się-
gać po różne niekonwencjonalne metody 
i szukać tam, gdzie inni nie szukają, trochę 
jak przysłowiowej igły w stogu siana. To 
wyzwanie szczególnie ciekawe w przy-
padku rozwiązań Internetu rzeczy, któ-
rymi się zajmuję, bo – ze względu na ich 
charakter – możliwości przeprowadzenia 
ataku na nie są znacznie szersze.

Czego konkretnie szukacie?
Tak jak wspomniałem, zaczynamy nie wie-
dząc, gdzie skończymy, więc na początku 
działamy stopniowo i zaczynamy od po-
znania urządzenia. Ale generalnie szuka-
my błędu konstrukcyjnego, który mógłby 
wpłynąć na bezpieczeństwo – chociażby 
przejęcie sesji użytkownika lub jego danych 
do logowania – albo spowodować straty, fi -
nansowe czy wizerunkowe, u producenta 
danego rozwiązania. Bywało, że mogłem 
przełamać zabezpieczenie odczytu pamię-
ci w procesorze i uzyskać dostęp do fi rm-
ware’u, a następnie za pomocą inżynierii 
wstecznej przeanalizować, jak zostały wy-
konane różne funkcje lub jakie są w nich lu- Fo
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Od lat 
wciąż jesteśmy 
KROK ZA 
ATAKUJĄCYMI
– Dla dużych 
przedsiębiorstw, także 
działających w branży 
bezpieczeństwa IT, 
znaczący problem 
stanowi fakt, że nie 
tworzą wszystkiego 
same, że wiele 
komponentów 
i związanych z nimi 
usług pozyskują 
w ramach outsourcingu 
– mówi GRZEGORZ WYPYCH 
(H0RAC), KONSULTANT DS. 
BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE 
IBM X-FORCE RED.
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ki. Zdarzało się nawet, że wstrzymywana 
była produkcja, bo znaleźliśmy błąd w ar-
chitekturze procesora, a jego nie da się na-
prawić za pomocą oprogramowania. 

A często bywa, że nic nie możecie  
znaleźć?
Bardzo rzadko. Oczywiście, ważne, ile ma-
my czasu. W przypadku testów penetra-
cyjnych wygląda to trochę inaczej niż przy 
wykonywanym przez nas badaniu bezpie-
czeństwa – jest lista działań do wykonania, 
więc można je zaplanować i ocenić czas, 
po którym znane będą rezultaty. Zdarzało 
się, że nasze poszukiwania trwały miesią-
cami. Ale dzisiejszy poziom skomplikowa-

nia rozwiązań IT sprawia, że niemożliwe 
jest uniknięcie błędów przez producen-
tów, więc czasem działamy do skutku.

Co po przeprowadzonym badaniu 
otrzymuje od was producent? Tylko in-
formację o znalezionej luce? Czy pod-
powiadacie sposób na jej usunięcie?
W raporcie obszernie informujemy o lu-
ce,  sposobie weryfikacji, że ona rzeczywi-
ście istnieje, oraz ryzyku, które stwarza. 
Rozwiązanie problemu należy jednak do 
producenta. My tylko czasami pokazuje-
my, co mogłoby zabezpieczyć przed takim 
atakiem, ale na pewno nie przygotowujemy 
łatki. Ważne jest też, w jakim trybie infor-
mujemy o badaniu opinię publiczną. Jeże-
li prowadzone jest na zlecenie konkretnego 
klienta, raport trafia tylko do niego. Jeśli zo-
stało zainicjowane przez nas, informujemy 
producenta, że przeprowadziliśmy badanie 
i znaleźliśmy błędy, a także dostarczamy 
sprawozdanie i dajemy 90 dni na załata-
nie luki. Później umieszczamy informację 
w publicznej bazie CVE. Jednak czasami,  
na prośbę producenta, wstrzymywaliśmy się 
na kilka miesięcy z publikacją raportu, po-
nieważ luka była trudna do usunięcia, więc 
nie chcieliśmy ujawniać jej zbyt wcześnie.

Jakiego typu wiedzą trzeba dyspono-
wać, aby prowadzić tak zaawansowa-
ne badania? I czy konieczna jest wąska 
specjalizacja, czy trzeba mieć doświad-
czenie z bardzo wielu dziedzin?
Pewien rodzaj specjalizacji jest konieczny, 
bo nie można znać się na wszystkim. Dla-
tego często pracujemy w grupach i uzupeł-
niamy się. Natomiast trzeba mieć szerokie 
doświadczenie w obsłudze różnych na-
rzędzi, które ułatwią osiągnięcie celu. To 
szczególnie duże wyzwanie w przypad-
ku urządzeń Internetu rzeczy, ponieważ 
dostajemy tylko pudełko i musimy sami 
wydobyć zaimplementowane w nim opro-
gramowanie, a jego producent robi wszyst-
ko, aby to uniemożliwić. Potrzebna jest więc 
także wiedza z zakresu elektroniki. Czasa-
mi wylutowujemy procesor z płyty głów-
nej, budujemy własny układ, w którym go 
instalujemy, i dopiero w takich warunkach 
przeprowadzamy testy. Musimy mieć do-
świadczenie w  lutowaniu precyzyjnym, 
obsłudze oscyloskopu, mikroskopu i wie-
lu innych narzędzi. Z reguły konieczne jest 

zastosowanie inżynierii wstecznej, więc 
wiele czasu spędzamy na złamaniu zabez-
pieczeń procesora. Gdy już zdobędziemy 
oprogramowanie zarządzające sprzętem, 
niezbędna jest jego analiza. A bez znajo-
mości programowania niskopoziomowe-
go, przede wszystkim w assemblerze, jej 
przeprowadzenie jest niemożliwe. 

W przypadku analizy pracy samego 
oprogramowania powinno być zatem 
znacznie łatwiej…
Z jednej strony tak, bo odpada długotrwa-
ła „zabawa” ze sprzętem, a pliki do analizy 
dostajemy niemalże na tacy. Ale z drugiej 
strony trzeba systematycznie aktualizo-
wać swoją wiedzę. Zmiany w  sposobie 
konstruowania urządzeń nie są aż tak czę-
ste, a raz stworzone protokoły transmisji 
stosuje się latami. W aplikacjach webo-
wych zaś sposoby zabezpieczeń, przecho-
wywania i przesyłania danych nieustannie 
ewoluują, zmieniają się też języki progra-
mowania. Do tego dochodzi konieczność 
posiadania wiedzy na pograniczu psycho-
logii, bo trzeba umieć odtworzyć tok my-
ślenia autora kodu. A to jest możliwe tylko 
wtedy, gdy samemu wcześniej było się pro-
gramistą – na podstawie analizy własnych 
błędów można z  większym prawdopo-
dobieństwem oszacować, gdzie podobne 
błędy mogła popełnić inna osoba. Dla mnie 
ogromne ułatwienie stanowi fakt, że kiedyś 
byłem programistą aplikacji webowych.

Eksperci branży IT mogą uzyskać cer-
tyfikaty potwierdzające ich wiedzę 
w bardzo wielu obszarach. Czy podob-
nie jest w kwestiach związanych z ba-
daniami nad bezpieczeństwem?
Mam dość ambiwalentne odczucia doty-
czące certyfikatów. Zleceniodawcy czę-
sto ich wymagają, traktując je jak formę 
ubezpieczenia przed odpowiedzialnością 
za nieprawidłowe wykonanie pracy przez 
zleceniobiorców. Nie zawsze odzwier-
ciedlają one rzeczywisty wysoki poziom 
wiedzy i  doświadczenia, więc usługo-
dawcy zdobywają certyfikaty, ale trochę  
na siłę. W tej branży chodzi przede wszyst-
kim o posiadanie otwartego umysłu. Żad-
nych certyfikatów nie mają najlepsi na 
świecie eksperci ds. badań nad bezpieczeń-
stwem rozwiązań IT. Ja także ich nie mam 
i nie zamierzam się o nie starać. Zresztą 

W urządzeniach do 
przechowywania haseł 
lub kryptowalut 
stosowane są procesory, 
do których można 
„wstrzyknąć” błędy.
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nie ma żadnych certyfi katów dotyczących 
działań, którymi się zajmuję.

Czy wspomniane analizy zawsze pro-
wadzone są ręcznie, czy korzysta-
cie z narzędzi automatyzujących lub 
wręcz ze sztucznej inteligencji?
Podczas badania sprzętu na początku jest  
dużo pracy ręcznej – lutowanie, budowa-
nie alternatywnego układu, podłączanie 
i analiza poprawności jego pracy. Dopiero 
w tak stworzonym środowisku testowym 
można wprowadzać procesy automatyzu-
jące badanie z wykorzystaniem skryptów. 
To konieczne, gdyż samodzielna analiza 
wyników prób znalezienia szczególnie po-
datnych na ataki miejsc jest bardzo nużąca 
i łatwo coś przeoczyć. Czasami korzystamy 
z prostych narzędzi sztucznej inteligencji, 
ale na pełne rozwinięcie skrzydeł raczej nie 
ma tu szans. Uczenie maszynowe jest naj-
bardziej skuteczne wtedy, gdy ma się bar-
dzo dużo danych i cały czas dostarczane są 
nowe. A tutaj mamy układ zamknięty, pew-
ną część danych jesteśmy w stanie uzyskać, 
ale nowych nie przybędzie.

Czy w procesie analizy uwzględniane 
są tak chętnie wykorzystywane przez 
cyberprzestępców mechanizmy inży-
nierii społecznej?
W pewnym stopniu tak. Jak już wspo-
mniałem, jako programista muszę 
podążać za tokiem myślenia autora opro-
gramowania. W podobny sposób musimy 
ustalać, jak postępuje użytkownik urzą-
dzenia lub aplikacji. Atak może być do-
konany w każdym obszarze, w którym 
dochodzi do interakcji z użytkownikiem. 
Ta dziedzina jest zresztą bardzo niedo-
ceniana przez działy badania jakości i te-
stów oprogramowania. Skupiają się one 
na poprawności działania poszczegól-
nych funkcji, rzadko badają sytuacje, kie-
dy, dajmy na to, użytkownik wprowadza 
nietypowe dane. Tymczasem to znana od 
lat metoda ataku.

Czy luk powinno się szukać także 
w  rozwiązaniach ochronnych? Czy 
można zakładać, że ich producenci zna-
ją się na bezpieczeństwie i błędów nie 
popełniają?

Nie można zakładać, że rozwiązanie nie 
ma błędu, wręcz odwrotnie – zawsze trze-
ba zakładać, że błąd jest i go szukać. Nie 
wolno nadmiernie ufać żadnemu produ-
centowi tylko ze względu na jego wielkość, 
markę czy sektor, w którym działa. Dla du-
żych fi rm, także działających w branży bez-
pieczeństwa IT, znaczący problem stanowi 
fakt, że nie tworzą wszystkiego same, że 
wiele komponentów i związanych z nimi 
usług pozyskują w ramach outsourcingu. 
Prawie wszystkie kupują gotowe proceso-
ry, a nawet jeśli zaprojektują je same, to ich 
produkcję zlecają innym. Bardzo często też 
współpracują z zewnętrznymi podmiotami 
w produkcji oprogramowania. Im więcej 
rozwiązanie ma funkcji, tym większa szan-
sa, że współtworzyło je wiele fi rm, a tylko 
sprzedawane jest pod określoną marką. 
Oczywiście, każde liczące się przedsię-
biorstwo ma własne zespoły poszukujące 
błędów w tworzonych rozwiązaniach. Czę-
sto jednak brakuje im świeżego spojrzenia, 
nieszablonowego podejścia, dzięki które-
mu udaje się znaleźć coś tam, gdzie nikt by 
nie pomyślał, że należy szukać.

W ostatnich latach co pewien czas pa-
dają publicznie poważne oskarżenia 
wobec niektórych producentów, że 
ich urządzenia mają „tylne furtki” uła-
twiające szpiegostwo na dużą skalę. 
Czy dzięki stosowanym przez was na-
rzędziom można po pierwsze wykryć 
backdoory, a po drugie – prowadzoną 
za ich pomocą transmisję?
Teoretycznie odpowiedź na oba pytania 
brzmi „tak”. Czasami jest to banalnie proste. 
Pewien czas temu przeprowadzono bada-
nie, w którym sprawdzono, czy jakieś dane 
do centrali wysyłają telewizory Smart TV. 
Okazało się, że z tej możliwości korzystali 
wszyscy producenci, czasami wręcz trans-
misja była niezaszyfrowana. W przypad-
ku bardziej zaawansowanych rozwiązań, 
w których wykrycie backdoora mogłoby 
mieć kontekst polityczny, oczywiście nie 
jest to takie łatwe. Tylne wejścia są w nich 
z reguły sprytnie chowane, a prowadzona 
za ich pomocą transmisja „zaszumiona” 
i naturalnie zaszyfrowana, aby trudniej by-
ło sprawdzić, jakie dane są wysyłane. Ale 
interpretacja wyników analizy obecności 
backdoorów nie zawsze jest jednoznaczna. 
Rok temu podjąłem się badania routerów 

GRZEGORZ WYPYCH 
Od 2019 r. pracuje w zespole X-Force Red, 
który jest komórką fi rmy IBM odpowiedzial-
ną za przeprowadzanie testów bezpieczeń-
stwa różnego typu sprzętu, aplikacji i usług IT 
na zlecenie klientów lub z własnej inicjatywy. 
Specjalizuje się w poszukiwaniu luk bezpie-
czeństwa – głównie podatności dnia zerowe-
go oraz nowych wektorów ataków. Jest też 

autorem wielu narzędzi ochronnych.
Z fi rmą IBM jest związany od 

2013 r. Wcześniej pracował m.in. 
na stanowisku architekta sieci 
– projektował i tworzył infra-
strukturę centrów danych 
oraz połączenia międzyna-
rodowe. Od 2016 r. był za-
trudniony na stanowisku 
Fullstack Developera.
We wcześniejszym okre-
sie pracował też jako 
inżynier sieci w fi rmie 
Atos i specjalista ds. sieci 
w Banku Nordea.



Rozmawiał 
Krzysztof Jakubik

Wi-Fi popularnego chińskiego producenta. 
Zrobiliśmy to za jego zgodą i otrzymaliśmy 
wiele urządzeń do testów. We wszystkich 
znalazłem poważne błędy, które umożli-
wiały bezpośredni nieautoryzowany do-
stęp do nich. Luki były w takich miejscach, 
że wyglądały na backdoory. Powstały z po-
wodu zastosowania 
niewystarczająco za-
bezpieczonych funkcji, 
których od lat nie powin-
no się używać, o czym 
wszyscy zaznajomieni 
z tematem wiedzą. Tym-
czasem ja znalazłem te 
funkcje w 70–80 miej-
scach, a  w  paru przy-
padkach umożliwiały 
one nieautoryzowany 
dostęp. Natomiast firma stwierdziła, że to 
błąd programisty i naprawiła je w kolejnym 
wydaniu firmware’u. Czy istnienie luk mia-
ło jakiś cel, nie dowiemy się nigdy.

Czy można zatem wskazać, jakie roz-
wiązania są najlepiej zabezpieczone?
Bardzo dokładnie chronione, bo o  stu-
procentowym bezpieczeństwie nigdy nie 
można mówić, są praktycznie tylko roz-
wiązania dla wojskowości, bo armie mają 
raczej nieograniczone fundusze. Trudniej 
jest zaatakować urządzenia do ochrony 
sieci, ale niektóre z nich, np. firewalle apli-
kacji web, są podatne na ataki typu bypass. 
Wiadomo też, że w urządzeniach do prze-
chowywania haseł lub kryptowalut sto-
sowane są procesory, do których można 
„wstrzyknąć” błędy i w ten sposób wydo-
być klucz prywatny użytkownika. 

Jakie kryteria powinno się stosować 
do oceny, czy rozwiązanie jest wystar-
czająco bezpieczne? Do jakiego stopnia 
można ufać producentom?
Istnieje wiele niezależnych organizacji, 
które poddają rozwiązania ochronne dro-
biazgowym testom, więc raporty z  ich 
przebiegu mogą stanowić punkt wyjścia do 
decyzji o zakupie. Warto także sprawdzić, 
czy w bazie CVE znajdują się informacje 
o lukach w rozwiązaniach producenta i czy 
błędy zostały zlikwidowane. Ich duża licz-
ba paradoksalnie nie musi świadczyć o tym, 
że dostawca ma słabej jakości rozwiązania. 
Wręcz przeciwnie, wskazuje na jego otwar-

tość w komunikacji i odpowiedzialność, bo 
– jak już wspomniałem – w branży IT nie 
ma produktów bez błędów. Dowodem pro-
fesjonalnego podejścia są też ogłaszane 
przez producentów programy bug bounty. 
Z  otwartą przyłbicą mówią oni, że do-
puszczają najbardziej drobiazgowe testy, 

a za znalezienie po-
ważnych błędów 
wypłacają niemałe 
wynagrodzenie. 

W pewnym stop-
niu można też zmi-
nimalizować ryzyko, 
korzystając z  opro-
gramowania bazu-
jącego na otwartym 
kodzie źródłowym. 
W  przypadku kodu 

powszechnie dostępnego jest większa szan-
sa, że obejrzy go kilku specjalistów, niż gdy 
kod jest zamknięty. W jego przypadku cy-
berprzestępcy mogą wykorzystywać lukę la-
tami, a użytkownik nawet o niej nie wie. To 
naturalne, że producenci skupiają się przede 
wszystkim na funkcjach, bo one przynoszą 
zyski, a bezpieczeństwo jest kosztem. Na 
szczęście coraz częściej zdają sobie sprawę, 
że na jednej dziurze można stracić więcej, 
niż zarobić na sprzedaży miliona urządzeń. 

Czy twórcy rozwiązań IT zawsze muszą 
być zmuszani do kompromisu między 
ich bezpieczeństwem, a funkcjonalno-
ścią oraz łatwością obsługi?
To zależy od miejsca, w którym zastoso-
wane są zabezpieczenia. W sprzęcie moż-
na ukryć je tak, że użytkownik w ogóle nie 
będzie świadom ich istnienia. Ale w opro-
gramowaniu i usługach internetowych to 
bardzo złożone zagadnienie, bo rzeczy-
wiście użytkownicy powszechnie narze-
kają na niedogodności. Co jest przyczyną 
problemów? Pierwsze przeglądarki oraz 
stosowane w nich protokół HTTP i język 
HTML były przystosowane do pobiera-
nia i wyświetlania statycznych stron, na 
których w ogóle nie było możliwości in-
terakcji z użytkownikiem, więc ataki by-
ły ograniczone do interakcji z serwerem. 
Po pojawieniu się i późniejszym rozwoju 
różnego typu usług internetowych wyko-
rzystujących protokół HTTP zaczęto do-
stosowywać go do nowych wymagań. Takie 
podejście było błędne, ponieważ powinno 

się poszukiwać bezpieczniejszej formy in-
terakcji, bez korzystania z przeglądarki. 
Tymczasem przez lata wprowadzono do te-
go protokołu wiele funkcji, w których były 
luki umożliwiające ataki typu Man In The 
Middle, śledzenie komunikacji, kradzieże 
haseł itd. Dlatego od lat trzeba łatać dziury 
i dodawać nowe zabezpieczenia, które na 
pewno nie ułatwiają obsługi, więc budzą 
frustrację użytkowników. Co więcej, prze-
glądarki pojawiają się w kolejnych urządze-
niach, jak smartfony czy telewizory – jest to 
wygodne, ale nie bezpieczne. Jeśli nie na-
stąpi rewolucja w tym zakresie, a na razie na 
to się nie zanosi, nic nie zmieni się na lepsze.

Jakich zagrożeń powinniśmy się oba-
wiać w najbliższej przyszłości?
Od lat trwa gonienie króliczka, a osoby za-
bezpieczające wciąż są krok za atakujący-
mi. Oni nie działają schematycznie, szukają 
błędów wszędzie tam, gdzie ma miejsce in-
terakcja z  użytkownikiem. Oczywistym 
utrudnieniem jest rosnąca popularność 
sprzętu podłączanego do internetu, bo 
to niemal wykładniczo zwiększa liczbę 
miejsc, na które może być przypuszczony 
atak. Mikrokomputer wbudowany w lo-
dówkę łączy się z internetem, więc auto-
matycznie narażony jest na próbę przejęcia 
kontroli nad nim przez cyberprzestępców 
– czasami tylko w celu wykorzystania jego 
mocy obliczeniowej do kopania kryptowa-
lut, czasami dla przeprowadzania ataków 
typu DDoS na różne cele w internecie, ale 
czasami do użycia go jako bramy wejścio-
wej do innych podłączonych do lokalnej sie-
ci urządzeń. 

Czy widać na czyją stronę przechylo-
na jest szala w cyberwojnie? Czy mamy 
szansę wygrać z cyberprzestępcami?
Na szczęście wiele błędów jest wykrywa-
nych proaktywnie, dzięki czemu zabez-
pieczane są systemy IT na całym świecie. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby nie wpro-
wadzać żadnych ograniczeń i dawać wol-
ną rękę specjalistom od testowania. Są 
niestety kraje, w których zabroniono sto-
sowania inżynierii wstecznej, tymczasem 
w wielu przypadkach jest to jedyna meto-
da znajdowania błędów. 
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Producenci coraz częściej 
zdają sobie sprawę, 
że na jednej dziurze 
można stracić więcej, 
niż zarobić na sprzedaży 
miliona urządzeń. 
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Politykę bezpieczeństwa powinna 
mieć każda fi rma, która poważnie 
myśli o ochronie danych i zasobów, 

infrastruktury IT oraz zapewnieniu cią-
głości biznesowej. Przy czym dokument 
musi zawierać nie tylko opis rozwiązań 
dotyczących ochrony przed cyberzagro-
żeniami i minimalizowania ich skutków. 
Ważne jest także, by określał zasady po-
stępowania w sytuacjach kryzysowych 
zarówno działu IT, jak też zarządu i pra-

cowników. Niestety, wiele fi rm dyspo-
nuje takim dokumentem tylko po to, by 
spełnić wymogi prawne lub regulacje we-
wnętrzne. Jednak jeśli nawet tak nie jest, 
to samo wdrożenie opisanych w nim roz-
wiązań i procedur nie wystarczy, aby za-
pewnić fi rmie należytą ochronę. 

Polityka bezpieczeństwa powinna być 
stale aktualizowana i dopasowywana do 
aktualnych uwarunkowań oraz szacowa-
nego ryzyka, w czym mogą pomóc przed-

siębiorcom integratorzy. Ich zadaniem 
jest uświadomienie klientom, że istot-
nym elementem planu ciągłości działa-
nia powinny być okresowe testy procedur 
i należy je przeprowadzać w zasadzie na 
„żywym organizmie”, by móc zweryfi ko-
wać, czy rzeczywiście są skuteczne. 

Pożytki z posiadania dobrze przygo-
towanej, stosowanej na co dzień polity-
ki bezpieczeństwa, unaoczniła pandemia 
koronawirusa. Przedsiębiorstwa, które 

n Andrzej Gontarz

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Po wybuchu pandemii nastąpiła gwałtowna 
zmiana sposobu funkcjonowania większości 
fi rm. Lepiej i bezpieczniej zaadaptowały się 
do nowych warunków te z nich, które miały 
dobrze przemyślaną politykę bezpieczeństwa 
w kontekście sytuacji kryzysowych. Teraz 
nadchodzi czas weryfi kacji przyjętych rozwią-
zań i dostosowania ich do nowych realiów.

Teraz 
z myślą 
o PRZYSZŁOŚCI



Według niego każda polityka bezpie-
czeństwa powinna uwzględniać sposoby 
reagowania na sytuacje podobne do tych, 
które spowodowała pandemia koronawi-
rusa. Tym bardziej, że część firm miała już 
doświadczenia z poważnymi sytuacjami 
kryzysowymi, w tym z pożarami czy ka-
tastrofami naturalnymi, które wymusza-
ły zamykanie biur. Ich skutki nie miały, 
w kontekście globalnym, tak dużej skali jak 
obecnie, ale również wymagały szybkich, 
skutecznych decyzji gwarantujących 

– Trzeba prognozować w miarę moż-
liwości rozwój wydarzeń i oceniać, jakie 
zagrożenia mogą one spowodować dla 
przedsiębiorstwa. Oczywiście wszystkie-
go dokładnie przewidzieć się nie da. Nie 
oznacza to jednak, że mając właściwie 
opracowaną politykę bezpieczeństwa, 
przedsiębiorstwo pozostanie bezradne 
wobec takich sytuacji, jak pojawienie się 
„czarnego łabędzia” – podkreśla płk dr 
Piotr Potejko, doradca zarządu ds. bez-
pieczeństwa w Deloitte. 

dysponowały sprawnie funkcjonującym 
systemem zarządzania cyberbezpieczeń-
stwem, łatwiej poradziły sobie z nowymi 
wyzwaniami i koniecznością szybkiego 
dostosowania modelu działania do no-
wych realiów z zachowaniem niezbęd-
nych warunków bezpieczeństwa.

– Pandemia pokazała, że otoczenie 
biznesowe może się zmienić w  błyska-
wicznym tempie, stawiając firmy przed 
koniecznością zmian w  sposobie funk-
cjonowania. Niektórzy widzą w tym opi-
sywany przez Nassima Taleba klasyczny 
przypadek pojawienia się tzw. czarnego ła-
będzia. Inni uważają, że powstał nowy pa-
radygmat prowadzenia przedsiębiorstwa, 
wymagający umiejętności utrzymania 
konkurencyjności i zapewnienia ciągłości 
działania w czasach narastającej niepew-
ności – mówi Ireneusz Piecuch, partner 
zarządzający w kancelarii prawnej IMP.

Zarówno w  jednym, jak i  drugim 
przypadku ważne jest, by polityka bez-
pieczeństwa zawierała zestaw podstawo-
wych, uniwersalnych reguł reagowania 
i działania również na wypadek nowych, 
pojawiających się nagle okoliczności 
i wydarzeń, których nie sposób było prze-
widzieć wcześniej. 

Przygotowani  
na nieprzewidywalne  
Podczas budowania polityki bezpieczeń-
stwa firmy uwzględniają przede wszyst-
kim doświadczenia z wydarzeń, które już 
miały miejsce. Dlatego integrator, który po-
maga klientowi w tym procesie, powinien 
przeprowadzić dokładną analizę istnieją-
cego ryzyka, bo stanowi to podstawę poli-
tyki bezpieczeństwa. Warto uczulić klienta 
na fakt, że musi brać pod uwagę również 
sytuacje, które dopiero mogą nastąpić.
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Zdaniem integratora

nGrzegorz Sadziak, architekt bezpieczeństwa IT, Komputronik Biznes
Utrzymanie ciągłości działania w czasach pandemii jest dużym wyzwaniem dla działów IT, 
zazwyczaj przygotowanych na bardziej lokalne problemy. Przeniesienie stanowisk pra-
cy poza siedzibę firmy odsuwa użytkowników od firmowych systemów bezpieczeństwa, 
serwisu sprzętu i wsparcia IT. Wymaga to szybkich inwestycji w oprogramowanie i sprzęt 
oraz opracowania prawidłowych procedur w nieprzygotowanych do takiej sytuacji dzia-
łach IT. Dla integratora najważniejszym zadaniem jest znalezienie rozwiązań bezpiecznych, 
wydajnych, łatwych i szybkich we wdrożeniu oraz nie rujnujących budżetu klienta. W sy-
tuacji, kiedy zespoły IT muszą reagować niemal z godziny na godzinę, łatwość i szybkość 
wdrożenia oraz późniejsza stabilność rozwiązania ma kluczowe znaczenie. W przyszłości 
w wielu firmach niezbędne będzie opracowanie i przetestowanie procedur szybkich zmian 
modelu operacyjnego IT na czas kryzysu.

nMichał Myśliwiec, administrator systemów informatycznych, Unima 2000
Elementem polityki bezpieczeństwa powinien być dobrze opracowany plan ciągłości biz-
nesowej (BCP – Business Continuity Plan), który zakłada proaktywną postawę. Takie wła-
śnie prewencyjne działania staramy się od lat wprowadzać w firmie. Jednym z obszarów 
jest gotowość do pracy zdalnej, rozumiana nie tylko jako zabezpieczenie infrastruktury 
technicznej, ale również jako gotowy zbiór procesów z tym związanych. Ten model był już 
wielokrotnie, choć na nieco mniejsza skalę, wykorzystywany przez nas w codziennej pra-
cy. Dzięki temu wiemy, że kluczowa jest ścisła współpraca tych osób, które mają wpływ na 
infrastrukturę i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: działu IT, inspektora ochrony da-
nych, kierownictwa i zarządu. Tworząc politykę bezpieczeństwa wychodzimy od procesów 
i wdrażania odpowiednich rozwiązań technicznych. Równolegle opracowywane są pro-
cedury, instrukcje oraz wykonywana jest analiza ryzyka. Te wszystkie elementy dają nam 
całościowe ujęcie tematu. Na uwadze należy mieć nie tylko skuteczność realizacji procesu, 
ale również niezawodność i bezpieczeństwo.

Jak oceniasz ogólną 
odporność twojej 

firmy na incydenty 
bezpieczeństwa?

Główne źródło  
zagrożeń  

cyfrowych zdaniem 
polskich firm

Źródło: „Cyberbezpieczeństwo w polskich 
firmach, Raport 2020”, Vecto 
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Wtedy trzeba reagować na bieżąco, a po-
dejmowane działania warto podzielić 
na dwa obszary: techniczny oraz organi-
zacyjny. Obszar techniczny to chociażby 
dostosowanie infrastruktury sieciowej 
i  innych zasobów informatycznych do 
panujących okoliczności oraz zmiany 
w sposobie świadczenia usług przez fi r-
mę. Równie ważny obszar organizacyjny 
powinien obejmować przebieg wszyst-
kich procesów zachodzących w fi rmie 
oraz metody wzajemnej komunikacji 
– od telefonów i e-maili, przez komuni-
katory, do zaawansowanych systemów 
pracy grupowej. Nie należy zapominać 
także o stronie formalnej, czyli opisaniu 
podejmowanych działań oraz udoku-
mentowaniu przeprowadzonej analizy 
ryzyka. 

Mimo trudności z tym związanych, warto 
mieć na uwadze, że warunki wymuszo-
ne przez koronawirusa dały fi rmom spo-
sobność do przetestowania przyjętych 
rozwiązań i weryfi kacji wypracowanych 
założeń polityki bezpieczeństwa.

– Na poznanie skuteczności wielu roz-
wiązań nie trzeba będzie długo czekać, 
obecnie na bieżąco można sprawdzać za-
sadność podejmowanych decyzji i skutecz-
ność wdrażanych narzędzi. Warto by fi rmy 

wykorzystały ten poligon doświadczalny 
do budowania jeszcze skuteczniejszej poli-
tyki bezpieczeństwa na przyszłość – mówi 
Piotr Potejko.

Nabyte w ten sposób doświadczenia 
mogą okazać się niezwykle cenne i uży-
teczne nie tylko podczas powrotu do 
funkcjonowania fi rmy po ustąpieniu pan-
demii, ale też w szerszej perspektywie 
zachodzących właśnie procesów trans-
formacji cyfrowej.

Oczywiście same dokumenty i proce-
dury nie wystarczą. Zachowanie ciągłości 
działania wiąże się z posiadaniem redun-
dantnej infrastruktury informatycznej, 
odpowiednimi systemami kopii zapasowej 
itp. Według specjalistów czasami warto 
poszukać nowych narzędzi informatycz-
nych, chociażby migrując do rozwiązań 
chmurowych, które w mniejszym stopniu 
są zależne od dostępności lokalnej infra-
struktury. I nie chodzi przy tym o wdra-
żanie rozwiązań na zapas. Inwestowanie 
w nowe zabezpieczenia czy technologie 
„na wszelki wypadek” nie ma uzasadnie-
nia biznesowego. Niezbędnym staje się 
natomiast posiadanie gotowych i przete-
stowanych procedur zmian modelu ope-
racyjnego IT, ścieżek szybkich zakupów 
niezbędnego sprzętu i oprogramowania 

ciągłość prowadzenia biznesu. Awaryj-
ne przenoszenie pracy i związanych z nią 
procesów do środowisk zdalnych nie sta-
nowi więc dla wielu fi rm zupełnej no-
wości. Również wiele innych procedur 
reagowania, przećwiczonych wcześniej 
i  zapisanych w  politykach bezpieczeń-
stwa, pozwoliło przedsiębiorcom skutecz-
nie sprostać wyzwaniom, które pojawiły 
się wraz z pandemią. Pozostali zaś moc-
no odczuli wcześniejszy brak wyobraźni. 

– Gdy fi rma nie jest przygotowana na 
działanie w sytuacji zagrożenia, zarząd 
może działać jedynie reaktywnie, mini-
malizując jej skutki i ograniczając ryzyko 
podejmowanych działań. Ale po to wła-
śnie jest polityka bezpieczeństwa, aby 
przedsiębiorstwo było przygotowane do 
przyszłych, jeszcze nie znanych, nie tylko 
zresztą globalnych, zdarzeń, które mogą 
je zmusić do zmiany modelu operacyjnego 
w sferze IT – podkreśla Grzegorz Sadziak, 
architekt bezpieczeństwa IT w Kompu-
tronik Biznes. 

Potwierdza to Michał Myśliwiec, admi-
nistrator systemów informatycznych 
w Unima 2000. Zwraca uwagę, że dzia-
łając w stresie bez planu, ludzie mogą 
popełniać błędy powiększające skalę 
problemu. Przy czym, rzecz jasna, nie 
wszystko da się przewidzieć i czasem 
sytuacja może wszystkich zaskoczyć. 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Doświadczenia wyniesione z działań w warunkach spowodowanych 
pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 pokazały, jak ważne jest 
budowanie odporności fi rmy, z polityką bezpieczeństwa jako 
fundamentem. Przedsiębiorstwa, które miały ją zdefi niowaną i stosowały 
się do niej w praktyce, lepiej poradziły sobie z wyzwaniami dotyczącymi 

konieczności szybkiego podejmowania decyzji pod presją zagrożeń. Łatwiej było im 
chociażby przygotować zasoby i wdrożyć procedury związane z przejściem na pracę 
zdalną. Trzeba jednak już teraz myśleć o budowaniu scenariuszy na przyszłość. Pomocne 
będzie przygotowanie się na powrót do normalności. Chociażby w kontekście zmiany 
formy pracy. Wiąże się ona nie tylko z powrotem pracowników do biur, ale też z nowymi 
wyzwaniami w zakresie organizacji funkcjonowania fi rmy i wynikającymi stąd zadaniami, 
także w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tym bardziej, że według prognoz tylko część 
pracowników wróci do fi rm, a reszta już na stałe będzie pracować zdalnie. Zapewnienie 
ciągłości działania wymaga obecnie reagowania na bieżąco, a więc podejmowania decyzji 
pod wpływem sytuacji, jaka się tworzy z dnia na dzień. Trzeba też jednak pamiętać, by 
stale weryfi kować założenia polityki bezpieczeństwa i zmieniać je z myślą o tym, co będzie 
dalej. Ważne jest też wykorzystywanie nowych doświadczeń, nabytych w trakcie pandemii. 

Płk. dr Piotr Potejko
doradca zarządu ds. bezpieczeństwa, Deloitte

Jednym z najwięk-
szych wyzwań dla 
fi rm jest rzetelna 
ocena poziomu 

bezpieczeństwa ich systemów IT. 
Jej przeprowadzenie niestety nie jest 
proste, a większość raportów tworzo-
nych przez rozwiązania ochronne jest 
pełna żargonu i trudnych do zrozumie-
nia informacji. Nie nadają się przez to 
do okazania członkom zarządu, jako 
umotywowanie potrzeby wdrożenia 
nowych systemów zabezpieczających. 
Dlatego rekomendujemy skorzystanie 
z rozwiązań podsumowujących stan 
bezpieczeństwa IT w fi rmie w uprosz-
czony sposób, niejako na zasadzie 
grywalizacji, które przyznają punkty za 
spełnienie wymogów z listy zawierającej 
przykłady najlepszych praktyk z zakresu 
cyberochrony.

Jolanta Anders
Software and Cloud Business Unit 

Manager, Tech Data 



oraz zapewnienia użytkownikom dostę-
pu do wsparcia IT w czasie kryzysu. To jest 
także zadanie do odrobienia dla integra-
torów. Na podstawie planów awaryjnych 
opracowanych z  zespołami IT u  klien-

tów, powinni przygotować się na szybką 
i sprawną reakcję w sytuacji kryzysowej. 
Tego oczekują użytkownicy już teraz i bę-
dą oczekiwać w jeszcze większym stopniu 
w przyszłości. n

wienia działalności na telepracę ze zdumie-

niem zaczęło dostrzegać wiele zagrożeń 

do niedawna jeszcze, zapewne głównie ze 

względu na skalę zjawiska, niezauważanych. 

Przykładowo: jak zapewnić bezpieczeństwo 

informacji w sytuacji korzystania przez pra-

cownika z własnego terminala? Kto jest od-

powiedzialny za zabezpieczenie domowego 

routera? Czy licencje, które ma przedsiębior-

stwo (np. na program antywirusowy), mogą 

być wykorzystywane na komputerach nale-

żących do pracownika?

3Gdzie w takim razie fi rmy mogą szukać 
pomocy i na czym bazować, żeby zmini-

malizować skutki wystąpienia nagłych, nie-
przewidzianych sytuacji?
Z naszych doświadczeń wynika, że najlep-

sze wskazówki odnaleźć można w normie 

ISO/IEC 27000:2017. Nie trzeba jej nawet 

wdrażać w  całości. Wystarczy czytać ze 

zrozumieniem i wyciągać wnioski. Wnio-

sek pierwszy: nie ma mowy o systemie za-

rządzania bezpieczeństwem informacji bez 

zaangażowania i  przywództwa ze strony 

kierownictwa fi rmy. Wniosek drugi: polityki 

ochrony informacji nie tworzą szefowie bez-

pieczeństwa czy też szefowie IT. To zadanie 

spoczywające na barkach kierownictwa fi r-

my. To zarząd defi niuje cele przedsiębiorstwa 

i jest w stanie zapewnić odpowiednie środki 

i zasoby na wdrożenie koniecznych rozwią-

zań. Wniosek trzeci: kluczową rolę w wypra-

cowaniu odpowiednich rozwiązań powinien 

odgrywać proces szacowania ryzyka. Od jego 

wyników w głównej mierze zależy podjęcie 

konkretnych decyzji o tym, jakie informacje 

i w jaki sposób powinny być chronione oraz 

jaki jest poziom akceptacji dla ryzyka rezy-

dualnego.

1Pandemia zmusza fi rmy do podejmowania 
szybkich decyzji i działania w warunkach 

dużej niepewności. Jakie przepisy dotyczące 
cyberbezpieczeństwa należy brać pod uwagę 
w takiej sytuacji? 
Wystąpienie skutków siły wyższej nie za-

wsze pozwala na przyjęcie założenia, że 

nastąpiło zwolnienie przedsiębiorstwa 

z realizacji ciążących na nim obowiązków 

prawnych w zakresie zapewnienia bezpie-

czeństwa danych czy systemów. Tu należy 

pamiętać przede wszystkim o przepisach 

dotyczących ochrony danych osobowych, 

ale także cyberbezpieczeństwa, w  tym 

Cybersecurity Act oraz ustawie o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa. Ważne są 

też przepisy sektorowe, jak ustawa o świad-

czeniu usług drogą elektroniczną czy Pra-

wo telekomunikacyjne. Wreszcie, nie należy 

zapominać o przepisach antykryzysowych, 

w tym ustawie o szczególnych instrumen-

tach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-

niem się wirusa SARS-CoV-2. Wskazówek do 

wprowadzania zabezpieczeń można też szu-

kać w wytycznych organów nadzorczych, 

jak chociażby w komunikacie KNF w za-

kresie przetwarzania danych w chmurze, 

stanowisku ENISA, bądź zaleceniach Euro-

pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

2Jednym z najważniejszych wyzwań stało 
się przestawienie na telepracę. Jak fi rmy 

sobie z tym radzą?
Pandemia COVID19-to wydarzenie bez pre-

cedensu, ale nie jest ani pierwszym, ani 

zapewne ostatnim, które skutkuje zagro-

żeniami związanymi z  funkcjonowaniem 

w otoczeniu cyfrowym. Teoretycznie przed-

siębiorstwa powinny być przygotowane do 

radzenie sobie z nimi. W praktyce jednak 

wiele fi rm postawionych wobec przesta-

Trzy pytania do…
Ireneusza Piecucha, 

partnera zarządzającego w kancelarii prawnej IMP 
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Dodatkowe informacje: KRYSTIAN PASZEK, 

KIEROWNIK DZIAŁU AUDYTÓW, DAGMA,

PASZEK.K@DAGMA.PL

Safetica ma w ofercie zestaw narzędzi, które 
chronią fi rmowe środowiska IT przed wyciekiem 
danych klientów. Jednym z nich jest funkcja audytu, 
która ułatwia zapewnienie zgodności z przyjętymi 
w przedsiębiorstwie regułami polityki bezpieczeństwa, 
a także z obowiązującym prawem.

W 
wielu fi rmach dość często, 
ale błędnie, zakłada się, że 
stworzenie dokumentu po-

lityki bezpieczeństwa i  wprowadzenie 
w życie opisanych w nim reguł jest wy-
starczające do ochrony poufnych danych. 
Zgodnie z popularnym powiedzeniem, że 
„przepisy są po to, aby je łamać”, wiele re-
guł polityki bezpieczeństwa zostaje tylko 
na papierze. 

Dlatego konieczne jest regularne kon-
trolowanie, czy przyjęte zasady zosta-
ły wprowadzone w  życie. Zaleca się 
przeprowadzenie audytu bezpieczeń-
stwa jeszcze przed zastosowaniem no-
wych reguł (w celu wykazania słabych 

wiczne sprawdzenie, skąd wyciekły fi r-
mowe dane i jakie stanowi to zagrożenie 
dla przedsiębiorstwa. Ułatwia też zapew-
nienie zgodności z krajowymi i międzyna-
rodowymi przepisami prawa (gwarantuje 
działanie nie tylko zgodnie z RODO, ale 
również z PCI DSS, HIPAA i normami 
ISO/IEC 27001). Funkcja ta świetnie 
sprawdza się także w kontekście faktu, że 
Safetica automatycznie wykrywa wrażli-
we dane w plikach i wiadomościach e-mail 
oraz uniemożliwia opuszczenie przez nie 
fi rmowej sieci.

Oprogramowanie DLP może być wypo-
sażone w moduł Safetica Mobile, który 
zapewnia ochronę urządzeń mobilnych. 
Skradzione telefony i tablety są zdalnie 
lokalizowane, a także blokowane i czysz-
czone, co czyni je bezużytecznymi dla 
złodziei.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
Safetica w Polsce jest Dagma.

Do zagadnienia ochro-
ny środowiska IT w fi r-
mie trzeba podejść 

kompleksowo. Nie da się stworzyć skutecz-
nej polityki bezpieczeństwa bez wiedzy, 
z jakimi zagrożeniami należy się zmierzyć 
– tu właśnie przydatne są audyty. Stworze-
nie polityki bezpieczeństwa na niewiele się 
zda, jeśli przedsiębiorstwo nie będzie ko-
rzystało z narzędzi, które ją wyegzekwują. 
Jako dystrybutor specjalizujący się w roz-
wiązaniach ochronnych staramy się wspie-
rać partnerów i klientów na każdym etapie 
– począwszy od przeprowadzania kom-
pleksowego audytu, przez dostarczanie 
gotowych rozwiązań, aż po ich wdrażanie 
i zapewnianie późniejszego wsparcia.

Krystian Paszek
kierownik Działu Audytów, 

Dagma

Polityka bezpieczeństwa  
nie musi być martwym dokumentem

punktów infrastruktury) oraz regularne 
powtarzanie go po wdrożeniu odpowied-
nich rozwiązań ochronnych, aby wykryć 
ewentualne  błędy popełnione na etapie 
tworzenia polityki bezpieczeństwa.

Audyt można przeprowadzić na dwa 
sposoby – zlecić wyspecjalizowanej fi rmie 
lub wykorzystać dostępne na rynku narzę-
dzia. Współpraca z  usługodawcą wiąże 
się z dogłębną analizą, chociaż niemałym 
kosztem. Zakres projektu ustala się szcze-
gółowo pod kątem potrzeb danego klien-
ta, a weryfi kacja dotyczy wielu zagadnień, 
których nie uwzględniają rozwiązania au-
tomatyczne, np. socjotechniki czy kwestii 
fi zycznego dostępu do urządzeń.

Zdecydowanie tańszą formą audytu jest 
skorzystanie z oprogramowania takiego 
jak Safetica Auditor. Dzięki niemu fi rma 
może przeprowadzić stosowną weryfi ka-
cję automatycznie, we własnym zakresie 
i wykryć podstawowe błędy konfi guracji 
infrastruktury oraz poznać wynikające 
z nich zagrożenia. Chociaż w tym mode-
lu pomijane są bardziej złożone zagad-
nienia, to dostarczane administratorom 
przez Safetica Auditor informacje w zu-
pełności wystarczą do sprawdzenia, czy 
egzekwowane są reguły polityki bezpie-
czeństwa w większości małych i średnich 
przedsiębiorstw. Gdy wykryta zostanie ja-
kaś nieprawidłowość, administrator może 
zdecydować, czy Safetica automatycznie 
zablokuje niedozwolone działanie, czy 
zadziała mniej restrykcyjnie, np. wyświe-
tlając tylko stosowne ostrzeżenie.

Kolejne rozwiązanie – Safetica Data
Loss Prevention – umożliwia błyska-

Główne funkcje 
oprogramowania 
Safetica DLP
   Audyt przesyłanych danych

   Rozpoznawanie rodzaju danych

   Filtrowanie kanału danych

   Mechanizm postępowania z danymi 

niejawnymi

   Audyt oraz kontrola aktywności 

użytkowników

   Zarządzanie procesem druku, 

urządzeniami oraz chmurą

   Szyfrowanie nośników

   Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

   Alerty i raporty

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
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Stosowane w fi rmach narzędzia ochronne muszą wymieniać się informacjami 
o podejrzanych zdarzeniach. Dzięki temu mogą wykryć nowy rodzaj ataku.

C yberprzestępcy nauczyli się wyko-
rzystywać fakt, że między stosowa-
nymi przez fi rmy zabezpieczanymi 

punktami nie ma komunikacji i nie wymie-
niają się one informacjami o zagrożeniach. 
Stworzenie środowiska zabezpieczającego, 
w którym nie występuje ten problem, jako 
jedyny na świecie umożliwia Sophos.

Rozwiązania tego producenta bazują 
na koncepcji zsynchronizowanej ochro-
ny (synchronized security), czyli cało-
ściowego systemu, w którym połączone 
ze sobą narzędzia dzielą się informacjami 
o potencjalnym niebezpieczeństwie. Ko-
munikacja w czasie rzeczywistym między 
nimi oparta jest na trzech fi larach (odkry-
wanie, analizowanie, reagowanie) i odby-
wa się z wykorzystaniem opracowanego 
i opatentowanego przez Sophos protokołu 
Security Heartbeat.

Zalety zsynchronizowanej 
ochrony
Im więcej narzędzi zabezpieczających udo-
stępnia zgromadzone informacje w syste-
mie zsynchronizowanej ochrony w czasie 
rzeczywistym, tym większa korzyść z ich 
wzajemnej łączności. Największą zaletę 
stanowi zdecydowane skrócenie czasu re-
akcji na incydent i neutralizacji jego skut-
ków: średnio z 3,3 godziny do 8 sekund. 

W  ten sposób wyeliminowany zostaje 
żmudny proces identyfi kowania i napra-
wiania zainfekowanych stacji roboczych. 
Automatyzacja reakcji na ataki umożliwia 
także szczegółową analizę całej infrastruk-
tury w kontekście przebiegu zdarzeń, dzię-
ki czemu łatwiej zapobiegać występowaniu 
podobnych incydentów w przyszłości.

Tego typu taktyka postępowania jest 
też bardzo ważna ze względu na fakt, że 
– według badań – menedżerowie IT nie 
są w stanie zidentyfi kować aż 45 proc. ru-
chu w fi rmowych sieciach. Z tego powo-
du nie mogą zablokować złośliwego kodu, 
wskutek czego przepływa on przez sieć 
w niekontrolowany w sposób. Zsynchroni-
zowana ochrona jest prostym, eleganckim 
rozwiązaniem tego problemu. Urządzenie 
końcowe zawsze wykryje, z jaką aplikacją 
ma do czynienia, nawet jeśli cyberprzestęp-
cy próbują ukryć ją przed zaporą siecio-
wą, aby uniknąć zablokowania. Wymiana 
w czasie rzeczywistym informacji o toż-

samości aplikacji ułatwia identyfi kację 
całego ruchu na zaporze sieciowej, dzięki 
czemu zespół IT odzyskuje pełną kontrolę 
nad siecią. Dodatkową zaletę rozwiązania 
stanowi eliminowanie ruchu niezwiązane-
go z pracą, czego efektem jest przyspiesze-
nie działania aplikacji biznesowych.

W ten sposób zabezpieczona może zo-
stać także komunikacja wdrożonych w fi r-
mie narzędzi ochronnych z urządzeniami 
mobilnymi używanymi przez pracowni-
ków. Podczas podróży podłączane są do 
wielu różnych sieci, chronionych lub nie, 
co zwiększa ryzyko zarażenia złośliwym 
oprogramowaniem. W  tej sytuacji war-
to  instalować na smartfonach i tabletach 
aplikację do zarządzania nimi, która – po 
podłączeniu tych urządzeń do fi rmowej 
sieci – będzie wysyłała informacje doty-
czące bezpieczeństwa do punktów dostę-
powych sieci bezprzewodowej za pomocą 
protokołu Security Heartbeat.

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań Sophos w Polsce są: AB, Konsor-
cjum FEN i S4E.

Dodatkowe informacje: MACIEJ KOTOWICZ, 

CHANNEL ACCOUNT EXECUTIVE POLAND, SOPHOS, 

MACIEJ.KOTOWICZ@SOPHOS.COM

Zsynchronizowana ochrona 

Tak jak ludzki mózg analizuje, czy docierające do nas z różnych źródeł 
informacje są wartościowe, czy niebezpieczne, tak samo środowisko IT 
potrzebuje narzędzia, które będzie zbierało dane z różnych systemów 

zabezpieczających, analizowało je, umieszczało w odpowiednim kontekście i wyciągało 
wnioski prowadzące do decyzji o podjęciu lub nie akcji ochronnej. Większość producentów 
rozwiązań zabezpieczających skupia się na jednym obszarze IT, tylko Sophos zapewnia peł-
ną, zsynchronizowaną ochronę, obejmującą całą fi rmową infrastrukturę.

Maciej Kotowicz
Channel Account Executive 

Poland, Sophos
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Dodatkowe informacje: ŁUKASZ WARDAK, 

DYREKTOR DZIAŁU SIECIOWEGO, IMPAKT, 

LUKASZ.WARDAK@IMPAKT.COM.PL

Do dystrybucyjnej oferty Impaktu trafi ły najnowsze 
modele UPS-ów marki PowerWalker. Dzięki ich licznym 
funkcjom nawet mali klienci mogą przestrzegać 
restrykcyjnych zapisów polityki bezpieczeństwa 
dotyczących zasilania urządzeń IT.

W 
śród reguł fi rmowej polity-
ki bezpieczeństwa powinny 
znajdować się zasady doty-

czące zachowania ciągłości działania 
fi rmy. Jest to nierozłącznie związane 
z  koniecznością zapewnienia nieprze-
rwanego, wysokiej jakości zasilania. 
BlueWalker, producent UPS-ów marki 
PowerWalker, rozszerzył swoje portfo-
lio o urządzenia bardzo bogate w funk-
cje, z  których korzystać mogą także 
małe fi rmy i gospodarstwa domowe. Ma 
to obecnie szczególne znaczenie, gdyż 
pracownicy często zdalnie wykonu-
ją zawodowe obowiązki, a chcą zadbać 
o bezpieczeństwo energetyczne zarówno 
swoich komputerów, jak i dodatkowych 
urządzeń, na których przechowywane są 
dane, np. serwerów NAS.

PowerWalker VI CW to rodzina desk-
topowych UPS-ów line-interactive o mo-
cy pozornej od 1,1 do 3 tys. VA. Ze względu 
na zwiększoną wydajność są przeznaczo-
ne dla małych fi rm i  najbar-
dziej wymagających 
użytkowników domo-
wych. Świetnie nadają 
się do zasilania serwe-
rów NAS i rejestrato-
rów nadzoru wideo, 
mają bowiem  złącze 
USB z  interfejsem 

uniwersalnych zasilaczy line-interactive
PowerWalker VI CSW. Zapewniają peł-
ną falę sinusoidalną podczas pracy na ba-
terii, dzięki czemu świetnie nadają się 
do zasilania urządzeń automatyki domo-
wej, bram wjazdowych, garażowych i pie-
ców centralnego ogrzewania. Na przednim 
panelu mają dwa porty USB o natężeniu 
2,1 A, służące do bezpiecznego ładowania 
urządzeń przenośnych. Dzięki eleganckie-
mu wzornictwu nadają się do ustawienia 
np. obok zestawu kina domowego (użyt-
kownik może wyciszyć sygnał dźwiękowy 
informujący o pracy bateryjnej). 

W zależności od modelu zasilacze z ro-
dziny VI CSW wyposażone są w gniaz-
da IEC C13 oraz Schuko/French. Część 
z tych gniazd działa w trybie bypass, czyli 
zapewnia jedynie ochronę przeciwprze-
pięciową, bez podtrzymania bateryjnego. 
Są przeznaczone m.in. do zasilania druka-
rek laserowych i skanerów, w przypadku 
których – ze względu na duży pobór prą-
du w czasie uruchamiania – może zostać 
przekroczona maksymalna dopuszczalna 
moc zasilania małego UPS-a.

Najtańszymi i najmniejszymi gabary-
towo nowymi UPS-ami online w ofercie 
Impaktu są PowerWalker VFI AT. Są to 
proste modele o mocy 1, 2 lub 3 tys. VA, 
wyposażone w  port RS-232, USB/HID 
oraz EPO, a także inteligentne gniazdo 
na karty rozszerzeń. Ich unikalną cechą 
są gniazda French. Można do nich pod-
łączyć dodatkowe, zewnętrzne baterie. 
Najmocniejszy model VFI 3000 AT ma 
wyjście terminalowe, zapewniające pod-
łączenie bezpośrednio do przygotowanej 
instalacji elektrycznej, z  pominięciem 
zwykłych gniazdek.

Zaawansowane funkcje   
w mniejszych zasilaczach

HID, który gwarantuje dwukierunkową 
komunikację między zasilaczem i podłą-
czonym do niego urządzeniem. Konstruk-
torzy UPS-ów VI CW wyposażyli je w port 
konsoli RS-232, inteligentne gniazdo do 
instalacji dodatkowych modułów (karty 
do zarządzania SNMP Manager, modułu 
współpracy z czujnikami zewnętrznymi 
AS400 oraz karty zgodnej z protokołem 
Modbus, do monitorowania statusu pracy 
zasilacza), a także port EPO (Emergency 
Power Off ), za pomocą którego można wy-
musić natychmiastowe odcięcie zasilania 
w przypadku pożaru lub ewakuacji.

Zasilacze z rodziny VI CW oferowane są 
z różnymi – w zależności od modelu – ro-
dzajami gniazd do podłączania urządzeń 
odbiorczych (IEC C13, a  także zwykły-
mi gniazdami Schuko/French). Niektóre 
gniazda są programowalne, dzięki cze-
mu można np. określić w minutach czas 
zasilania podczas pracy na baterii. Gdy 

konieczny jest dłuższy czas podtrzy-
mania w przypadku awa-
rii zasilania, można użyć 
dodatkowych zestawów 
bateryjnych. We wszyst-
kich UPS-ach tej serii za-
stosowano ładowarkę 
akumulatorów zapewnia-
jącą prąd o natężeniu 1,4 A
(w  typowych UPS-ach 
desktopowych zazwy-
czaj parametr ten wyno-
si 0,5 A).

Dla użytkowników do-
mowych i  SOHO prze-
znaczona jest nowa 
rodzina desktopowych 

Zasilacze PowerWalker VI CSW 
wyróżniają się elegancką 

obudową oraz wyświetlaczem 
zapewniającym informacje 

o stanie pracy UPS-a.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
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Administratorzy, aby móc sprawnie zarządzać nadzorowaną infrastrukturą IT, 
muszą radzić sobie z coraz bardziej złożonymi zadaniami. 

Dlatego warto zaproponować im wielofunkcyjne, zautomatyzowane rozwiązanie.

L iczne funkcje, w które wyposażo-
no pakiet baramundi Management 
Suite sprawiają, że można łatwo 

ograniczyć nakład pracy w przypadku re-
alizowania czasochłonnych, rutynowych 
zadań, które dotąd były wykonywane ręcz-
nie. Są to przykładowo: prowadzenie prac 
związanych z dystrybucją oprogramowa-
nia do stacji roboczych, inwentaryzacją, 
ochroną sprzętu IT i tworzeniem kopii za-
pasowych. Narzędzie umożliwia również 
zarządzanie całym cyklem życia urządzeń 
IT używanych w fi rmie, zarówno kompu-
terami z systemami Windows czy macOS, 
jak i sprzętem mobilnym.

Oprogramowanie bMS ma  budowę mo-
dułową. Poszczególne komponenty można 
wdrażać w zależności od wymagań dane-
go przedsiębiorstwa i posiadanych środ-
ków. Dzięki jednolitemu i  intuicyjnemu 
interfejsowi rozwiązanie jest przyjazne dla 
użytkownika, a jego instalacja i integracja 
z infrastrukturą IT jest szybka i prosta. Rów-
nie łatwo tworzy się raporty, a dodatkową 
korzyścią, która zmniejsza obciążenie admi-
nistratorów, jest funkcja samoobsługi prze-
znaczona dla użytkowników końcowych. 
Przyjęty model zabezpieczeń, bazujący na 
systemie ról, optymalnie i niezawodnie re-
guluje kwestię dostępu użytkowników do 
urządzeń końcowych i oprogramowania.

Razem z partnerami
Narzędzie baramundi jest sprzedawane 
i wdrażane za pośrednictwem partnerów, 
ale współpracują oni bezpośrednio z pro-
ducentem (fi rma nie ustanowiła w Polsce 
dystrybutora). Integratorzy odpowiadają 
za konsultacje z klientami, dostarczenie 
i wdrożenie oprogramowania oraz świad-
czenie usług pierwszej linii wsparcia. 
Partnerzy uzyskują przychód z marży za 

sprzedaż licencji i usług wsparcia technicz-
nego, a mogą też świadczyć własne usługi 
w zakresie szkoleń, konsultingu, zdalnego 
zarządzania infrastrukturą itp.

– Aby fi rma została partnerem, przynaj-
mniej dwóch jej inżynierów musi ukończyć 
darmowe, tygodniowe szkolenie dotyczące 
wdrażania i konfi guracji rozwiązania bMS 
–  mówi Sebastian Wąsik, Country Ma-
nager na Polskę w baramundi software. 
– Po ukończeniu przez nich szkoleń zawsze 
uczestniczymy w pierwszym wdrożeniu, aby 
zapewnić szybkie wsparcie partnerowi, gdy 
pojawią się jakieś wątpliwości. Ważne jest 
to, że nasze oprogramowanie warto polecić 
każdej fi rmie, która ma więcej niż 100 urzą-
dzeń końcowych. Nasz najmniejszy klient 
w Polsce ma ich 30, a największy – 4,5 tys. 
Natomiast największy klient baramundi na 
świecie wykorzystuje bMS do zarządzania 
ponad 50 tys. urządzeń.

Pakietem bMS powinni się zaintereso-
wać przede wszystkim integratorzy ofe-
rujący sprzęt wdrażany w fi rmach, szcze-
gólnie tych z rozproszoną geografi cznie 
infrastrukturą. Dzięki temu mogą zdalnie 
przygotować do pracy komputery zain-
stalowane np. w biurach regionalnych lub 
u agentów sprzedaży (dysk komputera mo-

że być całkowicie pusty, wystarczy w UEFI 
ustawić bootowanie z sieci, aby zdalnie za-
instalować potrzebne oprogramowanie).

Producent zapewnia partnerom wersje 
testowe swojego narzędzia, które mogą 
być wykorzystywane do realizacji projek-
tów proof-of-concept. Natomiast w związ-
ku z pandemią koronawirusa baramundi 
udostępniło klientom pełną wersję opro-
gramowania bMS (wszystkie moduły) do 
bezpłatnego użytkowania przez cztery 
miesiące, bez czasowej licencji i żadnych 
zobowiązań.

– To ukłon fi rmy w kierunku partnerów 
i administratorów, którzy obsługują pra-
cowników wykonujących obecnie zawodowe 
obowiązki przede wszystkim zdalnie – pod-
kreśla Sebastian Wąsik. – Zapewniamy też 
każdej fi rmie korzystającej z tej oferty jeden 
dzień zdalnego wsparcia przez inżyniera, 
który pomoże w instalacji narzędzia i jego 
konfi guracji. 

Dodatkowe informacje: SEBASTIAN WĄSIK, 

COUNTRY MANAGER, BARAMUNDI SOFTWARE, 

SEBASTIAN.WASIK@BARAMUNDI.COM

Zdalne zarządzanie
sprzętem i oprogramowaniem
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O tym, czy sieć jest dobrze zabezpie-
czona, niezależnie od wielkości 
fi rmy, decyduje kompleksowość 

jej ochrony. Powinna ona obejmować za-
równo urządzenia końcowe (m.in. za 
pomocą rozwiązań VPN czy uwierzytel-
niania wieloskładnikowego), samą sieć 
(przez segmentację i logiczne odseparo-
wanie poszczególnych elementów), jak i 
styk tej sieci z internetem, przy użyciu fi re-

walla. Przy czym właściwe zabezpieczenie 
sieci powinno bazować na kompleksowym 
systemie rozwiązań security.

Ochrona brzegu sieci niezmiennie po-
lega na zastosowaniu bramy UTM lub fi -
rewalla nowej generacji (NGFW) na styku 
ze światem zewnętrznym. Wdrożone roz-
wiązanie ma sprawdzać ruch wchodzący 
do sieci i z niej wychodzący, zapewniając 
ochronę przed zewnętrznymi zagroże-

niami oraz tymi, które wynikają z niepo-
żądanego zachowania użytkowników. 
Typowe składowe ochrony bramy UTM 
obejmują fi rewall, antywirus, antyspam, 
sondę IDS/IPS (Intrusion Detection Sys-
tem/Intrusion Prevention System) oraz 
fi ltr treści. Kolejną składową zabezpie-
czenia brzegu sieci stał się w ostatnich 
latach sandboxing, który działa w chmu-
rze albo w ramach lokalnej infrastruktury. 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Nie ma jednego produktu, który skutecznie zabezpieczy sieć. Każdy jej element powinien 
być odpowiednio chroniony przy użyciu narzędzi dobrze ze sobą skomunikowanych 
i tworzących całościowe rozwiązanie. 

n Tomasz Janoś 

OCHRONA SIECI 
jako ekosystem



we, poważne zagrożenia, jakie przynosi 
telepraca. 

Zdalni pracownicy wykorzystują czę-
sto własne urządzenia końcowe do łącze-
nia się z aplikacjami i sieciami. W trybie 
home offi  ce pracują korzystając ze sła-
bo zabezpieczonych sieci Wi-Fi. Dane, 
z których korzystają i je przesyłają, nie 
są objęte taką ochroną, jaką zapewnia-
ją sieci fi rmowe, wykorzystujące sku-
teczne oprogramowanie antywirusowe, 
wielofunkcyjne fi rewalle i narzędzia do 
automatycznego tworzenia kopii zapaso-
wych. Można się także spodziewać wzro-
stu liczby ataków phishingowych w celu 
wyłudzenia informacji od osób pracują-
cych zdalnie.

Dlatego kluczowe znaczenie dla fi r-
mowych zespołów IT ma zapewnienie 
wglądu i kontroli nad tym, jakie urządze-
nia mają zdalny dostęp do fi rmowej in-
frastruktury, w jakim zakresie i kto z nich 
korzysta. Dzięki wspomnianej techno-
logii VPN osoby pracujące z domu mo-
gą łatwo i  bezpiecznie uzyskać dostęp 
do wymaganych przez nich zasobów fi r-
my bez konieczności fi zycznej obecności 
w biurze. Tak chroniona komunikacja za-
pewnia wyższy poziom bezpieczeństwa 
w porównaniu z innymi metodami komu-
nikacji zdalnej. Umożliwiają to zaawan-
sowane algorytmy szyfrowania, które 
zabezpieczają prywatną sieć przed nie-
autoryzowanym dostępem. 

– W  dalszej kolejności warto wziąć 
pod uwagę rozwiązania odpowiedzial-
ne za ochronę użytkowników przed zain-
fekowanymi linkami i  niebezpiecznymi 
stronami internetowymi, niezależnie od 
tego, czy korzystają z sieci fi rmowej czy 
domowej. Innym ważnym elementem 
ochrony jest weryfi kacja tożsamości użyt-
kowników i wiarygodności urządzeń przed 
udzielaniem dostępu do zasobów przed-
siębiorstwa, chociażby za pomocą wielo-
składnikowego uwierzytelniania – mówi 
Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales 
Manager w Cisco.

Od VLAN 
do mikrosegmentacji
Żeby skuteczniej chronić fi rmową sieć 
należy ją podzielić, by ewentualne zagro-
żenia nie mogły się bez problemu w niej 
rozprzestrzeniać. W przypadku sieci 

naprawcze. W tym celu mogą wykorzy-
stywać heurystykę i analizę zachowania, 
wspomniany sandboxing, a także sieci re-
putacyjne, zarządzanie informacją o za-
grożeniach (threat intelligence) i  inne 
zaawansowane mechanizmy, w których 
coraz częściej stosowane jest uczenie 
maszynowe. 

Do ochrony danych przesyłanych przez 
internet wykorzystuje się szyfrowanie ru-
chu, przede wszystkim przy użyciu proto-
kołów SSL i TLS. O ile dekadę temu taki 
ruch stanowił 15–20 proc. całego trans-
feru danych w internecie, to obecnie jest 
to blisko 80 proc. Szyfrowaną komunika-
cję wykorzystują także cyberprzestępcy 
do przeprowadzania ataków. Dlatego do-
brze, gdy platforma UTM/NGFW prze-
prowadza analizę źródeł komunikacji 
i certyfi katów bezpieczeństwa oraz in-
spekcję ruchu SSL/TLS.

Zdalna praca 

Wykorzystując wielofunkcyjny UTM/fi -
rewall administratorzy mogą zapewniać 
pracownikom fi rmy szybki, łatwy i bez-
pieczny zdalny dostęp do danych i apli-
kacji biznesowych oraz przyznawać im 
bazujące na rolach uprawnienia. Gdy po-
trzeba więcej zdalnych połączeń, specja-
lizowane bramy sieciowe, obsługujące 
technologię VPN (Virtual Private Net-
work), umożliwią tworzenie połączeń 
wykorzystujących szyfrowane tunele, 
dzięki którym możliwy jest zdalny dostęp 
z oddziałów fi rmy do zasobów w głównej 
siedzibie (w trybie site-to-site) lub bez-
pieczny dostęp do nich urządzeniom 
użytkowników pracujących poza biurem 
(tryb client-to-site).

W związku z pandemią koronawiru-
sa gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie 
na wszelkie rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo zdalnego dostępu do 
fi rmowej sieci. Przedsiębiorstwa, chcąc 
kontynuować działalność, musiały za-
pewnić zatrudnionym możliwość pracy 
na odległość. Zorganizowanie jej na dużą 
skalę wymaga nowych zasad w funkcjo-
nowaniu IT, a ich pośpieszne wprowa-
dzenie może prowadzić do tego, że wiele 
koniecznych zabezpieczeń zostało prze-
oczonych lub zlekceważonych. Warto by 
integratorzy uświadamiali klientom no-

Zadaniem antywirusa i  sandboxingu 
jest wykrywanie złośliwego kodu w prze-
syłanych pakietach i zapobieganie pobie-
raniu zainfekowanych plików. Filtr treści 
ma uniemożliwiać użytkownikom fi r-
mowej sieci otwieranie niebezpiecznych 
i  niepożądanych stron internetowych. 
Z kolei skuteczny antyspam powinien blo-
kować przekazywanie niebezpiecznych 
e-maili do skrzynek pocztowych pracow-
ników, a sonda IDS/IPS nie pozwolić na 
wykorzystanie luk systemowych do po-
tencjalnego ataku. 

Dzisiejsze rozwiązania UTM/NGFW 
zapewniają detekcję i zapobieganie za-
awansowanym atakom, a także działania 
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dla gości – tylko do internetu – twierdzi  
Robert Gawroński, SMB Channel Mana-
ger w TP-Linku.

Jeszcze dalej idzie mikrosegmenta-
cja, która wynika z podejścia zero-trust. 
W tym modelu odrzuca się założenie, 
że wszystko w wewnętrznej sieci, za fi-
rewallem, jest bezpieczne. Zero-trust 
oznacza, że nikt nie jest zaufany, a użyt-
kownicy mają dostęp 
tylko do tych zasobów, 
których potrzebu-
ją do pracy i żadnych 
innych (najniższy 
poziom uprawnień). 
Każde żądanie dostę-
pu jest weryfikowane, 
tak jakby pochodziło 
z  otwartej sieci. Za-
nim dostęp zostanie 
przyznany, każde połączenie musi zo-
stać w  pełni uwierzytelnione, autory-
zowane i zaszyfrowane. Dodatkowo do 
wykrywania anomalii i  reagowania na 
nie w czasie rzeczywistym używa się roz-
budowanej analityki. Zapobiega to swo-
bodnemu poruszaniu się po sieci, dzięki 
czemu atakujący nie uzyska dostępu do 
całej wewnętrznej infrastruktury przed-
siębiorstwa, nawet jeśli uda mu się wła-
mać do sieci.

Wykorzystanie rozwiązań umożliwia-
jących realizację strategii ograniczonego 
zaufania w celu zabezpieczenia dostę-
pu do sieci, aplikacji i urządzeń powin-
no wzrastać. Jak wynika z badania Cisco 
2020 CISO Benchmark, obecnie tylko 
17 proc. firm stosuje mikrosegmentację 
bazującą na zasadzie zero-trust w ce-
lu ochrony cyfrowych zasobów. Trochę 
lepiej jest w przypadku uwierzytelnia-
nia wieloskładnikowego (MFA) – tę sku-
teczną technikę kontroli dostępu stosuje 
27 proc. przedsiębiorstw.

Korelacja informacji 
o zdarzeniach w sieci
Poziom ochrony firmy przed atakami za-
leży od poziomu kompetencji zespołów 
IT. Jak wynika ze wspomnianego rapor-
tu Cisco, ochrona danych we wszystkich 
połączeniach użytkowników w sieci zo-
stała uznana za spore wyzwanie. W su-
mie 41 proc. badanych przedsiębiorstw 
uważa, że ich centra danych są niezwy-

kle trudne do obrony przed cyberataka-
mi, a jednocześnie 39 proc. przyznało, że 
ma problemy z zabezpieczeniem aplika-
cji. Najbardziej kłopotliwym miejscem do 
obrony danych stała się chmura publicz-
na – 52 proc. uznaje ją za bardzo lub nie-
zwykle trudną do zabezpieczenia, a dla 
50 proc. to infrastruktura chmury prywat-
nej stanowi największe wyzwanie w za-

kresie bezpieczeństwa.
Jeśli więc skuteczna 

ochrona firmowych da-
nych jest sama w sobie 
tak trudna, to może stać 
się wręcz niewykonalna 
z powodu braku specja-
listów ds. bezpieczeń-
stwa na rynku. Na całym 
świecie do końca 2020 r. 
ma brakować 3 mln ta-

kich ekspertów, a w samej Polsce w tym 
czasie deficyt ma sięgnąć 10 tys. Dlatego 
przedsiębiorstwa coraz częściej korzy-
stają z outsourcingu, polegając w kwe-
stiach cyberbezpieczeństwa głównie na 
wiedzy i doświadczeniu specjalistów ze-
wnętrznych. Ten trend to szansa dla inte-
gratorów, którzy będą w coraz większym 
stopniu funkcjonować jako dostawcy ze-
wnętrznych usług zarządzanych w zakre-
sie cyberochrony jako Managed Security 
Service Providerzy.

Rozwijając swój biznes jako MSSP, in-
tegrator również potrzebuje specjalistów 
i odpowiednich narzędzi. Wobec wykład-
niczego wzrostu ruchu sieciowego de-
tekcja odchyleń od wzorców, mogących 
wskazywać na zagrożenie, staje się co-
raz większym wyzwaniem. Jeszcze trud-
niejsze staje się reagowanie na nie. Trzeba 
zmierzyć się z wielką liczbą informacji ge-
nerowanych przez rozwiązania ochron-
ne i  agregowanych oraz korelowanych 
przez rozwiązania typu SIEM. Zdecydo-
wana większość z tych danych dotyczy 
zdarzeń będących odchyleniem od nor-
my, które w rzeczywistości wcale nie są 
incydentami bezpieczeństwa. Jeśli więc 
administratorzy mają pod opieką środo-
wisko złożone z wielu setek czy tysięcy 
urządzeń, z których SIEM agreguje logi 
i wysyła alerty o każdym teoretycznie po-
dejrzanym zdarzeniu, to z powodu braku 
czasu i specjalistów wiele zdarzeń nie do-
czeka się analizy. 

Integratorzy będą 
świadczyć coraz więcej 
usługi zarządzanych 
w zakresie 
cyberochrony. 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Zdaniem integratora

nRyszard Rumiński, dyrektor 
Działu Wdrażania Technologii 
Cyberbezpieczeństwa, 
Exon Computer Systems
W obliczu pandemii koronawirusa 
ogromnie wzrósł popyt na rozwiązania 
umożliwiające bezpieczny zdalny do-
stęp do firmowych zasobów i pracę na 
odległość. Zwłaszcza sektor publiczny, 
instytucje rządowe i samorządy wyka-
zują chęć zakupu tego rodzaju syste-
mów, co bardzo ułatwia specustawa, 
znosząca konieczność przeprowadza-
nia przetargu w przypadku towarów lub 
usług niezbędnych do walki z wirusem. 
Wcześniej dostęp zdalny był wykorzy-
stywany najczęściej tylko przez admi-
nistratorów, więc był realizowany przy 
użyciu firmowych urządzeń, takich jak 
firewalle czy UTM-y. Obecnie, gdy trze-
ba go zorganizować dla setek, czy na-
wet tysięcy, pracowników, UTM zwykle 
nie wystarczy, więc najlepszą opcją sta-
ją się specjalizowane rozwiązania, które 
można szybko wdrożyć, aby w bardzo 
bezpieczny sposób obsłużyć tak wie-
lu użytkowników. Wobec zwiększone-
go zagrożenia (związanego chociażby 
z wykorzystaniem domowych kompute-
rów, pozostających poza kontrolą dzia-
łu IT), skuteczną ochronę zapewniają 
takie metody udostępniania zasobów, 
jak otwierane w przeglądarce portale. 
Pracownicy uzyskują przez nie dostęp 
tylko do tych plików, aplikacji i zdalnych 
pulpitów, do których mają uprawnienia. 
Nie ma wtedy konieczności zestawiania 
klasycznego tunelu VPN i przepuszcza-
nia potencjalnie niebezpiecznego ruchu 
sieciowego.

przewodowej w przedsiębiorstwach nie-
zbędna stała się segmentacja sieci przy 
użyciu VLAN-ów, czyli standardu 802.1Q. 
Rozwiązanie znacząco poprawia bezpie-
czeństwo całej infrastruktury i  zwięk-
sza szansę, że wrażliwe dane nie wpadną 
w niepowołane ręce. 
– Taką funkcjonalność zapewniają już na-
wet proste przełączniki sieciowe. Dzie-
lić trzeba także sieć Wi-Fi. Punkty  
dostępowe powinny umożliwiać stworze-
nie kilku sieci bezprzewodowych, za pomo-
cą których możliwy jest dostęp do różnych 
zasobów sieciowych, a w przypadku sieci 



Bezpieczeństwo w cenie kawy
Według badania Cisco „The Security Bottom Line: How much security is enough?”, 

46 proc. fi rm zatrudniających od 250 do 999 pracowników wydaje na cyberbezpieczeń-

stwo do 250 tys. dol. rocznie. Czy to dużo? Jeżeli przyjmiemy najwyższy deklarowany 

poziom wydatków w przedsiębiorstwie o najniższym zatrudnieniu w tej grupie, koszt 

bezpieczeństwa wynosi 2,7 dol. na pracownika dziennie. To mniej więcej tyle, ile kosztu-

je kawa. Gdy taka fi rma przeznaczy na cyberbezpieczeństwo maksymalną deklarowaną 

przez uczestników badania kwotę – 1 mln dol. rocznie, koszt w przeliczeniu na jednego 

pracownika wyniesie około 11 dol. dziennie.

– Na polskim rynku wydatek rzędu 250 tys. dol. rocznie robi ogromne wrażenie, 
w szczególności wśród mniejszych fi rm. Coraz częściej jednak mogą one dokonać zaku-
pu rozwiązań bezpieczeństwa w modelu subskrypcyjnym, zamiast ponoszenia jednora-
zowego wydatku. Wówczas kwota ta nie powinna wydawać się już tak ogromna – mówi 

Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales Manager w Cisco.

Podejmując decyzję o inwestycji w rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, należy obliczyć, 

jakie mogą być skutki cyberataku. Dla wielu małych fi rm brak ciągłości działania, chociaż-

by przez tydzień, może oznaczać bankructwo. Chcąc ocienić, ile przedsiębiorstwa powin-

ny wydać na cyberbezpieczeństwo, należy wziąć 

pod uwagę więcej czynników niż jedynie ich 

wielkość, a więc także branżę, w której działają, 

bo potencjalne skutki ataku będą o wiele po-

ważniejsze w przypadku instytucji fi nansowych 

czy sektora energetycznego.

Jak zatem odróżnić prawdziwe incyden-
ty bezpieczeństwa od tych fałszywych? 
Z pomocą przychodzą: sztuczna inteli-
gencja (artifi cial intelligence), uczenie 
maszynowe (machine learning) i uczenie 
głębokie (deep learning). Jeśli człowiek 
pozostaje najsłabszym ogniwem w syste-
mie ochrony, to nowe, wykraczające poza 
jego możliwości rozwiązania stają się je-
dynym sposobem, by radzić sobie ze ska-
lą i złożonością zagrożeń. Ułatwiają one 
analizę wzorców ruchu sieciowego i szyb-
ką identyfi kację potencjalnych anomalii.

Czy jednak rozwiązania oparte na AI, 
ML i DL są na tyle dojrzałe, że już dzisiaj 
są w stanie zapewnić natychmiastowe ko-
rzyści z wdrożenia? Warto przypomnieć, 
że już jakąś dekadę temu AI była bardzo 
promowana w kontekście monitoringu 
wizyjnego. Miała być wtedy doskonałym 
remedium na błędy pracowników ochro-
ny wpatrujących się przez długie godziny 
w wiele ekranów monitorów. Okazało się, 
że zamiast poprawy bezpieczeństwa efek-
tem zastosowania sztucznej inteligencji 
była nieakceptowalna liczba fałszywych 
alarmów. Rozwiązania, które miały odcią-
żyć ludzi, w rzeczywistości dokładały im 
pracy. Zamiast przynosić oszczędności, 
zwiększały koszty.

Od tamtego czasu – dzięki postępowi 
technologicznemu – wiele się zmieniło, 
czego dowodzi wspomniany już rozwój 
technik nadzoru wideo. Użytkownicy 
mają do dyspozycji coraz doskonalsze 
algorytmy i znacznie większą moc obli-
czeniową (za sprawą chmury wręcz nie-
ograniczoną). Nie oznacza to jednak, że 
użycie sztucznej inteligencji w systemie 
bezpieczeństwa jest bezproblemowe. 
Żeby osiągnąć wyraźne korzyści, trzeba 
poradzić sobie z wyzwaniami, których 
wciąż nie brakuje. Wdrożenie rozwiązań 
ochronnych wykorzystujących sztuczną 
inteligencję zakończy się sukcesem tylko 
wtedy, gdy źródła informacji, podłączo-
ne do platform danych, będą dostarczać 
algorytmom AI właściwe dane wejściowe.

Gdy tak dużo uwagi poświęca się zagro-
żeniom typu zero-day, rośnie przekona-
nie, że najważniejsze staje się posiadanie 

bardzo zaawansowanych technologii. 
W rezultacie mniej uwagi poświęca się 
podstawom higieny bezpieczeństwa oraz 
nadawaniu właściwych priorytetów in-
cydentom bezpieczeństwa. Koncen-
trowanie się na najbardziej  złożonych 
zagrożeniach skutkuje tym, że wiele fi rm 
ma zbyt wiele różnych rozwiązań ochron-
nych i traci dużo energii na ich integro-
wanie i przenoszenie informacji z jednego 
narzędzia do drugiego. Nawet jeśli dys-
ponuje się najbardziej wyrafi nowanymi 
mechanizmami ochrony, nie można zapo-
minać o podstawowych zasadach.

Zwłaszcza, że nie jest z tym najlepiej. 
Liczba przypadków naruszeń wynika-
jących z  braku aktualizacji systemów 
i wykorzystywanego przez fi rmy oprogra-
mowania łatających dziury w zabezpie-
czeniach, a także wielkość powodowanych 
przez nie strat zamiast maleć – rośnie. Jak 
wynika z CISO Benchmark Report 2020, 
aż 46 proc. przedsiębiorstw (w porów-
naniu z  30  proc. w  poprzednim roku) 
zanotowało incydent spowodowany nie-
załataną podatnością. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby plat-
forma ochronna zawierała oprogra-
mowanie wymuszające aktualizacje na 
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urządzeniach końcowych, jak najszyb-
ciej od momentu, gdy stają się one do-
stępne. Integratorzy powinni zwracać 
uwagę klientów na fakt, że pozosta-
wienie niezałatanej luki jest jak otwar-
cie drzwi do systemu informatycznego 
z zaproszeniem do ataku. Warto także 
pokazywać im, jak proces dostarczania 
łatek jest realizowany przez rozwiąza-
nia bezpieczeństwa sieciowego różnych 
producentów.

Należy także uświadomić klientom, 
że podstawą w ograniczaniu zagrożeń 
jest prawidłowe konfi gurowanie urzą-
dzeń ochrony. Ich ustawienia powinny 
być regularnie aktualizowane i kontro-
lowane tak, by w ekosystem bezpieczeń-
stwa nie wkradł się chaos wynikający 
z  wprowadzania szybkich, doraźnych 
zmian w środowisku IT, niekontrolowa-
nych aktualizacji polityki bezpieczeń-
stwa oraz wdrażania nowych urządzeń 
końcowych. n
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W badaniu przeprowadzonym 
przez fi rmę Spiceworks pro-
fesjonaliści IT i  dostawcy 

usług zarządzanych wskazali pięć klu-
czowych zagadnień, które mają wpływ 
na zarządzaną przez nich infrastrukturę 
sieciową: ciągła rozbudowa, bezpieczeń-
stwo, restrykcje czasowe, monitoring 
i analiza oraz problemy z zatrudnieniem 
wykwalifi kowanych pracowników. Upo-
rać się z każdym z wymienionych proble-
mów pomogą rozwiązania do testowania 
infrastruktury sieciowej.

1. Działy IT muszą nieustannie zajmo-
wać się starzejącymi się urządzeniami i in-
frastrukturą, projektami odświeżania jej, 
aktualizacjami oprogramowania i  fi rm-
ware’u oraz innymi kwestiami. Dla przy-
kładu, gdy wymieniony zostanie punkt do-
stępowy, może okazać się, że konieczne jest 
zastąpienie przełącznika szybszym, co z ko-
lei wymusza rekonfi gurację sieci VLAN itd. 
W takiej sytuacji narzędzia do testów sieci 
ułatwiają ocenę, które jej elementy wyma-
gają wymiany, a po wdrożeniu nowych roz-
wiązań umożliwiają pomiary wydajności.

2. Mimo że złośliwy kod uruchamiany 
jest na stacjach roboczych, skuteczną tech-
niką eliminacji zagrożeń jest analiza ruchu 
sieciowego. Narzędzia testujące służą do 
odnajdywania nielegalnie podłączonych 
punktów dostępowych, sprawdzania sche-
matów uwierzytelniania, inwentaryzacji 
urządzeń i kontroli ich dostępności przez 
VLAN lub SSID oraz analizowania proble-
mów z częstotliwościami radiowymi, któ-
re bywają oznaką naruszenia zabezpieczeń.

3. Świadomość aktualnego stanu infra-
struktury ma zasadnicze znaczenie w przy-
padku rozwiązywania problemów, analizy 

przepustowości sieci i tworzenia do-
kumentacji. Narzędzia do testów 
pomogą szybko sprawdzić port 
przełącznika, do którego podłączo-
ne jest dane urządzenie klienckie, 
ścieżkę, którą pakiety docierają do 
serwera, i stabilność usługi DNS. Au-
tomatyzacja tych procesów znacz-
nie skraca czas wykrycia problemów 
i ich eliminacji.

4. Na jakość sygnału sieci Wi-Fi duży 
wpływ mają fi zyczne elementy, np. stos 
puszek po farbach, nowe przegrody w biu-
rach, metalowe przewody wentylacyjne 
lub działające w pobliżu sieci bezprze-
wodowe. Do szybkiego wykrycia i wyeli-
minowania problemu doprowadzi sprzęt 
testowy bardzo precyzyjnie analizujący 
sygnał sieci Wi-Fi. Monitoring obejmuje 
m.in. opóźnienia transmisji, straty pakie-
tów i rozstrojenie sygnału.

5.  Większość fi rm ma problemy ze zna-
lezieniem i  utrzymaniem wykwalifi ko-
wanych specjalistów IT. Narzędzia do 
testowania sieci sprawiają, że administra-
torzy rozwiązują problemy zdecydowanie 
szybciej (nie muszą sprawdzać skompliko-
wanych ustawień konfi guracyjnych), a za-
tem fi rmie wystarczy mniej liczny dział IT.

Dodatkowe informacje: 
WOJCIECH WOJTYŁA, DYREKTOR SPRZEDAŻY, NUVIAS, 

WOJCIECH.WOJTYLA@NUVIAS.COM

Testowanie sieci
sposobem na ciągłość jej pracy

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Darmowe narzędzia 
W ramach trwającej do 30 września br. 

promocji klienci, którzy kupią testery sie-

ciowe LinkRunner G2 lub AirCheck G2, 

mogą otrzymać bezpłatnie przenośny 

tester LinkSprinter albo serwer iPerf 

Test Accessory. Po dokonaniu zakupu 

wystarczy wypełnić formularz na stronie 

www.netally.com, wskazać wybrane urzą-

dzenie i przesłać dowód zakupu.

Narzędzia do testów
sieci w ofercie
fi rmy NetAlly

Rozwiązania przewodowe

  LinkRunner G2 – inteligentny tester sieci

  LinkRunner AT – automatyczny tester 
sieci

  LinkSprinter – przenośny tester sieci

Rozwiązania bezprzewodowe

  AirCheck G2 – tester sieci Wi-Fi

  AirMagnet Planner – narzędzie 
do planowania sieci Wi-Fi

  AirMagnet Spectrum XT – analizator 
interferencji w sieci

  AirMagnet WiFi Analyzer PRO
– analizator sieci bezprzewodowych

  AirMagnet Survey PRO – 
oprogramowanie do inspekcji 
pomieszczeń

Narzędzia uniwersalne

  EtherScope nXG – przenośne 
narzędzie do analizy sieci

  Test Accessory – przenośny 
serwer iPerf

  Link-Live – darmowa usługa 
chmurowa

Szybki rozwój technik sieciowych sprawia, że administratorzy mają niemały problem 
z zapanowaniem nad infrastrukturą i zagwarantowaniem dostępności sieci. Pomóc im 
mogą regularne testy jakości połączeń wykonywane samodzielnie lub przez integratora.

VADEMECUM CRN maj 2020
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Praca zdalna przestała być benefitem dla pracowników. Stała się 
koniecznością, a jednocześnie wyzwaniem dla administratorów IT. Zmieniła się 

bowiem specyfika ruchu sieciowego i jego wzorce. 

W obliczu zagrożenia ludzie prze- 
stają zwracać uwagę na mniej 
istotne sprawy, a za takie uwa-

żają bezpieczeństwo własnych kompute-
rów i firmowej sieci. Podobnego podejścia 
muszą wystrzegać się administratorzy sie-
ci, bowiem cyberprzestępców kryzysy nie 
obowiązują, a brak reakcji w dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji może oznaczać 
naruszenie ciągłości pracy firmy.

Każda kryzysowa sytuacja wymaga 
nadzwyczajnych środków bezpieczeń-
stwa, również w stosunku do sieci. Tym 
bardziej zasada ograniczonego zaufania 
powinna odgrywać tu główną rolę. Warto 
wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji, by 
lepiej przygotować się na nieoczekiwane 
zmiany w przyszłości.

W związku z powszechnym przejściem 
na pracę zdalną zdecydowanie wzrosło 
nasilenie ruchu generowanego w wirtual-
nych prywatnych sieciach VPN i odbywa-
jącego się przez wszelkiego typu systemy 
do wideokonferencji. Nie wszyscy pracow-
nicy dysponowali służbowym sprzętem 
mobilnym, więc w większości przypadków 
wyrażono zgodę na pracę na prywatnych 

komputerach, w modelu BYOD. Sytuacja ta 
wymuszała często zmiany zapisów polityki 
bezpieczeństwa związane z możliwością 
łączenia się z internetem z sieci lokalnej 
pracownika, a nie przez centralę firmy, za-
bezpieczoną profesjonalnymi systemami 
i urządzeniami sieciowymi. 

Większość przedsiębiorstw nie była go-
towa na tak drastyczne zmiany i ko-
nieczność wprowadzenia z dnia na dzień 
rozwiązań  gwarantujących wysoką prze-
pustowość sieci. Nastąpił boom zakupowy 
narzędzi VPN-owych, laptopów, syste-
mów do wideokonferencji i nasilenie in-
nych, powiązanych inwestycji. Wiele firm 
decydowało się na zakupy, choć nie zebra-
ły wszystkich potrzebnych informacji. 

Tymczasem do podjęcia optymalnej de-
cyzji, adekwatnej do sytuacji w sieci, ad-
ministrator potrzebuje kompleksowych 
danych dotyczących stopnia wykorzysta-
nia łącza internetowego w związku z nasi-
leniem ruchu VPN, rodzaju prowadzonej 
w ten sposób komunikacji, a także liczby 
korzystających z niej równocześnie użyt-

kowników. Przydatne są również informa-
cje o wydajności sieci i jakości połączenia 
osób pracujących zdalnie oraz o pojawianiu 
się nowych anomalii lub ataków w związ-
ku ze złagodzoną polityką bezpieczeństwa.

Tego typu informacji dostarczają roz-
wiązania firmy Flowmon, dzięki analizie 
danych przesyłanych z urządzeń siecio-
wych (routerów, przełączników, firewalli) 
za pomocą protokołu NetFlow lub podob-
nego. Analizowany jest ruch generowany 
przez użytkowników zdalnych wewnątrz 
sieci lokalnej. Jeżeli administrator chce 
monitorować również ruch wychodzący 
do internetu, a nie tylko ruch wewnętrzny, 
należy sprawdzić, w którym miejscu taka 
komunikacja będzie widoczna. Być może 
jedynym takim miejscem będzie firewall 
– wówczas należy dołączyć do analizy da-
ne z niego uzyskane.

Jeżeli urządzenia sieciowe nie są w sta-
nie wygenerować danych zgodnie z proto-
kołem NetFlow lub jedynym dostępnym 
protokołem jest sFlow (zbyt niedokład-
ny), można zastosować sondę Flowmon, 
która dostarczy niezbędnych informacji 
do centralnego kolektora. Sonda będzie 
też niezbędna do uzyskania pomiarów 
wydajności sieci, czyli jakości połączenia 
dla użytkowników zdalnych, oraz wglądu 
w warstwę L7. System Flowmon wykona 
również analizę behawioralną ruchu sie-
ciowego, automatycznie wykryje zagroże-
nia i wskaże urządzenia będące źródłem 
anomalii w sieci.

Dodatkowe informacje: 
KLAUDYNA BUSZA-KUJAWSKA, SENIOR PRESALES  

ENGINEER, FLOWMON, KLAUDYNA.BUSZA@FLOWMON.COM

zawsze

Monitorowanie 
wykorzystania VPN 

i łącza

Weryfikowanie 
jakości komunikacji

Analiza zachowania
urządzeń w sieci

Wykrywanie 
zagrożenia  

i podejmowanie akcji
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Dodatkowe informacje: PRZEMYSŁAW PROCHERA, 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, ALSTOR SDS, 

P.PROCHERA@ALSTORSDS.PL

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Zarządzanie rozproszoną siecią w modelu out-of-band daje pełną kontrolę nad 
wszystkimi komponentami infrastruktury, nawet gdy zawiodą narzędzia typu in-band. 
Rozwiązania fi rmy Opengear umożliwiają nie tylko zdalne prowadzenie prac admini-
stracyjnych w modelu OOB, ale też proaktywne wykrywanie problemów.

Najczęściej stosowana metoda zdal-
nego zarządzania infrastrukturą 
typu in-band ma dużą wadę: w ra-

zie awarii urządzenia gwarantującego 
dostęp do internetu, administrator traci 
łączność z fi rmową siecią. Alternatywną 
metodą jest zarządzanie typu out-of-band, 
które zapewnia korzystanie ze sprzętu IT 
w dowolnym momencie, bez względu na 
kształt infrastruktury lokalnej sieci i spo-
sób jej połączenia z internetem. W tym 
przypadku wykorzystywane są porty ser-
wisowe (szeregowe, USB lub Ethernet) 
w sprzęcie sieciowym, dzięki którym ad-
ministratorzy mogą użytkować konsolę 
niezależnie od sposobu łączności z  siecią.

Urządzenia zapewniające zarządzanie 
infrastrukturą sieciową w modelu OOB 
oferuje fi rma Opengear. W razie utra-
ty  dostępu do internetu, przechodzą na 
alternatywną metodę łączności (modem 
3G/4G/PSTN, Ethernet lub światłowód). 
W modelach z modemem komórkowym 
jest również funkcja Failover to Cellu-
lar (F2C), która w razie awarii gwarantu-
je pracownikom fi rmy korzystanie z tego 
typu łączności w czasie, gdy administrato-
rzy usuwają usterkę.

Wyróżnikiem rozwiązań Opengear jest 
funkcja Smart OOB, odpowiadająca za mo-

nitorowanie pracy sprzętu sieciowego i re-
jestrowanie parametrów, które go dotyczą. 
Gwarantuje to proaktywne wykrywanie 
błędów i powiadamianie o nich admini-
stratorów za pomocą SMS-a lub e-maila, 
zanim nastąpi trudna do usunięcia awaria.

Na szczególną uwagę w portfolio fi rmy 
Opengear zasługuje rozwiązanie IM7200 
Infrastructure Manager, umożliwiające 
podłączenie z wykorzystaniem kabli mie-
dzianych lub światłowodu (w zależności 
od modelu) od 4 do 48 portów konsoli 
znajdujących się w serwerowni urządzeń. 
Ich identyfi kacja w lokalnej sieci i weryfi -
kacja uprawnień odbywa się przez proto-
kół LLDP. W przypadku awarii głównego 
łącza internetowego administrator uzyska 
dostęp za pomocą alternatywnego połą-
czenia dzięki wbudowanemu modemowi 
PSTN lub komórkowemu (4G). Dostęp-
ny jest też model IM7200–24E, który za-
pewnia centralne zarządzanie sprzętem 
IT z wykorzystaniem 16 portów konsoli 
oraz 24 portów Ethernet. 

Kolejnym wartym zainteresowania roz-
wiązaniem, przeznaczonym do instalacji 
w oddziałach fi rm, jest Resilience Gate-

way ACM7000-L. To bramka 
o miniaturowych wymiarach, 
zapewniająca połączenie przez 
port konsoli (szeregowy, USB

i Ethernet) z 4 lub 8 urzą-
dzeniami. Wykorzy-
stanie komórkowej 

transmisji danych uła-
twia podjęcie działań napraw-

czych w  momencie awarii sieci 
lub łącza internetowego. Dzięki niej 

można zdalnie zmienić przez port 

konsoli ustawienia konfi guracyjne m.in. 
routerów brzegowych, fi rewalli, UPS-ów 
i listw zasilających.

Opengear ma także w ofercie urządze-
nie Console Manager CM7100, które za-
stępuje zwykłe terminale przeznaczone do 
zarządzania serwerami (umożliwia podłą-
czenie od 16 do 96 portów konsoli). Nato-
miast Remote Site Gateway ACM7000 
to kompaktowe rozwiązanie zapewniają-
ce łączność przez modem PSTN w infra-
strukturze starszej generacji (wyposażone 
w 4 lub 8 portów konsoli).

Dodatkiem do tego sprzętu jest Light-
house Centralized Management, opro-
gramowanie do scentralizowanego wglą-
du w ustawienia rozwiązań sieciowych
za pomocą sprzętu fi rmy Opengear i in-
nych dostawców. Gwarantuje ono auto-
matyzację wielu rodzajów działań admi-
nistracyjnych. Do obsługi tego narzędzia 
wystarczy przeglądarka internetowa (nie 
ma wymogu instalowania Javy lub innych 
aplikacji). Za pomocą tego oprogramo-
wania można przekształcić urządzenie 
IM7200 w serwer ZTP gwarantujący bez-
obsługowe wdrażanie sprzętu sieciowego 
w oddziałach fi rm.

Urządzenia Opengear znajdują się 
w  ofercie Alstor SDS, autoryzowanego 
dystrybutora tej marki w Polsce. Firma, 
wspólnie z producentem, zapewnia sprzęt 
demonstracyjny na potrzeby projektów 
proof-of-concept u klientów.

Opengear gwarantuje
sieć dostępną bez przerw

VADEMECUM CRN maj 2020
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Serwery NAS firmy QNAP zapewniają przesyłanie danych przez prywatne wirtualne 
sieci VPN. Transmisja może odbywać się z wykorzystaniem autorskiego protokołu QBelt. 
Użytkownicy mają też dostęp do portalu agregującego wszystkie informacje dotyczące 
stanu bezpieczeństwa serwera oraz zgromadzonych na nim danych.

W sterujący pracą serwerów 
QNAP system operacyjny 
QTS wbudowana jest aplikacja 

QVPN, gwarantująca zarządzaną central-
nie, bezpieczną komunikację przez pry-
watną wirtualną sieć VPN. Zwykle w tym 
sposobie transmisji danych wykorzystywa-
ne są protokoły PPTP, L2TP lub OpenVPN 
(dostępne zarówno w serwerach QNAP, jak 
i w narzędziach do tworzenia sieci VPN), 
łatwo jednak je wykryć i zablokować komu-
nikację, np. za pomocą ataku DoS. 

Stworzony przez QNAP nowy proto-
kół QBelt szyfruje dane w sposób gwa-
rantujący większe bezpieczeństwo (klucz  
AES-256) niż pozostałe, jest od nich szyb-
szy i w znacznym stopniu zmniejsza szan-
sę wykrycia transmisji danych w sieci VPN. 
Aplikacja kliencka QBelt, odpowiadająca 
za utrzymywanie łączności z wykorzysta-
niem VPN, współpracuje z  systemami ope-
racyjnymi Windows, macOS, Android oraz 
iOS, co gwarantuje praktycznie wszystkim 
użytkownikom firmowych rozwiązań IT 
bezpieczne korzystanie z zasobów i apli-
kacji oraz ochronę przed wyciekiem waż-
nych informacji, np. danych osobowych,  
co zapewnia zgodność z RODO.

Wbudowany w aplikację QVPN panel 
zarządzania wyświetla komplet informacji 
o wszystkich serwerach VPN uruchomio-
nych na danym urządzeniu NAS (zarówno 
o połączeniach aktywnych, jak i interfej-
sach sieciowych połączeń wychodzących 
z każdego lokalnego serwera VPN), a także 
dane o użytkownikach aktualnie połączo-
nych z lokalnymi serwerami VPN. 

 
Celem cyberprzestępców są obecnie 
wszystkie urządzenia podłączone do inter-

netu – także serwery NAS. Dlatego QNAP 
opracował aplikację Security Counselor, 
która zapewnia wyszukiwanie słabych 
punktów w konfiguracji serwera i dostarcza 
zalecenia dotyczące zabezpieczenia danych 
przed wieloma typami ataków. Analizuje 
także poprawność pracy oprogramowania 
antywirusowego i innych narzędzi służą-
cych do  usuwania złośliwego kodu.

Security Counselor umożliwia wybranie 
jednego z trzech zestawów zabezpieczeń 
(albo skonfigurowanie własnego) i  uru-
chomienie ręcznej lub predefiniowanej 
kontroli bezpieczeństwa. Istnieje też opcja 
samodzielnego dostosowania ustawień do-
datkowych, np. blokowania adresów IP,  
instalacji certyfikatów bezpieczeństwa czy 
też zmieniania zasad dotyczących haseł.  
Na pulpicie nawigacyjnym widoczne jest 
podsumowanie ustawień ochronnych 
i wykaz głównych komponentów syste-
mu zabezpieczającego serwer NAS. Moż-
na włączać i  wyłączać ich widoczność, 
sprawdzać daty ostatnich operacji, two-
rzyć raporty lub wybrać opcję uruchomie-
nia określonej funkcji jednym kliknięciem.

Kontrolę zabezpieczeń uruchamia 
się ręcznie lub programuje jej regularne 
przeprowadzanie, aby zapewnić maksy-
malną ochronę danych na serwerze. Har-
monogram można konfigurować na wiele 
sposobów (dziennie, tygodniowo, week-
endowo, na określony dzień tygodnia) 
i w ten sposób zapewnić ciągłość pracy 
urządzenia. Po zakończeniu skanowania, 
podczas którego wykryto elementy wy-
magające naprawy lub ingerencji admi-
nistratora, aplikacja Security Counselor 
przekierowuje użytkownika do odpo-
wiedniej sekcji systemu w celu zmiany 
powiązanych ustawień zabezpieczeń da-
nego serwera NAS.

Autoryzowanymi dystrybutorami ser-
werów plików QNAP w Polsce są: AB, Also, 
EPA Systemy i Konsorcjum FEN.

Dodatkowe informacje: 
GRZEGORZ BIELAWSKI, COUNTRY MANAGER, QNAP, 

GBIELAWSKI@QNAP.COM

Chronione dane 
na serwerach QNAP
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Temat koronawirusa przez miesiące 
nie schodził z pierwszych stron ga-
zet, a w przypadku branży IT klu-

czowe były dwie związane z tym kwestie. 
Po pierwsze pandemia, z punktu widze-
nia przedsiębiorców, skutkowała proble-
mami organizacyjnymi i  koniecznością 
zapewnienia cyfrowych narzędzi do zdal-
nej pracy i zarządzania nimi. Z  drugiej 
strony unaoczniła mnogość luk związa-
nych z bezpieczeństwem – technicznych 
i proceduralnych. Co gorsza, trudno ocze-

kiwać, że zostaną szybko wyeliminowane, 
gdyż wiąże się to z kosztami, a obecnie każ-
da złotówka jest przed wydaniem oglądana 
z wielu stron. Tym bardziej, że wola inwe-
stowania w coś, co nigdy nie przyniesie 
zysku, jest zwykle dość słaba. Wydaje się 
jednak, że przedsiębiorcy tym razem nie 
mają wyjścia, bo jeśli nie zniszczy ich za-
grożenie fi zyczne, to prędzej czy później 
doświadczą cyfrowego ataku.

Głównym narzędziem do infi ltracji zaso-
bów IT użytkowników, stosowanym przez 

cyberprzestępców, jest inżynieria społecz-
na. Manipulacyjne działania podejmowa-
ne są przede wszystkim za pomocą poczty 
elektronicznej. Analitycy z należącego do 
Fortinetu laboratorium FortiGuard Labs 
zaobserwowali znaczący wzrost cyberata-
ków wykorzystujących nawiązania do pan-
demii – specjaliści wykrywali nawet 600 
nowych kampanii phishingowych każdego 
dnia, zaś liczba wirusów wzrosła o 17 proc. 
w styczniu, 52 proc. w lutym i 131 proc. 
w marcu (wzrosty rok do roku). 

Niemal od początku było oczywiste, że pandemia koronawirusa nie pozostanie bez echa 
w branży bezpieczeństwa IT. Strach społeczeństwa, pojawienie się licznych teorii spiskowych 
oraz nieprecyzyjna komunikacja wielu rządów okazały się wodą na młyn cyberprzestępców. 
I nawet jeśli prowadzone przez nich ataki nie były wyjątkowo nowatorskie, to przebiegłość 
w stosowaniu technik manipulacyjnych zaskoczyła wielu.

n Krzysztof Jakubik

obnażył braki 
     w wielu firmach

COVID-19 
OCHRONA PRZED ATAKAMI
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Malware as a Service (MaaS), przeznaczo-
nych dla początkujących cyberprzestęp-
ców, tzw. script kiddies. 

Co ciekawe, równocześnie analitycy For-
tiGuard Labs zaobserwowali spadek liczby 
botnetów (w styczniu o 66 proc., w lutym 
o 65 proc., w marcu o 44 proc., w porówna-
niu z zanotowaną w analogicznym okresie 
ubiegłego roku). Podobnie liczba ataków 
wykrywanych przez systemy ochrony 
przed włamaniami IPS spadła w marcu 
o 58 proc., w porównaniu z marcem roku 
2019. Widać więc wyraźnie, że cyberprze-
stępcy reagują na kryzys, dostosowując do 
niego strategie ataków. 

Niestety, 29 proc. dyrektorów ds. IT i bez-
pieczeństwa, zapytanych przez specjali-
stów Forrestera (na zlecenie VMware’a) 
przyznało, że nie zamierza w najbliższym 
czasie stworzyć dla swoich fi rm kom-
pleksowych strategii ochrony połączonej 
z zarządzaniem infrastrukturą sieciową. 
Jednocześnie 45 proc. z nich uważa, że 
taka wspólna strategia pozwoliłaby zna-
cząco ograniczyć liczbę incydentów oraz 
wycieków i przyspieszyłaby identyfi kację 
nowych zagrożeń.

Sami ankietowani przyznali jednak, 
że jest to zadanie trudne w realizacji. Aż 
84 proc. z nich mówi wprost, że ich zespo-
ły IT odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
i sieci nie mają ze sobą dobrych relacji. Me-
nedżerowie ponad połowy przedsiębiorstw 
chcą więc przymusić szeroko rozumia-
ne działy technologiczne do współpra-
cy, wdrażając w ciągu najbliższych 3–5 lat 
model wspólnej odpowiedzialności. Dla 
58 proc. z nich kluczowa jest współpra-
ca w zakresie ochrony infrastruktury IT, 
dla 51 proc. przy wykrywaniu zagrożeń, 
a dla 43 proc. bezpieczeństwo w chmurze.

Konieczne jest też, aby administratorzy 
IT w przedsiębiorstwach nie zapominali 
o podejmowaniu działań mających na ce-
lu ochronę pracowników zdalnych i po-
mocy im w  zabezpieczeniu domowych 
urządzeń oraz sieci. Zacząć powinni od 
edukacji, aby użytkownicy fi rmowych 
zasobów pracujący w domu (a także ich 
rodziny) byli świadomi zagrożeń. W tym 
przypadku pomocni mogą być integrato-
rzy i fi rmy szkoleniowe, które mają 

W treści phishingowych e-maili prze-
kazywane były fałszywe informacje na 
temat pandemii, zaś styl komunikacji to 
żerowanie na ludzkim strachu i empatii. 
Często w złośliwych wiadomościach poja-
wiał się temat dostępu do trudno osiągal-
nych środków medycznych lub wsparcia 
technicznego dla pracowników zdal-
nych. Organizacja Trolling the Dark Web
ujawniła natomiast takie cyberoszustwa 
związane z pandemią, jak oferta dostar-
czenia chlorochiny i innych leków oraz 
urządzeń medycznych.

Większość ataków phishingowych dys-
trybuuje jako złośliwy „ładunek” narzę-
dzia typu ransomware, trojany zdanego 
dostępu (Remote Access Trojan) i inne zło-
śliwe oprogramowanie, za pomocą którego 
można uzyskać zdalny dostęp do urządzeń 
podłączonych do sieci. Znacznie wzro-
sła także liczba oszustw fi nansowych po-
wiązanych z  tematem pandemii, nawet 
z użyciem narzędzi w modelu usługowym 

Prognozowane trendy 
związane z cyber-

bezpieczeństwem w 2020 r.

  Wzrośnie liczba ataków ransomware, 
w ramach których przestępcy nie tylko 
szyfrują dane, ale także grożą ich 
upublicznieniem w przypadku nieza-
płacenia okupu.

  Wzrośnie liczba ataków wykorzystują-
cych luki w protokole RDP.

  Wykorzystywane będą techniki deep-
fake do przeprowadzania oszustw 
i wyłudzeń na masową skalę (mogą 
też pojawić się próby użycia spreparo-
wanych fi lmów i plików dźwiękowych 
do kierunkowych ataków socjotech-
nicznych na przedsiębiorstwa).

  Debiut sieci 5G spowoduje zwiększe-
nie liczby ataków przeprowadzanych 
na urządzenia brzegowe.

  Wzrośnie liczba identyfi kowanych 
i wykorzystywanych podatności w śro-
dowiskach kontenerowych.

  Celem ataków staną się nowe usługi 
i rozwiązania bazujące na tzw. otwartej 
bankowości.

  Aplikacje webowe w chmurze będą 
coraz częściej wykorzystywane jako 
wektor ataków phishingowych,
a także do dystrybucji złośliwego 
oprogramowania.

  Rosnąca popularność smishingu spra-
wi, że SMS-y o zmanipulowanej treści 
staną się (obok malspamu) bardzo
częstym sposobem ataku na użytkow-
ników indywidualnych.

  Dalszy ciąg anonimizacji sieci 
(VPN-y w przeglądarkach, rozpo-
wszechnienie DNS over HTTPS) 
przyczyni się do wzrostu ataków typu 
Man In The Middle. 

  Sztuczna inteligencja będzie wyko-
rzystywana nie tylko w narzędziach 
cyberochronnych, ale też przez grupy 
przestępcze do prowadzenia ataków. 

Menedżerowie 
chcą przymusić 
działy techniczne 
do współpracy, 
wdrażając w ciągu 
najbliż szych 3–5 lat 
model wspólnej 
odpowie dzialności. 
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doświadczenie w akcjach edukacyjnych. 
Następnie należy zapewnić szyfrowaną 
łączność z fi rmą z wykorzystaniem sieci 
VPN. Warto też rozważyć dostarczenie 
pracownikowi licencji stosowanego w fi r-
mie oprogramowania do zwalczania zło-
śliwego kodu, aby mógł je zainstalować na 
prywatnym sprzęcie. Być może osoby te 
będą także zainteresowane konsultacjami 
na temat tego, w jaki sposób upewnić się, 
że ich domowe routery i punkty dostępo-
we Wi-Fi są odpowiednio zabezpieczone.

Oczywiście konieczne jest także zapew-
nienie ochrony fi rmowej infrastruktury. 
Szczególnie zalecane jest skorzystanie 
z  wieloskładnikowego uwierzytelnia-
nia i systemów jednokrotnego logowania 
(Single-Sign On), jak też nieustanna we-
ryfi kacja, czy z siecią łączą się wyłącznie 
uprawnione do tego urządzenia. Nato-
miast ochronę przed phishingiem oraz ran-
somware’em umożliwiają dodatkowe 
narzędzia zabezpieczające bramy poczty 
elektronicznej. 

Pandemia koronawirusa to oczywiście tyl-
ko jednorazowe (miejmy nadzieję) wyda-
rzenie, ale cyberprzestępcy nie przestaną 
działać po jego zakończeniu. Wpłynie ono 
oczywiście na to, jak swoje akcje planują 
hakerzy oraz w jaki sposób bronią się po-
tencjalne ofi ary. Ale pozwoli też rozprawić 
się z niektórymi mitami. Temu tematowi 
został poświęcony raport „Big Security in 

a Small Business World” z maja br., w któ-
rym eksperci Cisco podjęli próbę odpowie-
dzi na pytanie: jak cyberbezpieczeństwo 
wpływa na działalność małych i średnich 
fi rm z całego świata. 

Z dokumentu wynika, że mitem jest to, 
iż MŚP borykają się z innymi zagrożeniami 
niż większe podmioty. W tym celu porów-
nano rodzaje cyberataków, których do-
świadczały wszystkie przedsiębiorstwa 
i sprawdzono, jakie czasy przerwy w pracy 
one spowodowały. Okazuje się, że w ubie-
głym roku blisko 25 proc. małych i śred-
nich fi rm musiało stawić czoła przestojom 
trwającym ponad osiem godzin z powodu 
najpoważniejszego zanotowanego naru-
szenia bezpieczeństwa, zaś w przypadku 
większych fi rm było to 31 proc. Co cieka-
we, aż 75 proc. MŚP doświadczyło prze-
stojów krótszych niż 8 godzin (68 proc. 
w przypadku większych fi rm). Obie grupy 
respondentów zgodnie przyznały, że naj-
więcej szkody, czyli przestojów dłuższych 
niż 24 godziny, powodują ataki z wykorzy-
staniem ransomware’u. 

W  przypadku mniejszych fi rm dość 
nisko uplasowały się ataki typu DDoS 
(miejsce 9. na liście 10 najbardziej destruk-
cyjnych typów ataków), ale zajmują one 
wysokie 3. miejsce w przypadku przedsię-
biorstw zatrudniających ponad 10 tys. pra-
cowników. Natomiast małe fi rmy padają 
ofi arą phishingu częściej niż duże. Jednym 
z głównych problemów, z którymi boryka-
ły się MŚP, było wykradanie danych dostę-

powych, co tylko w ciągu ostatniego roku 
skutkowało przestojami o długości średnio 
od 17 do 24 godzin. 

Główny nacisk w strategii obronnej po-
winien być położony na walkę z phishin-
giem. Ale nawet jeżeli w przedsiębiorstwie 
wdrożone zostanie rozwiązanie chronią-
ce pocztę elektroniczną przed złośliwy-
mi wiadomościami, część phishingowych 
e-maili wciąż może się przez nie przedo-
stać. Według specjalistów Fortinetu jed-
na na 3 tys. wiadomości zawiera złośliwe 
oprogramowanie (w  tym ransomware), 
zaś jedna na 4 tys. ma załącznik z takim 
kodem, który nie był wcześniej znany. 
Z tego powodu fi rmy muszą mierzyć się 
z zaawansowanymi i niespotykanymi do-
tąd zagrożeniami, zaś pracownicy – jesz-
cze uważniej niż kiedykolwiek – powinni 
sprawdzać otrzymywane e-maile i być wy-
czuleni na wszelkie podejrzane elementy, 
które zawierają.

Eksperci Fortinetu zbadali również, że 
jedna na 6 tys. wiadomości zawiera po-
dejrzany adres URL. Nie każdy taki link 
prowadzi bezpośrednio do złośliwej za-
wartości, wiele z nich może być pomo-
stem do przyszłej kampanii ransomware 
lub próbą działania phishingowego, które 
ma na celu zdobycie cennych i poufnych 
danych. Oczywiście liczba otrzymywa-
nych e-maili zależy w dużym stopniu od 
branży i wykonywanej pracy, ale szacuje 
się, że przeciętny pracownik otrzymuje 
ich dziennie 121. Według statystyk ozna-

n MATEUSZ PIĄTEK  Chociaż w przypadku incydentu bezpieczeństwa istnieje możliwość 
pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności, to jednak długofalowe konsekwencje
 tego typu zdarzenia będzie ponosił pracodawca. Mowa tu o stratach wizerunkowych fi rmy, 
utracie pozycji rynkowej czy groźbie dotkliwych kar fi nansowych. Zatem w interesie zarzą-
dów fi rm jest, aby zminimalizować ryzyko, jeśli nie do zera – co w przypadku pracy zdalnej 
jest w zasadzie niewykonalne – to przynajmniej tak bardzo, jak to tylko możliwe.

n MARIUSZ RZEPKA Wiele ofi ar ataku ransomware czuje presję do zapłacenia okupu, bo 
chcą szybko odzyskać dane i ograniczyć przestój fi rmy. Jednak, według naszych badań,
 taka decyzja nie wpływa znacząco na powrót do normalnej działalności, zarówno pod 
względem kosztów, jak i czasu. Często konieczne jest uzyskanie kilku kluczy, aby odszyfro-
wać zablokowane przez przestępców informacje, a sam proces jest skomplikowany i cza-
sochłonny. Większość przedsiębiorstw nie ulega jednak żądaniom cyberprzestępców 
i na zapłacenie decyduje się mniej niż jedna trzecia. Szczególnie istotne jest korzystanie 
z wielowarstwowych rozwiązań ochronnych, które synchronizują między sobą informacje 
o potencjalnych zagrożeniach. Zapewniają one odparcie ataku zanim przestępca dostanie 
się do systemu IT i będzie miał szansę zaszyfrować dane. 

Mateusz Piątek, 
Product Manager, 
Dagma 

Mariusz Rzepka, 
Senior Manager, 
Eastern Europe, 

Sophos

Zdaniem specjalisty 

OCHRONA PRZED ATAKAMI
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cza to, że do fi rmy zatrudniającej sto osób 
przychodzi dziennie średnio dziewięć za-
infekowanych wiadomości, w tym: czte-
ry ze złośliwym oprogramowaniem, trzy 
z nieznanym wcześniej złośliwym kodem 
i dwie zawierające podejrzane łącza URL. 
Problem jest o tyle znaczący, że blokowa-
nie wszystkich podejrzanych lub niezna-
nych adresów może negatywnie wpłynąć 
na działanie fi rmy. Ważne jest zatem, aby 
przedsiębiorstwa korzystały z rozwiązań 
ochronnych nowej generacji w celu wyeli-
minowania tych zagrożeń. 

Przeprowadzone na zlecenie Sophosa ba-
danie „The State of Ransomware 2020” 
wykazało, że ataki typu ransomware wciąż 
są bardzo groźne. Jego wyniki wykazują, 
że w ciągu ostatniego roku 51 proc. fi rm na 
świecie doświadczyło ataku ransomware. 
W 2017 r., w którym liczba tego typu za-
grożeń gwałtownie rosła, takich fi rm było 
54 proc. W Polsce odsetek ten jest poni-
żej średniej i wynosi 28 proc. Z badania 
wynika, że zdecydowana większość ata-
ków ransomware jest skuteczna – aż trzy 
na cztery próby, które naruszą system 
ochronny przedsiębiorstwa, kończą się 
zaszyfrowaniem danych.

Średni koszt usunięcia skutków ataku 
ransomware, obejmujący przestoje w dzia-
łalności, utracone zamówienia i  koszty 
operacyjne, wynosi w skali globalnej po-
nad 730 tys. dol., zaś w Polsce ok. 500 tys. zł 
(w fi rmach powyżej 100 pracowników). 
Warto przy tym podkreślić, że większość 
ankietowanych przedsiębiorstw ma wyku-
pione ubezpieczenie od skutków cyberza-
grożeń – w Polsce aż 71 proc. z nich. Jednak 
jedynie w 44 proc. przypadków obejmuje 
ono koszty ponoszone w związku ze szko-
dami spowodowanymi przez ransom-
ware (na świecie to odpowiednio 84 proc. 
i 64 proc.). 

Jak zwraca uwagę Kamil Sadkowski, Se-
nior Detection Engineer w fi rmie ESET, 
cyberprzestępcy zaczęli stosować nową 
technikę, która polega na żądaniu dwóch 
okupów: jednego za możliwość odszyfro-
wania plików, a drugiego za usunięcie da-
nych przez nich skradzionych. Kwoty tego 
dodatkowego okupu sięgają od 100 tys. do 
nawet 2 mln dol., natomiast ofi ara sama 

może wybrać, czy chce zapłacić wyłącz-
nie za możliwość odszyfrowania plików, 
za gwarancję ich nieupubliczniania, czy za 
jedno i drugie.

– Chociaż ujawnienie skradzionych da-
nych może wyrządzić olbrzymie szkody wi-
zerunkowe, przestrzegam przed płaceniem 
przestępcom okupu. Nigdy nie ma gwaran-
cji, że wykradzione dane zostaną usunięte. 
Może się okazać, że zamiast uchronić się 
przed ich publikacją w sieci, udowodnimy 
jedynie przestępcom, że stosowane przez 
nich metody są skuteczne, zachęcając ich 
do kolejnych ataków – ostrzega Kamil 
Sadkowski.

Równolegle do tradycyjnych cyberza-
grożeń znacznie rośnie liczba zaawan-
sowanych ataków, które coraz częściej 
wykorzystują sztuczną inteligencję i ucze-
nie maszynowe. Wiele współczesnych 
narzędzi wykorzystywanych przez cyber-
przestępców zawiera już w sobie funkcje, 
które umożliwiają inteligentne „omijanie” 
oprogramowania antywirusowego lub in-
nych rozwiązań do wykrywania zagrożeń.

Twórcy malware’u nowej generacji za-
stępują tradycyjną logikę kodu bardziej 
skomplikowanymi drzewami decyzyjny-
mi. Swoje narzędzia wyposażają w moduł 
analizy zachowania oprogramowania wy-

korzystywanego przez użytkowników. Na 
bazie jej wyników taki złośliwy kod po-
dejmuje autonomiczne decyzje dotyczące 
kolejnych podejmowanych kroków. Wy-
korzystuje szereg informacji dotyczących: 
rodzaju urządzeń podłączonych do dane-
go segmentu sieci, przepływu ruchu we-
wnątrz niej, używanych aplikacji czy też 
przeprowadzanych transakcji online. Im 
dłużej taki złośliwy program jest obecny 
w zainfekowanej sieci, tym skuteczniej bę-
dzie mógł działać niezależnie, wtapiając 
się w to środowisko i dobierając najbar-
dziej skuteczne metody ataku.

Natomiast uczenie maszynowe zde-
cydowanie jest też sprzymierzeńcem 
w  walce z  cyberzagrożeniami. Pozwa-
la uporządkować ogromną ilość danych 
i szybciej wykrywać nowe zagrożenia czy 
kolejne warianty złośliwego oprogramo-
wania. Już teraz jest używane w wielu 
rozwiązaniach ochronnych. Pomaga cho-
ciażby w wychwytywaniu zjawisk w sieci, 
które odbiegają od normy i analizowaniu 
ich. Używane jest również w statycznej 
i dynamicznej analizie zagrożeń typu ze-
ro-day, automatycznej ochronie urządzeń 
końcowych, aplikacji webowych i wielu in-
nych narzędziach. n

Najpopularniejsze techniki manipulacyjne w wiadomościach 
phishingowych związanych z koronawirusem 

  Projektowanie wiadomości e-mail z poradami medycznymi i informacjami dotyczącymi 

koronawirusa, aby wyglądały na pochodzące z krajowych organów ds. zdrowia, 

np. amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC), Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) i brytyjskiej służby zdrowia (NHS). 

  Podawanie adresów URL, które rzekomo prowadzą 

do aplikacji śledzących koronawirusa. 

  Prezentowanie nowych zasad w miejscu pracy 

oraz zachęcanie do pobrania dodatkowych 

materiałów dotyczących środków bezpie-

czeństwa w związku z panującą pandemią. 

Najpopularniejsze znane 
sposoby atakowania fi rm 

przez ransomware
Źródło: Raport Sophos „The State of Ransomware 2020”

21%

Zdalny atak 
na serwer

16%

E-mail ze 
złośliwym 

załącznikiem
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Błędy w konfi gu-
racji usług chmury 

publicznej

9%

Atak poprzez 
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9%

Atak ze 
środowiska IT 

partnera współ-
pracującego 

z fi rmą

7%

Za pomocą 
wymiennego 

nośnika
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Plik lub e-mail 
z linkiem do 
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Ogromna liczba wycieków danych jest efektem kradzieży 
informacji uwierzytelniających użytkowników i nadużyć 
przyznanych im uprawnień. Dlatego WALLIX hołduje 
zasadzie ograniczonego zaufania w środowisku IT 
i dzięki swoim produktom umożliwia stosowanie jej 
w całym przedsiębiorstwie.

P 
roducent uważa, że od zasady ogra-
niczonego zaufania nie powinno być 
wyjątków. Żadne działanie nie jest 

uznawane za bezpieczne, dlatego zawsze 
weryfi kuje się tożsamość i uprawnienia 
osoby, która je inicjuje. Wszyscy użytkow-
nicy, wewnętrzni i zewnętrzni, mogą uzy-
skać dostęp do zasobów i usług IT tylko 
pod warunkiem, że udzielą systemowi za-
rządzania uprzywilejowanym dostępem 
(Privileged Access Management) odpo-
wiedzi na pytania dotyczące podejmo-
wanej akcji: kto, co, gdzie, kiedy i w jaki 
sposób. Oprócz tego niezbędne jest wy-
korzystanie systemu wieloskładnikowego 
uwierzytelniania.

Procesy skutecznie 
zablokowane
WALLIX BestSafe to rozwiązanie typu 
EMS (Endpoint Management Solution), 

w którym zastosowano tzw. zasadę naj-
mniejszego uprzywilejowania. Zgodnie 
z nią każdy użytkownik, aplikacja i pro-
ces mają dostęp tylko do tych informacji 
i zasobów, które są niezbędne do wykona-
nia konkretnej operacji. 

Ograniczenie to nie ma żadnego wpły-
wu na biznesową działalność pracowni-
ków. Administratorzy w dziale IT mają 
zagwarantowane proste zarządzanie bez-
pieczeństwem urządzeń końcowych, 
a wszyscy użytkownicy – komfort pra-
cy. Mogą normalnie pracować, urucha-
miać wymagające uprawnień aplikacje 
korporacyjne, a nawet instalować opro-
gramowanie z fi rmowej witryny, pod wa-
runkiem, że nie jest ono zablokowane dla 
danego użytkownika przez dział IT. No-
wość stanowi jedynie to, że do wszystkich 
tych operacji nie muszą mieć uprawnień 
administratora.

Po wdrożeniu oprogramowania Best- 
Safe administratorzy mają dwie opera-
cje do przeprowadzenia. Muszą zmienić 
ustawienia systemowe tak, by nikt nie 
miał uprawnień administracyjnych, a na-
stępnie zainstalować agenta BestSafe
na urządzeniach końcowych. Od tego 
momentu sprzęt jest chroniony przed 
wszystkimi atakami, które można prze-
prowadzić jedynie z konta administra-
tora (ransomware, cryptojacking i inne 
rodzaje złośliwego kodu). Dzięki temu 
żadna aplikacja, żaden proces ani żaden 
użytkownik nie będzie w stanie wykonać 
operacji, do których nie jest uprawniony.

Tego typu ochrona jest możliwa dzię-
ki innowacyjnemu mechanizmowi stwo-
rzonemu przez programistów firmy 
WALLIX. Agent oprogramowania Best-
Safe działa jak kolejna aplikacja i prze-
chwytuje inne programy jeszcze przed 
ich połączeniem się z interfejsem API 
systemu Windows. Następnie przepro-
wadza analizę, aby sprawdzić, jaką ope-
rację program ma wykonać, przez kogo 
został uruchomiony a także z jakimi in-
terfejsami API ma się połączyć.

Operacja ta przeprowadzana jest 
zgodnie z  regułami zdefiniowanymi 
wcześniej w polityce bezpieczeństwa, 
które określają, czy dany proces może 
być dalej wykonywany, czy też należy 
go zablokować i uniemożliwić wszelkie 
wywołania interfejsu API. BestSafe za-
pewnia także monitorowanie działania 
programu, jeśli zachodzi podejrzenie, że 
jest on złośliwy. 

jest bezpiecznie
Rozwiązanie WALLIX Trustelem 
powstało w  reakcji na wyzwania 
rynkowe, przed którymi stoją dziś 
działy IT, dotyczące zapewniania 
dostępu zarówno do zasobów we-
wnętrznych przedsiębiorstwa, jak 
i znajdujących się w chmurze. To 
usługa typu IDaaS (ID as a Service),
która zabezpiecza przed naduży-

WALLIX nie dopuści 
    do nadużycia zaufania

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Stan zabezpieczeń dostępu do zasobów IT,
zapewnianych przez usługę WALLIX 
Trustelem, prezentowany jest w przejrzysty 
sposób w panelu zarządzania.



Dodatkowe informacje: 
PAWEŁ RYBCZYK, 

TERRITORY MANAGER CEE/CIS, WALLIX, 

PRYBCZYK@WALLIX.COM
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niezbędne uprawnienia dostępu do danego za-

sobu, okoliczności uzyskania dostępu muszą 

być odpowiednie, a wszystkie działania mu-

szą być monitorowane i rejestrowane w celu 

umożliwienia ewentualnego śledztwa i audytu.

3Czy proces logowania w przypadku strate-
gii „zero trust” jest taki jak zwykle, czyli po-

lega wyłącznie na podaniu nazwy użytkownika 
i hasła?
Niestety, ten zestaw danych jest najczęściej 

kradziony w branży IT, szczególnie podczas 

ataków phishingowych lub w wyniku prze-

jęcia bazy danych z serwerów służących do 

uwierzytelniania. Dlatego uważamy, że je-

dynym skutecznym sposobem ograniczenia 

skutków takich kradzieży jest uwierzytelnia-

nie wieloskładnikowe, to znaczy wykorzysta-

nie nie tylko tego, co się wie, ale także czegoś, 

co się ma, czyli tymczasowego kodu. Może on 

być udostępniony w różny sposób – w fi zycz-

nym tokenie, za pomocą aplikacji mobilnej, 

wiadomości SMS lub e-mail. Strategia „zero 

trust” opiera się na założeniu, że wyjątkowo 

mało prawdopodobne jest, aby przestępca 

ukradł zarówno dane uwierzytelniające użyt-

kownika, jak i fi zyczne urządzenie, na które 

otrzymuje on dodatkowy kod.

1WALLIX sugeruje klientom przyjęcie strategii 
„zero trust”. Na czym ona polega?

Przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych 

najczęściej mają miejsce w wyniku naduży-

cia uprawnień do korzystania z nich. Dlatego 

coraz popularniejszy staje się model, w któ-

rym w fi rmowej infrastrukturze z założenia 

jest blokowany dostęp do wszystkich zaso-

bów, a udostępnianie aplikacji i danych należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. Oczy-

wiście, w tym modelu zarządzania ochroną 

każdy pracownik musi mieć stały dostęp do 

pewnych zasobów, zgodnie z pełnioną w fi r-

mie rolą, ale bardzo skrupulatnie należy 

sprawdzać, kto, gdzie, kiedy i w jaki sposób 

z nich korzysta.

2Zatem wymaga się od użytkowników nie tyl-
ko udowodnienia, kim są, ale również, w ja-

kim celu zamierzają korzystać z danych i jakie 
mają do tego uprawnienia. W jaki sposób to wy-
egzekwować?
Dzięki oprogramowaniu należącemu do gru-

py produktów Privileged Access Management, 

czyli umożliwiających zarządzanie dostępem 

uprzywilejowanym. Jego działanie bazuje na 

czterech podstawowych założeniach: użyt-

kownik musi udowodnić, kim jest, musi mieć 

Trzy pytania do…
Pawła Rybczyka, 
Territory Managera CEE/CIS, WALLIX

ciami związanymi z  tożsamością użyt-
kowników dzięki zastąpieniu prostych 
haseł wzmocnionym, obowiązującym we 
wszystkich fi rmowych systemach uwie-
rzytelnianiem. Zapewnia różnorodne 
funkcje zarządzania dostępem, takie jak: 
baza tożsamości i danych logowania użyt-
kowników do aplikacji, pojedyncze logo-
wanie (Single Sign-On), synchronizacja 
katalogów fi rmowych, kontekstowa kon-
trola dostępu, wieloskładnikowa auto-
ryzacja (w tym FIDO) oraz zarządzanie 
i monitorowanie 24/7.

Priorytetem dla użytkowników jest ła-
twość dostępu do systemów IT i komfort 
korzystania z nich. Twórcy usługi Truste-
lem uszanowali to. Po zalogowaniu się do 
niej każdy może bezpiecznie uruchamiać 
aplikacje, których ikony wyświetlane są 
na pulpicie (ich lista zmieniana jest w za-
leżności od tzw. kontekstu sieciowego, 
czyli np. sposobu, w jaki użytkownik łą-
czy się z siecią). Możliwe jest też skonfi -
gurowanie usługi w taki sposób, aby zaraz 
po zalogowaniu się użytkownika urucha-
miany był konkretny program. W każdym 
przypadku jednak uwierzytelnianie doko-
nywane jest w ramach usługi Trustelem, 
działającej jako zaufana strona trzecia. 

Podczas uzyskiwania dostępu do opro-
gramowania z urządzenia podłączonego 
do domeny Active Directory użytkow-
nicy są automatycznie uwierzytelniani 
za pomocą funkcji Integrated Windows 
Authentication. Zaszyfrowany token 
Kerberos jest wysyłany do Trustelem 
i  sprawdzany przez kontroler domeny. 
Po jego zatwierdzeniu usługa umożliwia 
bezpieczny dostęp do pulpitu użytkow-
nika lub wybranej aplikacji. Natomiast 
jeśli w danym momencie urządzenie nie 
jest podłączone do domeny Active Direc-
tory, użytkownik może się uwierzytelnić 
hasłem wykorzystywanym w tej usłudze. 
Ważny jest tu fakt, że hasła z  serwera 
Active Directory nigdy nie są przechowy-
wane przez Trustelem, zawsze są spraw-
dzane w czasie rzeczywistym przez jeden 
z kontrolerów domeny. 

Do najbardziej stresujących sytuacji, 
z jakimi mają do czynienia użytkowni-
cy aplikacji i usług cyfrowych, zaliczyć 
można  zapomnienie hasła. Konieczność 
obsługi tego typu zgłoszeń jest dla dzia-
łu IT stratą czasu i generuje dodatkowe 

koszty. Tymczasem narzędzie Trustelem 
Reconnect umożliwia użytkownikom sa-
modzielne resetowanie hasła do Active
Directory po uwierzytelnieniu się za po-
mocą jednego z  kilku alternatywnych 
rozwiązań, takich jak aplikacja mobilna 
Trustelem Authenticator, SMS, klucz za-
bezpieczający FIDO, ustanowione wcze-
śniej pytania weryfi kujące itp.

Usługa Trustelem została zaprojekto-
wana tak, aby korzystanie z niej było pro-
ste i intuicyjne także dla administratorów. 
Jej konsola web umożliwia ustawienie 
synchronizacji katalogów, zarządzanie 
cyklem życia kont użytkowników ze-
wnętrznych i aplikacji, tworzenie i do-
stosowywanie reguł dostępu do zasobów, 
monitorowanie aktywności użytkow-

ników oraz zapewnienie bezpiecznego 
dostępu do danych audytowych. Wie-
le narzędzi, zarówno dystrybuowanych 
w modelu SaaS, jak i wdrażanych lokalnie, 
jest wstępnie zintegrowanych z Truste-
lem (m.in. Offi  ce 365, G Suite, Salesforce, 
Dropbox). Usługa ta może być zintegro-
wana z każdą aplikacją zgodną ze standar-
dami SAML, OpenID Connect lub OAuth.
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O 
programowanie Proget MDM 
oraz przygotowany wcześniej 
profi l użytkownika mogą być in-

stalowane na urządzeniu mobilnym i uru-
chamiane automatycznie. Administratorzy 
zyskują wiele funkcji ułatwiających zapew-
nienie zgodności sposobu przechowywania 
i uzyskiwania dostępu do danych z reguła-
mi polityki bezpieczeństwa w fi rmie. Mają 
do dyspozycji białe i czarne listy aplikacji, 
funkcję blokady połączeń z numerów egzo-
tycznych, mogą ustalać aktualną lokalizację 
telefonu, a także otrzymywać szczegółowe 
raporty, generowane zarówno na żądanie, 
jak i w zdefi niowanych przez nich inter-
wałach czasowych. Proget MDM gwaran-
tuje również integrację z usługami klasy 
enterprise znajdującymi się w systemach 
Android oraz iOS: Samsung Knox Mobile 
Enrollment, Android Enterprise, Android 
Zero-Touch, Apple DEP i VPP.

Twórcy systemu Proget MDM zadbali 
o dodatkową kontrolę sprzętu mobilnego 
często podróżujących pracowników. Firmy 
logistyczne doceniają funkcję uniemożli-
wiającą kierowcom korzystanie z telefonów 
lub tabletów w sposób powodujący zagro-
żenie, np. oglądanie fi lmów podczas jaz-

dy (wybrane aplikacje nie są dostepne, gdy 
auto przekroczy określoną przez admi-
nistratora prędkość). Z kolei funkcja SIM 
Pinning zapewnia przypisanie karty SIM 
z danym numerem do konkretnego urzą-
dzenia, dzięki czemu nie będzie ono działać 
z inną. Administratorzy mogą też zabloko-
wać drugi port SIM w telefonie i ograniczyć 
lub całkowicie wyłączyć transmisję danych 
w wybranych krajach, co skutecznie ochro-
ni przed niespodziewanymi kosztami.

Oprócz klasycznych funkcji, takich jak 
czyszczenie zawartości urządzeń czy wy-
muszanie haseł o  określonym stopniu 
skomplikowania, Proget MDM gwarantuje 
dodatkowe zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa. Autorska funkcja Mobile Threat 
Prevention zapewnia wykonanie zaplano-
wanej akcji (oprócz powiadomienia admi-
nistratora) w przypadku niebezpiecznego 
zdarzenia, np. wyłączenia modułu Wi-Fi 
po podłączeniu do otwartej – co stanowi 
potencjalne zagrożenie –  sieci bezprze-
wodowej lub zablokowanie komunikacji 
Bluetooth po wykryciu aktywnej funkcji 
„debugowanie przez Bluetooth” (w skraj-
nych sytuacjach można zdecydować o za-
blokowaniu telefonu lub wręcz usunięciu 

jego zawartości). Inną ciekawą funkcją jest 
zaawansowany geofencing, czyli wirtual-
ne ogrodzenie, które gwarantuje podjęcie 
zaplanowanych działań po opuszczeniu 
przez sprzęt określonej strefy. Należą 
do nich: wyłączenie transmisji danych, 
uniemożliwienie uruchomienia aplikacji 
mających dostęp do wrażliwych danych 
(do czasu powrotu do strefy), usunięcie 
zawartości urządzenia itp.

Proget Software to całkowicie polska 
fi rma, która powstała w 2007 r. na bazie 
rodzimego kapitału. Dystrybutorem jej 
produktów w Polsce jest Alstor SDS, któ-
ry zapewnia resellerom i  integratorom 
wsparcie przed- i posprzedażne, a także 
szkolenia i wszelkiego typu usługi serwi-
sowe. Pomaga też partnerom w prezentacji 
oferowanych rozwiązań potencjalnym na-
bywcom i udostępnia bezpłatną, 30-dnio-
wą testową wersję oprogramowania.

Dodatkowe informacje: MARTA DROZDOWSKA, 

INTERNATIONAL OPERATIONS DIRECTOR, 

PROGET SOFTWARE, MARTA.DROZDOWSKA@PROGET.PL

OCHRONA PRZED ATAKAMI
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Podczas zdalnej pracy, gdy pracownicy wykorzystują urządzenia mobil-
ne, administratorzy IT w fi rmach muszą zadbać o zapewnienie odpo-
wiednich zabezpieczeń, które nie będą utrudniały pracy ani zmniejszały 
jej wydajności. O odpowiedni poziom ochrony powinny zadbać także 

MŚP, które zazwyczaj tę kwestię ignorują. Rozwiązanie Proget MDM stanowi dla nich dosko-
nałą alternatywę dla dużych i bardzo drogich systemów. Zapewnia intuicyjnie obsługiwaną 
konsolę administratora i nie wymaga zaawansowanych szkoleń dla użytkowników.

Marta Drozdowska
International Operations Director, Proget Software

Firma Proget Software jest twórcą nowoczesnego 
systemu klasy MDM/EMM do zarządzania mobilnym 

sprzętem w przedsiębiorstwach oraz ochrony 
zgromadzonych na nim danych, zgodnie z przyjętymi 

przez klienta regułami polityki bezpieczeństwa.

mobilnych po polsku
Co daje użytkownikom

Proget MDM?
System zapewnia zarządzanie sprzętem 
mobilnym w fi rmie na kilka najpopularniej-
szych sposobów:

  monitoring urządzeń i ich działania 

(stanu baterii, korzystania z internetu, 

stosowania aplikacji itp.),

  podział telefonu lub tabletu na część 

prywatną i służbową (ochrona prywat-

ności użytkownika i zabezpieczenie 

fi rmowych danych),

  ograniczenie „zbędnych” funkcji 

(m.in. wyłączenie komunikacji Bluetooth, 

zdefi niowanie zaufanych sieci Wi-Fi, 

biała lista kontaktów, usunięcie nieuży-

tecznych i niepożądanych aplikacji).
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Na skutek pandemii koronawirusa coraz więcej osób – także starszych, zazwyczaj mniej 
obeznanych z nowoczesnymi narzędziami – decyduje się na zakupy online. To dodatkowa 

okazja dla cyberprzestępców, aby za cel ataku wziąć aplikacje webowe.

W 
wielu firmach na-
dal nie przywią-
zuje się wagi do 

zapewnienia odpowiedniej 
ochrony aplikacji, których in-
terfejs jest udostępniany online. 
Tymczasem w ich bazach danych 
składowane są cenne informacje 
o  pracownikach, dostawcach, 
klientach, transakcjach itd. Sytu-
ację utrudnia fakt, że aplikacje te 
dość często w ogóle nie są aktu-
alizowane, są natomiast podatne 
na ataki, co cyberprzestępcy mo-
gą wykorzystać np. do przejęcia kontroli 
nad serwerem aplikacyjnym lub dostania 
się do ważnych danych.

Coraz popularniejsze firewalle no-
wej generacji (NGFW) nie stanowią 
wystarczającej ochrony aplikacji webo-
wych. Dlatego Barracuda Networks ofe-
ruje komplementarny produkt – Cloud  
Application Protection Platform. Jest 
to rozwiązanie typu Web Application 
Firewall, dostępne w postaci fizycznej, 
w maszynie wirtualnej i w zdobywającej 
coraz większą popularność formie usługi 
(WAFaaS).

Wyróżnikiem produktów Barracuda 
Networks z rodziny WAF jest to, że czas 
ich instalacji jest bardzo krótki, a wszelkie 
nakłady finansowe i organizacyjne zwią-
zane z wdrożeniem i utrzymaniem zosta-
ły zredukowane do minimum. Dotyczy to 
szczególnie usługi WAFaaS, którą można 
uruchomić praktycznie w 15–30 minut. 

Barracuda ma także w ofercie narzędzie 
Barracuda Vulnerability Manager, któ-
re jest skanerem podatności aplikacji. Je-
go działaniem można objąć całą witrynę 
przedsiębiorstwa lub konkretną aplika-
cję webową. Efekt jego pracy – szczegó-

łowy raport dotyczący wykrytych słabych 
punktów – może okazać się najlepszym 
argumentem przekonującym o  zasad-
ności zastosowania dodatkowej ochrony 
udostępnianych w sieci usług, których nie 
jest w stanie zabezpieczyć tradycyjny fire-
wall (nawet z włączoną ochroną aplikacji). 
Kolejnym atutem jest możliwość prostej 
integracji skanera z Barracuda Web Appli-
cation Firewall i zautomatyzowania całego 
systemu ochrony, w którym BVM monito-
ruje poprawność konfiguracji serwisów, 
np. po wprowadzonych przez administra-
tora zmianach.

Inteligentne wykrywanie 
botów
Ciekawą usługą proponowaną w ramach 
Barracuda Web Application Firewall jest 
narzędzie wykorzystujące mechanizm 
uczenia maszynowego do inteligent-
nego wykrywania botów –  Barracuda  
Advanced Bot Protection. Skanuje ono 
w czasie rzeczywistym ruch przychodzą-
cy do aplikacji, analizuje go z wykorzysta-
niem sztucznej inteligencji i klasyfikuje 
podejrzane wzorce ruchu, także te przypo-
minające do złudzenia działania człowie-

ka. Zagadnienie to jest szczególnie 
ważne, bowiem – chociaż brzmi 
to niewiarygodnie – boty to obec-
nie ponad połowa ruchu w  in-
ternecie. Oczywiście, większość 
botów jest pożyteczna, a ich zada-
nie polega na dostarczaniu użyt-
kownikom różnych witryn (np. 
porównywarek cen) poszukiwa-
nych przez nich informacji.

Ale coraz częściej można spot- 
kać też takie, za pomocą których 
nie tylko przeprowadzane są ata-
ki DDoS. Potrafią na przykład  wy-

kupić wszystkie bilety na koncert lub mecz 
albo usługę transportową, zapłacić za nie, 
posługując się skradzionymi numerami 
kart kredytowych, a następnie wystawić 
je do ponownej sprzedaży w internecie. 
Takie działanie w oczywisty sposób ne-
gatywnie wpływa zarówno na biznes, jak 
i na reputację przedsiębiorcy. Szczególnie 
poważnym problemem jest fakt, że twór-
cy szkodliwych botów odpowiednio mo-
dyfikują je, aby symulowały rzeczywiste 
działania człowieka. Spowalniana jest ich 
praca, często zmieniane są adresy IP oraz 
modyfikowane dane „stacji roboczych”, 
z których inicjowana jest transakcja. Do 
skutecznego wykrywania tego typu bo-
tów konieczne jest zatem zebranie jak naj-
większej ilości informacji na temat ruchu 
w sieci i zaangażowanie sztucznej inteli-
gencji do ich analizy.

Dodatkowe informacje: 
ALEKSANDER KIJEWSKI, 

SALES ENGINEER, BARRACUDA NETWORKS

AKIJEWSKI@BARRACUDA.COM

Barracuda zapewnia 
bezpieczeństwo aplikacji webowych
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Rozwiązania Ivanti są projektowane tak, by za ich pomocą integratorzy mogli wdrożyć 
w fi rmach procesy zapewniające wielowymiarową ochronę. Ideą producenta jest, 
by obejmowały swoim zasięgiem nie tylko aspekty techniczne, ale też ludzkie, związane 
na przykład z niebezpiecznymi przyzwyczajeniami użytkowników.

C 
yberprzestępcy korzystają z oka-
zji, że wiele fi rm przeszło na pracę 
zdalną, a duża liczba ich pracow-

ników ma niewielką wiedzę na temat 
bezpieczeństwa IT. W rezultacie na ad-
ministratorów cyfrowych środowisk 
w przedsiębiorstwach spadła ogromna 
odpowiedzialność – za stabilność pracy 
komputerów (która przekłada się na cią-
głość biznesową), ochronę zgromadzo-
nych na nich danych oraz zapewnienie 
zgodności tych procesów zarówno z we-
wnętrzną polityką bezpieczeństwa, jak 
i regulacjami prawnymi.

Ivanti ma w  portfolio zestaw narzę-
dzi, które integratorzy mogą proponować 
klientom, aby zmniejszyli ryzyko udane-
go ataku przez cyberprzestępców bądź nie 
dopuścić do działalności użytkowników 
sprawiającej problemy związane z bez-
pieczeństwem. Przede wszystkim, że-
by działania wspierające użytkowników 
były efektywne, administratorzy powin-

ni dowiedzieć się, jaki sprzęt i oprogra-
mowanie są wykorzystywane w  fi rmie. 
Zabezpieczanie należy rozpocząć od zin-
wentaryzowania zasobów, a następnie pro-
wadzenia kontroli, jak są wykorzystywane. 
Do tego celu Ivanti rekomenduje klientom 
narzędzie IT Asset Manager. Dzięki nie-
mu można nie tylko zebrać informacje 
o wszystkich urządzeniach i aplikacjach 
działających w przedsiębiorstwie lub wy-
korzystywanych przez nie oraz stosowa-
nych w nich zabezpieczeniach, ale również 
zoptymalizować infrastrukturę IT i zwią-
zane z nią koszty. Administratorzy muszą 
mieć także kontrolę nad tym, kto i do cze-
go ma dostęp w fi rmowym środowisku IT. 
Mogą im to zapewnić dwa rozwiązania: 
Identity Director do zarządzania toż-
samością oraz Privileged Management 
do zarządzania uprawnieniami i kontami 
uprzywilejowanymi.

Cyberprzestępcy najczęściej szukają luk 
w aplikacjach, za pomocą których mo-
gą przeprowadzić atak. A ponieważ nie 

istnieje oprogramowanie bez błędów, 
z reguły osiągają swój cel. Często nie-
świadomie  „pomagają im” w tym użyt-
kownicy, którzy nieodpowiedzialnym 
zachowaniem przyczyniają się do zain-
fekowania komputera.

Dzięki narzędziu Ivanti Application 
Control przedsiębiorstwa są zabezpie-
czone przed niewłaściwymi działaniami 
pracowników. Po wdrożeniu rozwiąza-
nie „uczy się” standardowych zachowań 
użytkownika, a następnie wychwytuje 
wszystkie odstępstwa. W przypadku za-
obserwowania anomalii ustala, w jakim 
procesie wystąpiła, blokuje go i informu-
je dział IT o tym zdarzeniu. Natomiast 
komputer, na którym zaistniał problem, 
zostaje odizolowany od sieci, co sku-
tecznie blokuje możliwość rozprze-
strzeniania się infekcji. W  ten sposób 
administratorzy zyskują czas na ocenę 
zagrożenia i podjęcie stosownych dzia-
łań zapobiegawczych.

Application Control zapewnia także 
inne mechanizmy zabezpieczające przed 
atakami. Są wśród nich m.in. białe i czar-
ne listy aplikacji oraz reguły określające, 
jakimi narzędziami będą otwierane pliki, 
w zależności od ich typu. Mechanizm ten 
skutecznie eliminuje ryzyko modyfi kacji 
(a więc też infekowania), np. makr w pli-
kach Microsoft Offi  ce przez aplikacje in-
ne niż dopuszczone przez to narzędzie.

Kolejnym zagrożeniem, do którego 
często nieświadomie przyczyniają się 
pracownicy przedsiębiorstw, jest podłą-
czanie do fi rmowych komputerów nie-
autoryzowanych urządzeń (np. przez 
współdomowników). W przypadku, gdy 
są one zainfekowane, pojawia się ryzyko 

Ivanti – ochrona przez    
OCHRONA PRZED ATAKAMI

Aplikacja Ivanti Application Control 
analizuje zachowania użytkowników, 
a następnie obserwuje styl ich pracy 
w celu wykrycia ewentualnych anomalii. 



Dodatkowe informacje: 
BOGDAN LONTKOWSKI, DYREKTOR REGIONALNY 

NA POLSKĘ, CZECHY, SŁOWACJĘ I KRAJE BAŁTYCKIE, 

IVANTI, BOGDAN.LONTKOWSKI@IVANTI.COM
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– zarówno podczas ich przesyłania, przecho-

wywania, jak i w kopiach backupowych. Za-

wsze trzeba też pamiętać o tunelowaniu VPN, 

które dodatkowo zabezpiecza przed „podsłu-

chaniem” danych przesyłanych między urzą-

dzeniem końcowym a serwerami.

3Jakie jeszcze korzyści zapewniają klientowi 
narzędzia Ivanti?

Ułatwiają stworzenie procesu obsługi incy-

dentów opisującego model reagowania na 

alarmy o naruszeniu bezpieczeństwa. Dzięki 

temu reakcja działu IT na problem następuje 

wcześniej i tym samym minimalizujemy ry-

zyko. Łatwiejsze jest też tworzenie procesów 

blokujących dostęp do zasobów IT, np. oso-

bom, które zrezygnowały z pracy w fi rmie lub 

zmieniały stanowisko na wymagające innych 

niż dotychczasowe uprawnień. Dzięki możli-

wości zaplanowania wszystkich koniecznych 

do podjęcia kroków nie ma ryzyka, że nieupo-

ważniony pracownik będzie miał dostęp do 

danych osobowych, co jest niezgodne z wy-

mogami RODO. Natomiast ze zbieranych przez 

narzędzia Ivanti informacji dotyczących tego, 

kto ma dostęp do jakich danych i kiedy z nich 

korzystał, można tworzyć rozbudowane ra-

porty audytowe. Automatyzacja procesów 

biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzia 

Automation zapewnia przyspieszenie realiza-

cji wielu procesów w najróżniejszych obsza-

rach biznesowych przedsiębiorstwa. 

1Zabezpieczać się należy nie tylko przed 
atakami, ale także konsekwencjami wyni-

kającymi z nieprzestrzegania prawa. Czy w tej 
dziedzinie można liczyć na pomoc Ivanti?
Oczywiście, dbamy o to by dane osobowe 

ich pracowników, partnerów i klientów były 

przechowywane w bezpieczny sposób, a tym 

samym zapewniamy zgodność z RODO, dodat-

kowo spełniamy wytyczne dostępności cyfro-

wej WCAG 2.0. W ten sposób unikamy skutków 

nieprzestrzegania prawa. Dzięki narzędziu 

License Optimizer do zarządzania licencja-

mi (Software Asset Management) pomagamy 

także naszym klientom w eliminowaniu ryzy-

ka nałożenia często wysokich kar, jakie niosą 

ze sobą audyty zgodności prowadzone przez 

producentów oprogramowania.

2Czy tego typu ochrona działa tylko w środo-
wiskach on-premise, czy także w chmurze?

W obu przypadkach. Ważne jest jednak, aby 

klienci znali zakres swojej odpowiedzialno-

ści za to, jak zabezpieczane są zasoby. W śro-

dowiskach on-premise powinni ograniczyć 

dostęp do wrażliwych informacji – umoż-

liwić korzystanie z nich tylko upoważnio-

nym osobom za pośrednictwem narzędzi do 

zarządzania tożsamością i uprawnieniami. 

Konieczne jest także rejestrowanie i weryfi ko-

wanie wszystkich informacji o tym, kto z tych 

danych korzystał. W każdym przypadku nale-

ży zadbać także o to, by dane były szyfrowane 

Trzy pytania do…
Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego

Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie

wprowadzenia niebezpiecznego kodu do 
środowiska IT w przedsiębiorstwie. Pro-
blemu można uniknąć dzięki narzędziu 
Ivanti Device Control, które służy do 
kontroli portów USB i zarządzania nimi, 
w tym rozpoznawania i dopuszczania do 
pracy tylko autoryzowanych urządzeń, 
np. o określonych numerach seryjnych.

Już od kilku lat działaniem zalecanym 
przez ekspertów ds. bezpieczeństwa, 
a także FBI, jest regularne aktualizowa-
nie aplikacji (luki w nich wykorzystano 
do przeprowadzenia 83 proc. włamań) 
oraz systemów operacyjnych (11  proc. 
włamań). Korzystanie z oprogramowania 
z systematycznie instalowanymi popraw-
kami zmniejsza prawdopodobieństwo 
pozostawienia „otwartych drzwi”, przez 
które wyjątkowo łatwo dostać się do fi r-
mowego środowiska IT.

Stałe dbanie o aktualizacje systemów 
operacyjnych i  aplikacji gwarantuje 
Ivanti Patch Management. Rozwiąza-
nie w bardzo dużym stopniu automatyzu-
je wgrywanie poprawek do posiadanego 
przez przedsiębiorstwo oprogramowa-
nia – zarówno na urządzeniach końco-
wych, jak i na serwerach z systemami 
Windows, Linux, Unix, Solaris i macOS. 
Jego unikalną cechą jest to, że swoim 
działaniem obejmuje również kompu-
tery, które nie są na stałe podłączone do 
fi rmowej sieci, np. laptopy handlowców 
od czasu do czasu zdalnie korzystających 
z korporacyjnych zasobów przez inter-
net. Po nawiązaniu takiego połączenia na 
komputerze wymuszane jest dokonanie 
stosownych aktualizacji lub zmiany usta-
wień zgodnej z nowymi regułami polity-
ki bezpieczeństwa.

Działaniem zapewniającym firmie 
oszczędność środków, które można póź-
niej przeznaczyć na lepsze zabezpie-
czenie środowiska IT, jest zmniejszanie 
liczby niewykorzystywanych, a  opła-
conych licencji na różnego typu opro-
gramowanie. Pomaga w tym narzędzie 
Ivanti License Optimizer. Ułatwia 
„odzyskiwanie” nieużywanych licencji 
i przewidywanie kosztów, które przed-
siębiorstwo będzie ponosiło na usługi 
utrzymania aplikacji oraz opłaty sub-
skrypcyjne.

Narzędzia fi rmy Ivanti oferowane są 
w formie licencji wieczystych. Partnerzy 
mogą również skorzystać ze specjalnych 
licencji uprawniających do świadczenia 
usług za ich pomocą. Wówczas to usłu-
godawca jest właścicielem oprogramo-
wania, ale ma prawo do zainstalowania 
go zarówno we własnej infrastrukturze, 
jak i u klienta. Dla każdego usługobior-
cy może zastosować inne reguły polityki 
bezpieczeństwa i procedury zarządzania 
środowiskiem. W przypadku zakończe-
nia współpracy z jednym klientem licen-
cje wracają do puli, więc integrator może 

je wykorzystać do świadczenia usług ko-
lejnej fi rmie. 

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Ivanti w  Polsce są: Alstor 
SDS, Prianto i Veracomp.
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Termin „cyberzmęczenie” od kilku 
lat występuje w raportach „CISO 
Benchmark Study”. To stan, w któ-

rym zrezygnowani przedsiębiorcy porzu-
cają jakiekolwiek starania, aby być o krok 
przed cyberprzestępcami. W  badaniu 
z 2019 r. co trzecia fi rma deklarowała, że 
nie prowadzi aktywnych działań w celu 
ochrony przed atakami, a w 2020 r. wskaź-
nik ten osiągnął 42 proc. 

Jak twierdzi Mateusz Pastewski, dy-
rektor ds. sprzedaży rozwiązań cy-
berbezpieczeństwa w  Cisco, główną 
przyczyną zniechęcenia jest  złożoność 

procesów i mnogość rozwiązań ochron-
nych wielu różnych producentów. Trudno 
się z tym nie zgodzić, aczkolwiek w ostat-
nich miesiącach pojawił się czynnik, 
który może jeszcze bardziej pogłębić cyber-
zmęczenie. Pandemia COVID-19 sprawia, 
że fi rmy stają przed wieloma problemami, 
przy których kwestie związane z ochroną 
sieci i danych wydają się mieć drugorzęd-
ne, a nawet trzeciorzędne znaczenie. 

Tymczasem cyberprzestępcy nie próż-
nują i już w lutym przeszli do zmasowa-
nej ofensywy. Analitycy z  kanadyjskiej 
fi rmy SecDev Group dostrzegli bezpo-

średnie korelacje między liczbą infekcji 
w danym kraju a wzrostem cyberataków. 
Ransomware’em zalewane są szpitale, la-
boratoria medyczne i zakłady testowania 
szczepionek. Takie przypadki zanotowa-
no już w Stanach Zjednoczonych, Hiszpa-
nii, Wielkiej Brytanii i Francji. W marcu 
br. mechanizmy platformy VMware Car-
bon Black zanotowały aż 148-proc. wzrost 
liczby ataków ransomware w stosunku do 
poziomu z lutego. Natomiast Interpol na 
początku kwietnia wysłał zawiadomie-
nie do krajów członkowskich, ostrzegając 
przed atakami ransomware na placów-

Ściganie cyberprzestępców nie zdaje egzaminu. Dostawcy systemów ochronnych 
coraz częściej stawiają zatem na proaktywne rozwiązania zabezpieczające.

n Wojciech Urbanek

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM KODEM

Da się uciec przed 
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Software Defined Infrastructure, zapew-
niające działanie firmy zgodnie z koncep-
cją Zero Trust, w myśl której nie należy 
ufać niczemu, co znajduje się nie tylko na 
zewnątrz, ale i wewnątrz ich sieci.

 
do kontrofensywy
W segmencie rozwiązań do ochrony urzą-
dzeń końcowych coraz głośniej mówi się 
o potrzebie zwrotu w kierunku systemów 
służących do wykrywania ataków i zapo-
biegania im. Do największych orędowni-
ków zmian należą zazwyczaj młodzi gracze.

– Czas wykrycia ataku ma kluczowe zna-
czenie dla biznesu, bowiem przekłada się na 
konkretne straty finansowe. Jeśli incydent 
zostanie ujawniony w ciągu kilku godzin, 
firma traci średnio 550 tys. dol., ale kiedy 
czas wydłuży się do tygodnia, trzeba liczyć 
się ze stratami przekraczającymi 1 mln dol. 
– ostrzega Jonathan Kaftzan, VP Marke-
ting w Deep Instinct.

Sprawa nie jest błaha, bowiem z badań 
KPMG wynika, że w Polsce średni czas 
między wykryciem ataku a momentem, 
kiedy haker przejął kontrolę nad infra-
strukturą firmy, wynosi niemal pół roku. 
Tymczasem Deep Instinct podkreśla, że 
jego rozwiązanie zapewnia „zero time 
detection and prevention”, co oznacza 
zapobieganie cyberatakom w czasie rze-
czywistym. Jednak nie wszyscy wierzą 
w tego typu deklaracje. 

rzy potrafią bez trudu wykorzystać 
luki występujące w VPN, narzędziach i 
oprogramowaniu. Poważnym sygnałem 
ostrzegawczym są wyniki badań prze-
prowadzonych w marcu przez BitSight 
wśród 41 tys. firm i instytucji. Sieci do-
mowe wykorzystywane do pracy zdal-
nej były 3,5 razy bardziej narażone na 
zainfekowanie  złośliwym oprogramo-
waniem niż korporacyjne. Co istotne, aż 
45 proc. respondentów wykryło malware 
w  prywatnym sprzęcie pracowników, 
a tylko 13 proc. znalazło złośliwe opro-
gramowanie w wewnętrznych zasobach 
przedsiębiorstw. Szczególnie interesują-
cy przypadek stanowi botnet Mirai, który 
zaobserwowano 20 razy częściej w sie-
ciach domowych niż w korporacyjnych. 

Dostawcy systemów bezpieczeństwa nie 
wydają się być zaskoczeni takim rozwojem 
wypadków. Wszyscy zgodnie zapewnia-
ją, że dysponują szeroką gamą rozwią-
zań przeznaczonych dla przedsiębiorców 
mających rozproszone stanowiska pracy. 
Z jednej strony są to systemy MDM (Mo-
bile Device Management), a czasami anty-
wirusy wyposażone w specjalne moduły 
do obsługi urządzeń mobilnych, z drugiej 
zaś – zaawansowane narzędzia typu EDR 
(Endpoint Detection & Response) bądź 
SOAR (Security Orchestration, Automa-
tion and Response). Prawdopodobnie wraz 
z rozpowszechnianiem się zdalnej pracy 
zyskają na znaczeniu rozwiązania typu  

ki medyczne. W czasie pandemii agencja 
otrzymała sześć razy więcej informacji 
o próbach tego typu działań przestępczych 
niż przed jej wybuchem. Lawinowy przy-
rost malware’u odnotowali analitycy  
Bitdefendera. W lutym 2020 r. producent 
antywirusów wykrył 1448 rodzajów zło-
śliwego oprogramowania, w pierwszej po-
łowie marca już 8319. To oznacza wzrost 
o 475 proc. zaledwie w ciągu miesiąca.

Zdalni pracownicy  

Praca zdalna nie jest niczym nowym 
w świecie biznesu. Część firm wykorzystu-
je ten model od lat i zdążyła wypracować 
własne dobre praktyki. Jednak w związku 
z rozprzestrzeniającą się pandemią wielu 
przedsiębiorców musiało wysłać z dnia na 
dzień do pracy w domu niemal cały perso-
nel. Dla tych, którzy wcześniej nie korzy-
stali z modelu home office, jest to skok na 
głęboką wodę.

– Nagle trzeba wypożyczyć lub kupić pra-
cownikom w ciągu tygodnia sto laptopów. 
Okazuje się, że CRM nie jest przystosowa-
ny do współpracy z tak dużą liczbą zdalnych 
klientów jednocześnie, a łącze nie wytrzymu-
je obciążenia. Dział IT musi udzielać zdalnej 
pomocy, a ludzie pracujący poza biurem po-
pełniają wiele błędów – mówi Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie.

To, co dzieje się w  domowych biu-
rach, nie umyka uwadze hakerów, któ-
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– To właściwie tylko marketing. Co bo-
wiem znaczy „zero time”, jeśli napastnik 
wykorzystuje podatność dnia zero. W ta-
kiej sytuacji standardowe rozwiązania 
cyberbezpieczeństwa, skupiające się na 
rozpoznawaniu i wykrywaniu zagrożeń, za-
wiodą i w rezultacie „zero day” zamieni się 
w „thirty days”. Dlatego należy skupiać się 
na własnym środowisku i jego prawidłowym 
działaniu. Możliwość wykrycia odchyleń do 
normy, jest skuteczniejsza niż ciągły pościg 
za hakerem – zapewnia Stanisław Bochnak, 
strateg biznesowy w VMware.

Tradycyjne zabezpieczenia mają kilka 
słabych punktów, które utrudniają walkę 
z cyberprzestępcami. Jedną z najczęściej 
wymienianych bolączek jest ogromne roz-
drobnienie produktów – fi rmy często uży-
wają różnych rozwiązań do wykrywania 
włamań i walki z malware’em. Drugą wadą 
popularnych narzędzi jest zbyt duże uza-
leżnienie od człowieka. Oprogramowanie 
wykrywa złośliwy kod i wysyła komuni-
kat wymagający odpowiedzi właścicie-
la urządzenia, który często ignoruje takie 
informacje bądź podejmuje niewłaściwe 
działania. 

Panaceum na wymienione problemy 
mają być produkty EDR przeznaczone 
do monitorowania punktów końcowych 
sieci i reagowania na zdarzenia odbiega-
jące od ustalonych norm. I choć na rynku 
rozwiązań ochronnych ścierają się róż-
ne koncepcje, większość ekspertów wie-
rzy w skuteczność systemów EDR. Warto 
przypomnieć, że ich rola nie ogranicza 
się wyłącznie do zapobiegania zagroże-
niom określonej klasy, takim jak złośliwe 
oprogramowanie. EDR dostarcza wielu 
bardzo cennych informacji, choć do ich 
analizy potrzeba pracowników swobodnie 
poruszających się w obszarze cyberbez-
pieczeństwa. Dlatego wspomniane rozwią-
zania trafi ają głównie do dużych i średnich 
przedsiębiorstw oraz instytucji. Z badań 
Ponemon Institute wynika, że z EDR korzy-
sta 30 proc. respondentów, zdecydowanie 
mniej niż z tradycyjnych systemów anty-
wirusowych (78 proc.) oraz z narzędzi do 
kontroli poprawek i uaktualnień (57 proc.).

Jednym z największych wyzwań, przed któ-
rymi stoją użytkownicy systemów przezna-
czonych do ochrony urządzeń końcowych, 

Zdaniem specjalisty

n Stanisław Bochnak, strateg biznesowy, VMware
Nie dziwi mnie, że przedsiębiorcy tracą wiarę w skuteczność narzędzi zabez-

pieczających. Według naszych badań ich odsetek wynosi aż 75 proc. 

To konsekwencja trendów, które znakomicie obrazują dwie krzywe. Pierwsza 

dotyczy strat będących rezultatem cyberataków – w ostatnich latach wzro-

sły one o 26 proc. Druga ilustruje wydatki na zabezpieczenia, które są coraz 

wyższe, w ciągu kilku lat zwiększyły się o 10 proc. Ale mimo to straty ponoszone przez ofi ary 

hakerów nie maleją, wręcz przeciwnie.

n Mariusz Kochański, członek zarządu, Veracomp
Hakerzy korzystają z tego, że w branży IT funkcjonuje kilka tysięcy protoko-

łów i standardów. Ponieważ ich twórcy mają niewiele czasu na opracowanie 

nowych rozwiązań i muszą iść na duże kompromisy, aby spełnić wymagania 

wszystkich odbiorców – w tym służb specjalnych – zawierają one i będą za-

wierać wiele dziur oraz miejsc podatnych na ataki. Ambitny cel branży motory-

zacyjnej, jakim jest brak ofi ar śmiertelnych w pojazdach, wciąż nie został zrealizowany, choć 

w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił olbrzymi postęp. Podobnie jest z branżą cyberbezpieczeń-

stwa. Dostawcy rozwiązań pokładają duże nadzieje w sztucznej inteligencji, bo bez niej sku-

teczna obrona nie będzie możliwa.

n Łukasz Formas, Team Lead System Engineering EE, Sophos
Cyberbezpieczeństwo to złożone zagadnienie. Z jednej strony mamy moż-

liwości techniczne danego rozwiązania, z drugiej zaś czynnik ludzki. Nawet 

najlepsze narzędzie będzie skuteczne tylko na tyle, na ile zostanie prawidło-

wo wdrożone. Nie należy również zapominać, że każdy system jest tak od-

porny jak jego najsłabsze ogniwo, czyli użytkownik. Dlatego bardzo ważna jest 

edukacja, ale też dostarczanie rozwiązań, które nie odstraszą fi rm i są proste w konfi guracji. 

Nie każdy ma możliwości zatrudniania specjalistów ds. bezpieczeństwa, istotne jest więc tak-

że pokazanie przedsiębiorcom, że mogą zlecić cyberochronę fi rmie zewnętrznej.

n Paweł Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma
Ostatnio odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowania narzędziami ochron-

nymi związanymi z pracą zdalną. Firmy, które w krótkim czasie musiały prze-

nieść pracowników do domu, ekspresowo konfi gurowały łącza VPN i szukały 

narzędzi do zarządzania pracą na odległość. Z kolei klienci, którzy kiedyś 

kupili rozwiązania umożliwiające organizację telepracy, a właściwie ich nie uży-

wali, musieli w kilka dni nadrobić zaległości w ich konfi guracji. Pojawiła się zwiększona liczba 

zapytań o systemy DLP, choć wielu klientom tak naprawdę zależy na narzędziu do moni-

toringu działań pracownika. Obecnie trwamy w stanie niepewności i oczekiwania. Niestety, 

spodziewamy się , że wiele branż, które fi nansowo ucierpią na skutek narodowej kwarantan-

ny, ograniczy wydatki na systemy zabezpieczające.

n Mateusz Pastewski, dyrektor ds. sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeń-
stwa, Cisco Systems
Kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem zweryfi kuje skuteczność 

rozwiązań z zakresu cyberochrony. Wszystkie narzędzia, które w praktyce 

nie podnosiły poziomu bezpieczeństwa lub robiły to w nieznacznym stopniu, 

stracą rację bytu. Biznes będzie inwestował w rozwiązania zapewniające cią-

głość działania w trudnym czasie. Dlatego ważne, aby fi rmy zajmujące się wdrożeniami były 

blisko klientów, wsłuchiwały się w ich potrzeby i proponowały realne rozwiązania, które za-

bezpieczą ich przedsiębiorstwa przed aktualnymi zagrożeniami.

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM KODEM
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jest zbyt duża liczba alertów bezpieczeń-
stwa oraz fałszywych alarmów, tzw. false 
positive. W cytowanym wcześniej rapor-
cie Ponemon Institute aż 58 proc. ankieto-
wanych przyznaje, że to najpoważniejszy 
problem, z którym przychodzi się zmierzyć 
użytkownikom EDR. Problemem są też wy-
sokie koszty adaptacji, konfiguracji i wdro-
żenia (57 proc.), brak zapobiegania oraz 
blokowania ataków sieciowych (38 proc.). 

– False positive to koszmar zarówno dla 
użytkowników, jak i dla dostawców syste-
mów bezpieczeństwa. Wraz z rosnącą liczbą 
wykrytych zagrożeń pojawia się coraz więcej 
fałszywych alarmów. To zjawisko ma wie-
le poważnych konsekwencji: zmarnowany 
czas analityków, niedostrzeżenie realnych 
ataków, negatywny wpływ na wydajność 
operacji biznesowych. Dlatego dążymy do 
tego, żeby wskaźnik false positive zreduko-
wać do zera – twierdzi Jonathan Kaftzan.

Dążenie jest jak najbardziej słuszne, ale 
wyeliminowanie błędnych detekcji to uto-
pia. Dostawcy systemów bezpieczeństwa 
przyznają, że zazwyczaj udaje im się utrzy-
mać ich wskaźnik na poziomie ok. 10 proc. 
Czy to wystarczy, aby zaspokoić wymaga-
nia użytkowników?

– Wiele zależy od tego, co zostanie nie-
słusznie zakwalifikowane jako szkodliwe 
oprogramowanie. Jeśli będzie to aplikacja 
księgowa, sprawa staje się dość poważna. 
Co innego, kiedy dotyczy to plików znajdu-
jących się w katalogu tymczasowym – wy-
jaśnia Grzegorz Michałek, prezes zarządu 
Arcabitu.

Niewykluczone, że liczba popełnianych 
błędów będzie sukcesywnie maleć dzię-
ki upowszechnianiu się 
technik głębokiego ucze-
nia. To jedna z najszybciej 
rozwijających się gałę-
zi sztucznej inteligencji, 
polegająca na tworzeniu 
sieci neuronowych, czyli 
takich systemów informa-
tycznych, których budowa i funkcjonowa-
nie przypomina ludzki mózg.

– Deep learning to bardzo obiecujący ob-
szar, chociaż uważam, że obecnie więcej 
korzystają z niego działy marketingu niż 
techniczne. Nadal występują tutaj pewne 
ograniczenia i AI można oszukać, czasa-
mi stosując poste środki, jak chociażby za-
ciemnianie kodu. Niemniej jednak firma, 

która jako pierwsza osiągnie w tej dziedzi-
nie wyraźny postęp, wyjdzie na prowadze-
nie w branży cyberbezpieczeństwa – ocenia 
Grzegorz Michałek. 

Nadmierne rozdrobnienie jest utrapie-
niem nie tylko klientów, którzy poszuku-
ją narzędzi do ochrony komputerów lub 
smartfonów. Podobna sytuacja występuje 
w segmencie rozwiązań do zabezpieczenia 
sieci. Jednak idzie ku lepszemu: małe i śred-
nie firmy dążą do unifikacji produktów, 
o czym świadczy rosnący popyt na UTM-y. 
Z danych IDC wynika, że na koniec 2019 r. 
do systemów UTM należało 57 proc. global-
nego rynku urządzeń zabezpieczających. 
Zakup wielofunkcyjnego kombajnu od jed-
nego dostawcy wiąże się z niższymi kosz-
tami niż kompletowanie poszczególnych 
zabezpieczeń. Poza tym przedsiębiorcy 
ponoszą mniejsze wydatki na eksploatację 
sprzętu. Jednak większe firmy i instytucje 
do unifikacji podchodzą z ostrożnością i sta-
wiają na firewalle. Zresztą ten segment ryn-
ku, podobnie jak UTM, znajduje się na fali 

wznoszącej. W ostatnim 
kwartale 2019 r. producen-
ci firewalli – według IDC 
–  łącznie uzyskali wpły-
wy ze sprzedaży wyż-
sze o 192 mln dol. niż rok 
wcześniej. 

W tej klasie rozwiązań 
uwidacznia się rywalizacja między pro-
ducentami tradycyjnego sprzętu i modeli 
typu Next Generation Firewall. Te ostanie 
trafiają zazwyczaj do bardziej wymagają-
cych klientów, którzy oczekują od sprzętu 
dużej elastyczności i skalowalności, a tak-
że pogłębionej analizy pakietów, wykracza-
jącej poza sprawdzanie numerów portów 
i typów protokołów. Koncerny często wy-

chodzą z założenia, że lepiej postawić na 
specjalistyczne rozwiązania, realizujące 
osobno funkcje firewalla, VPN-a i filtrowa-
nia stron internetowych.

Niewiele powodów 
do optymizmu
Dynamika sprzedaży rozwiązań ochron-
nych na polskim rynku przed wybuchem 
pandemii była umiarkowana. Rok 2020 miał 
przynieść ożywienie, ale dziś nieliczni w to 
wierzą. Raport bezpieczeństwa, przygoto-
wany w 2019 r. przez Netology, wskazywał 
wysoki potencjał wzrostu popytu na roz-
wiązania ochronne.

– Niestety, pojawiający się na horyzoncie 
kryzys gospodarczy może przyczynić się do 
spadku zainteresowania systemami bezpie-
czeństwa – przyznaje Miłosz Pacocha, ar-
chitekt IT w katowickiej spółce.

Nie jest to odosobniona opinia, inni in-
tegratorzy również z pesymizmem patrzą 
na rozwój wypadków w segmencie zabez-
pieczeń. Pewne nadzieje wiążą z rozwiąza-
niami chroniącymi zdalnych pracowników.

– Pandemia negatywnie wpłynie na sprze-
daż rozwiązań, które do tej pory nie należały, 
z punktu widzenia administratorów, do tych 
najpotrzebniejszych. Myślę przede wszystkim 
o EDR, jak też modułach sandboxing dla an-
tywirusów i firewalli. Natomiast nie powinna 
ucierpieć sprzedaż oprogramowania antywi-
rusowego oraz narzędzi VPN – przewiduje 
Karol Labe, właściciel Miecz Netu. 

Niewykluczone, że trudna sytuacja, 
a także chroniczny brak specjalistów od cy-
berbezpieczeństwa, przyczyni się do wzro-
stu popularności modelu usługowego. Tak 
czy inaczej, istnieją poważne i uzasadnione 
obawy, że w bieżącym roku nie uda się wy-
przedzić hakerów. Co gorsza, cyberprze-
stępcy mogą jeszcze bardziej zwiększyć 
swoją przewagę. n

Hasło „zero time 
detection and 
prevention” 
to marketing. 

Zdaniem integratora

nMiłosz Pacocha, architekt IT, Netology 
Wraz z rozwojem usług obsługiwanych przez IT rośnie ryzyko ataków, a także liczba po-

datnych na nie elementów infrastruktury i miejsc, w których często wprowadzane są nie-

prawidłowe konfiguracje. Firmy nie unikną zatem inwestycji w kolejne systemy ochrony, 

monitoringu, centralizacji zarządzania i audytu. Skuteczność tradycyjnych, stosowanych 

od lat zabezpieczeń nie jest już wystarczająca. Należy pamiętać, że nieustannie uczestniczy-

my w wyścigu z hakerami. Jeżeli nie dotrzymamy im kroku, po prostu przegramy.



100 % wykrywalności
Wersja pre-release oprogramo-
wania Acronis Cyber Protect  
została przetestowana w marcu 
2020 r. przez niemiecką organi-
zację specjalizującą się w prowa-
dzeniu rygorystycznych testów 
rozwiązań ochronnych AV-Test 
Institute. Weryfikacji dokonano, 
poddając skanowaniu zestaw 
6932 złośliwych plików w syste-
mie Windows 10 Professional.  
Cyber Protect poprawnie  
i w 100 proc. zidentyfikował je 
jako kod zagrażający bezpie-
czeństwu danych. Narzędzie 
otrzymało również doskonałą 
notę w teście false-positive, 
sprawdzającym odsetek genero-
wanych fałszywych alarmów.
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Wprowadzone przez Acronis do oferty w maju rozwiązanie Cyber Protect 
to wielofunkcyjne, zintegrowane narzędzie ochronne, 

zarządzane przez platformę chmurową. Zabezpiecza dane użytkowników 
na siedem sposobów, korzystając m.in. z mechanizmów sztucznej inteligencji.

Według specjalistów z firmy 
Acronis tradycyjne rozwiąza-
nia do tworzenia zapasowych 

kopii danych to przeżytek. Narzędzia do 
ochrony danych powinny mieć znacznie 
większą funkcjonalność i nie tylko gwa-
rantować zrobienie backupu, ale także na 
różne sposoby weryfikować kopiowane 
dane. Tradycyjne oprogramowanie an-
tywirusowe również przestało być wy-
starczające, gdyż jego działanie nadal 
polega głównie na wykrywaniu złośli-
wego kodu dzięki analizie znanych już 
schematów jego uruchamiania na sta-
cjach roboczych i nie zabezpiecza przed 
nowymi sposobami ataków. Co więcej, 
korzystanie z dwóch różnych narzędzi 
do ochrony danych oznacza konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych opera-

cji, a także związane z niektórymi z nich 
komplikacje (zakup, wdrożenie, szko-
lenie użytkowników, rozwiązywanie 
ewentualnych problemów), więc idealną 
sytuacją byłoby połączenie ich funkcji.

Takie podejście przyjęli inżynierowie 
firmy Acronis. Już dwa lata temu zdefi-
niowali pięć obszarów, wokół których 
powinny być podejmowane działania 
ochronne i  projektowane rozwiązania 
zabezpieczające. Powstała w ten sposób 
filozofia zarządzania danymi określona 
została skrótem SAPAS – Safety (ochro-
na w postaci kopii zapasowej), Access- 
ibility (łatwa dostępność), Privacy (blo-
kada dostępu dla osób nieuprawnionych),  
Authenticity (gwarancja autentyczności) 
oraz Security (zabezpieczenie przed za-
grożeniami zewnętrznymi i  złośliwym 

kodem). Zdaniem producenta takie po-
dejście zapewnia, że stworzone w zgo-
dzie z nim oprogramowanie będzie łatwe 
w  obsłudze, wydajne, skuteczne oraz 
gwarantujące bezpieczeństwo za niską 
i przewidywalną cenę.

Zgodnie z tą filozofią Acronis stworzył 
nowe rozwiązanie – Cyber Protect. Zinte-
growano w nim kilka funkcji zapewniają-
cych szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
cyfrowych danych: tworzenie kopii zapa-
sowych i odzyskiwanie danych po awarii, 
ochronę przed złośliwym oprogramowa-
niem, ocenę podatności na zagrożenia, 
zarządzanie aktualizacjami aplikacji, 
monitorowanie wydajności i stanu pracy 
stacji roboczych, zdalne zarządzanie nimi 
oraz dokładne raportowanie.

Z Acronis Cyber Protect na razie mogą 
korzystać dostawcy usług zarządzanych 
(Managed Service Provider). Do tej pory 
zmuszeni byli do wdrażania u klientów 
różnych narzędzi ochronnych i zapew-

Acronis:
OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM KODEM

sam backup nie wystarczy 
do ochrony danych
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niania opieki nad nimi, co było wy-
zwaniem nie tylko ze względu na brak 
integracji między rozwiązaniami oraz 
złożoność i czasochłonność tego proce-
su, ale także brak na rynku pracy eksper-
tów w tej dziedzinie. Często wręcz MŚP 
rezygnowały z obsługi klientów w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie 
Cyber Protect mogą z  łatwością uczy-
nić osią swojego portfolio rozszerzo-
nego o usługi ochronne. Dzięki niemu 
zapewnią klientom zintegrowane usłu-
gi zarządzania zasobami IT, proaktywne 
przeciwdziałanie cyberatakom, a w efek-
cie minimalizowanie przestojów w pracy 
przedsiębiorstwa.

Bardzo ważną cechą Acronis Cyber 
Protect jest unifi kacja. Na urządzeniach 
końcowych instalowany jest tylko jeden 
agent, dzięki czemu użytkownik musi 
nauczyć się jednego interfejsu, admini-
strator zaś ma jedną konsolę zarządza-
nia. Wysoki poziom integracji usług oraz 
związane z nim współużytkowanie ze-
branych danych i automatyzacja działań 
przekładają się na znaczną poprawę bez-
pieczeństwa urządzeń końcowych.

Acronis podjął wiele działań, których 
celem było ułatwienie MŚP oraz ich 
klientom sprostania wyzwaniom zwią-
zanym z modelem pracy zdalnej. Udo-
stępniono prekonfigurowane plany 
dotyczące zabezpieczania wykorzysty-
wanych w tym celu urządzeń. Wpro-
wadzono również natywną funkcję 
wirtualnej sieci VPN, zapewniono bez-
pieczną synchronizację plików i zdalne 
czyszczenie danych.

Oprócz bogatej funkcjonalności narzę-
dzia Acronis Cyber Protect, co ułatwia 
zarządzanie rozproszoną infrastruktu-
rą, producent zapewnia potrzebującym 
użytkownikom wsparcie fi nansowe. Je-
żeli chwilowo nie są w stanie zapłacić za 
usługę, zachowane zostaną kopie zapaso-
we ich danych oraz dostęp do nich. Wpro-
wadzono także promocję dla nowych 
klientów, w ramach której do końca lipca 
2020 r. pakiet Acronis Cyber Protect moż-
na nabyć w cenie oferowanego już wcze-
śniej rozwiązania Acronis Cyber Backup 
(we wszystkie jego funkcje wyposażono 
także Cyber Protect).

Obecnie oprogramowanie Acronis Cy-
ber Protect dostępne jest w języku an-
gielskim, a  premierę wersji lokalnych 
przewidziano na drugą połowę bieżącego 
roku. Z kolei wydanie wersji tego narzę-
dzia dla klientów indywidualnych zapla-
nowane jest na III kwartał 2020 r.

Więcej informacji dotyczących rozwią-
zania Acronis Cyber Protect znajduje się 
na stronie www.acronis.com/pl-pl/cloud/
cyber-protect. Pod tym adresem można też 
poprosić o założenie konta próbnego o peł-
nej funkcjonalności. 

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Acronis w Polsce są: Also,
APN Promise, Clico, Ingram Micro oraz 
Systemy Informatyczne ITXON.

Dodatkowe informacje: 
ARTUR CYGANEK, 

DYREKTOR POLSKIEGO ODDZIAŁU ACRONIS, 

ARTUR.CYGANEK@ACRONIS.COM

a  jej działanie nadzoruje się w  modelu 

chmurowym. W lipcu pojawią się klasycz-

ne licencje on-premise, a  chwilę później 

także wersje z polskim interfejsem użyt-

kownika. Dalszy rozwój tej platformy bę-

dzie miał charakter ewolucyjny, bo obecnie 

jest już wyposażona w praktycznie wszyst-

kie istniejące rodzaje ochrony urządzeń 

końcowych. Zawiera także moduł uczenia 

maszynowego, więc dzięki sztucznej inte-

ligencji będziemy lepiej przygotowani do 

zwalczania przede wszystkim nieznanych 

jeszcze rodzajów zagrożeń. 

3Czy w związku z nową ofertą zmodyfi ko-
wane zostały zasady waszej współpracy 

z partnerami?
Zachęcamy ich przede wszystkim do zain-

teresowania się świadczeniem usług zarzą-

dzanych. W ten sposób zapewniają sobie 

stały przychód, wiążą się na długo z danym 

klientem i otwierają sobie drogę do sprzeda-

ży innych rozwiązań. My bierzemy na siebie 

stworzenie prostego w obsłudze rozwiąza-

nia, z jednym interfejsem i z jedną opłatą 

licencyjną. Nie stawiamy partnerom żad-

nych szczególnych warunków – barier ani 

progów – do spełnienia przed rozpoczęciem 

sprzedaży oprogramowania i usług z naszej 

oferty. Liczymy jedynie, że wezmą udział 

w przygotowanych szkoleniach, dzięki któ-

rym będą obsługiwali klientów bardziej 

kompleksowo.

1Łącząc backup z ochroną przed złośliwym 
kodem, a także wprowadzając do jednego 

produktu wiele innych zabezpieczeń, Acronis 
wyznacza nowy trend w branży IT. Jednocze-
śnie analitycy nazywają was „jednorożcem”. 
Czy zatem rzeczywiście takie podejście do 
ochrony zasobów stanie się powszechne, czy 
raczej należy traktować je jak ciekawostkę?
Jeżeli ktoś uzna nasze podejście za dziwacz-

ne, to znaczy, że nie rozumie obecnej sytu-

acji dotyczącej cyberzagrożeń. Oczywiście 

zakładamy, że za jakiś czas konkurencja bę-

dzie podążać tym śladem, bo według nas 

nie ma innego wyjścia. Charakter danych, 

które przetwarzają fi rmy, także najmniejsze, 

znacznie się zmienił. Są coraz cenniejsze, co 

roku pojawiają się też nowe zapisy praw-

ne nakazujące dbałość o nie, pod rygorem 

konsekwencji karnych. Kopia backupowa 

już nie wystarczy, bo co zrobi użytkownik 

w sytuacji, gdy ona także zostanie zaszyfro-

wana przez ransomware? Dlatego poziom 

ochrony należy zwiększyć w wielu punktach 

– zabezpieczać przed pobraniem złośliwego 

kodu lub uniemożliwiać jego uruchomienie, 

a gdy przypadkiem zostanie on wykonany, 

szczególnie chronić kopie zapasowe i za-

pewnić jak najszybsze przywrócenie kom-

putera do pracy.

2Jakie są plany rozwoju tej platformy?
Obecnie dostępna wersja jest przezna-

czona dla dostawców usług zarządzanych, 

Trzy pytania do…
Artura Cyganka, 

dyrektora polskiego oddziału Acronis
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Poziom wirtualizacji serwerów 
w  naszym kraju sięga około 
90 proc. Nie oznacza to, że wkrót-

ce nastąpi schyłek rozwoju tej techniki, 
tym bardziej że wirtualizacja nie ograni-
cza się przecież do tworzenia w nieskoń-
czoność wirtualnych serwerów. Ciekawe 
perspektywy dla integratorów rysują się 
w takich segmentach rynku jak chociaż-
by VDI. Wprawdzie od dawna pokłada-
no w tym rozwiązaniu wielkie nadzieje, 
ale popyt ze strony biznesu cały czas 
jest daleki od oczekiwań dostawców. Do 

Cyberprzestępcy chętnie 
biorą na cel środowiska 
zwirtualizowane. I choć 
przedsiębiorstwa zazwyczaj 
dysponują narzędziami 
do ochrony wirtualnych 
maszyn, nie zawsze 
potrafią je odpowiednio 
wykorzystać.

n Wojciech Urbanek

POD 
OSTRZAŁEM

ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

Wirtualne 
środowiska 
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Wirtualne desktopy 

Wraz z wybuchem pandemii setki tysię-
cy fi rm z dnia na dzień oddelegowały 
swoich pracowników do pracy zdal-
nej. Sytuacja uniemożliwiła wdro-
żenie zaawansowanych narzędzi, 
więc przedsiębiorstwa uruchomi-
ły prowizoryczne rozwiązania. Jed-
nak z biegiem czasu przynajmniej część 
z  nich rozszerzy swoją infrastrukturę 
o elementy, które zwiększają możliwo-

ści zdalnego korzystania 
z  plików, aplikacji i  da-
nych. Szczególnie sku-
teczne są w tym zakresie 
rozwiązania VDI. Nieste-
ty, wirtualne desktopy są 
tak samo podatne na dzia-
łania hakerów jak kompu-
tery fi zyczne. Co gorsza, 
wymagają zastosowa-

nia dodatkowych zabezpieczeń. To 
zazwyczaj niemiła niespodzianka 
dla fi rm przenoszących dane z in-
frastruktury lokalnej do środowi-
ska wirtualnego, bowiem zazwyczaj 
są przekonane, że mogą wykorzystywać 
istniejące systemy ochronne.

– Antywirusy chroniące tradycyjne 
komputery zazwyczaj nie sprawdzają się 
w przypadku VDI. Po pierwsze, nie widzą 
warstwy wirtualizacyjnej, a tym samym 
obciążają procesory maszyn wirtualnych, 
traktując je jak fi zyczne komputery. Po dru-
gie, skanują wszystko, łącznie z systemem 
operacyjnym. Tymczasem w środowisku 
wirtualnym to zbędne, ponieważ system 
operacyjny jest dostarczany z centralne-
go obrazu w trybie odczytu – wyjaśnia 
Sebastian Kisiel, Senior Sales Engi-
neer w Citrix Systems.

Spór o agenta 
O ile eksperci od wirtualizacji zgadzają 
się co do tego, że wykorzystanie klasycz-
nego oprogramowania dla potrzeb wir-
tualnych desktopów to zły pomysł, o tyle 
w innych kwestiach nie są już tak jedno-
myślni. Niemałe kontrowersje budzi spo-
sób działania platformy antywirusowej 
VDI. Niektórzy optują za uruchamianiem 
agenta na każdej maszynie wirtualnej, 
inni namawiają, aby wdrażać rozwiąza-
nia bez agenta. Mariusz Politowicz, 

tej pory wirtualne desktopy najczęściej 
stosowane były przez wielkie koncerny, 
które potrafi ły docenić niższe koszty za-
rządzania, a także możliwość lepszego 
wykorzystania sprzętu komputerowego. 
Tymczasem boom na zdalną pracę powi-
nien w dalszej perspektywie przyczynić 
się do wzrostu zapotrzebowania na wir-
tualne desktopy także wśród mniejszych 
przedsiębiorstw i urzędów. 

Kolejnym rozwojowym obszarem jest 
wirtualizacja sieci, która otwiera duże 
możliwości przed integra-
torami sprzętu. Przedsię-
biorstwa w czasie pandemii 
stanęły przed niełatwymi 
wyborami, a  także przed 
koniecznością przede-
finiowania polityki bez-
pieczeństwa środowisk 
wirtualnych. Nie jest to 
szczególnie trudne zada-
nie, aczkolwiek zwirtualizowana infra-
struktura kryje kilka pułapek. 

Największe atuty wirtualnych maszyn, 
takie jak łatwość tworzenia i migracji, 
bardzo szybko stały się przekleństwem 
specjalistów od bezpieczeństwa. Na fi -
zycznym serwerze x86 może być uru-
chomionych nawet kilkaset maszyn 
wirtualnych, a wtedy komunikacja mię-
dzy nimi wymyka się spod kontroli. Na 
szczęście istnieje szeroka gama rozwią-
zań służących do zabezpieczania wirtu-
alnego środowiska.

– Dostawcy przywiązują dużą wagę 
do zapewnienia bezpieczeństwa na każ-
dym poziomie systemu wirtualizacyj-
nego. VMware chroni całe środowisko, po-
cząwszy od najmniejszych komponentów, 
takich jak karta sieciowa, przez serwery 
po centra danych. Większość tych mecha-
nizmów znajduje się w  podstawowych 
wersjach oprogramowania –  zauważa 
Jakub Niepsuj, Independent Software 
Veeam & VMware Team Leader w Tech 
Dacie.

Eksperci od wirtualizacji i bezpieczeń-
stwa przyznają, że największym proble-
mem w walce z hakerami jest nie brak 
narzędzi, lecz niewiedza użytkowników 
oraz niezrozumienie działania mechani-
zmów. To akurat dobra informacja dla in-
tegratorów, którzy sprawnie poruszają się 
w tym segmencie rynku.

Zdaniem specjalisty
n Przemysław Biel, Key Account 

Manager Poland, Synology
Docierają do nas sygnały o po-
trzebie integracji aplikacji anty-
wirusowej z oprogramowaniem 

do backupu. Nie jest to optymal-
ne rozwiązanie, chociażby dlatego, że 

dubluje pewne funkcje. W nowoczesnych 
systemach pamięci masowej antywiru-
sy pozwalają na zabezpieczenie przed 
wieloma zagrożeniami. Ochrona przed 
atakami malware wymaga zainwestowa-
nia w edukację użytkowników. Systemy 
kopii zapasowych oraz kopie migawko-
we zapewniają szybkie przywrócenie pra-
cy środowiska IT. Najsłabszym ogniwem 
w zabezpieczeniach przed malware’em 
i ransomware’em pozostaje człowiek.

n Jerzy Skiba, Senior Technical 
Consultant w Dziale Pamięci 
Masowych i Serwerów, Veracomp
Niemal każda fi rma i instytucja 
ma systemy backupu danych, 

które zabezpieczają zarówno ma-
szyny fi zyczne, jak i środowiska wir-

tualne. Niestety, nadzór nad ich pracą 
często nie należy do priorytetów działu 
IT. Zainteresowanie rozwiązaniami po-
jawia się dopiero, kiedy trzeba odtwo-
rzyć dane, czyli stanowczo za późno. 
Brak odpowiedniego zaangażowania na 
wcześniejszym etapie powoduje, że od-
twarzanie danych przysparza wielu pro-
blemów i nie przebiega tak szybko, jak 
tego oczekują użytkownicy.

n Łukasz Milic, Business 
Development Representative, 
QNAP 
Głównym wyzwaniem związa-
nym z backupem maszyn wir-

tualnych jest zapewnienie spójnej 
kopii bezpieczeństwa systemu i da-

nych oraz możliwość ich szybkiego przy-
wrócenia do działania. Nie mniej ważne 
jest bezpieczeństwo samych kopii zapaso-
wych. Z tego wynika cała reszta wyzwań. 
Oczywiście, wielkość zabezpieczanych da-
nych ma istotne znaczenie, ale istnieje pro-
ste rozwiązanie – wdrożenie sieci 10 GbE, 
która zapewnia transfer kopii backupo-

wych nawet o bardzo dużej pojemności.

Coraz rzadziej 
w fi rmie 
ważna jest 
wyłącznie kopia 
zapasowa.
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kierownik Działu Technicznego w Marke-
nie, namawia klientów do pierwszej opcji. 

– Ochrona bez agenta mniej obciąża 
komputer i może się sprawdzić tam, gdzie 
istnieje niewielkie ryzyko ingerencji użyt-
kownika w system. Natomiast w wirtual-
nych stacjach roboczych należy zastosować 
ochronę agentową z  maksymalnie dużą 
liczbą modułów – zaleca 
Mariusz Politowicz.

Dostawcy antywiru-
sów oferują produkty do 
zastosowania w obu wa-
riantach ochrony śro-
dowisk wirtualnych. Na 
uwagę zasługują także 
programy z  tzw. lekkim 
agentem. W  tego typu 
systemach skanowanie 
nie odbywa się na każdej 
maszynie wirtualnej z osobna, lecz wy-
konywane jest centralnie przez odrębną 
maszynę. Informacje dotyczące zagrożeń 
wymieniane są wyłącznie między serwera-
mi zarządzającym i zdalnego skanowania.

– Lekki agent nie wykonuje tak szero-
kiego spektrum zadań jak agent w trady-
cyjnych rozwiązaniach. Kluczową kwestią 
jest sposób, w jaki skanujemy pamięć. Czy 
wykorzystujemy opracowane do tego celu 
narzędzia, czy posługujemy się metodami 
stosowanymi w klasycznych komputerach 
PC – mówi Sebastian Kisiel.

Niektórzy integratorzy opowiadają się 
za rozwiązaniem bez agentów, polecając 
je firmom o wysokim stopniu konsolida-
cji zasobów informatycznych, czyli takim, 
w których na jeden serwer fizyczny przy-
pada duża liczba maszyn wirtualnych.

– W przypadku środowisk mocno ustan-
daryzowanych i o dużym poziomie auto-

matyzacji występuje efekt skali. Każda 
dodatkowa czynność wymagająca zauto-
matyzowania i każdy dodatkowy proces 
na maszynie wirtualnej może mieć duże 
znaczenie dla działania całości. Dosko-
nały przykład stanowią środowiska ty-
pu VDI, dla których systemy bezagentowe 
są najczęściej rekomendowanym rozwią-

zaniem antywirusowym 
– przekonuje Krzysztof 
Wyszyński, architekt IT 
w Netology.

Niezależnie od spo-
sobu ochrony infra-
struktury wirtualnej 
oprogramowanie anty-
wirusowe powinno chro-
nić wszystkie środowiska 
obsługiwane przez firmę. 
Należy wziąć pod uwagę 

platformę serwerową i hiperwizory dzia-
łające na serwerach VDI, bez względu na 
to, czy jest to VMware vSphere, Microsoft 
Hyper-V czy jeszcze inna platforma wir-
tualizacyjna. Trzeba również sprawdzić, 
czy antywirus współpracuje z gościnny-
mi systemami operacyjnymi działającymi 
na wszystkich maszynach wirtualnych. 
Jest to ważne, bo czasami firmy używa-
ją na niektórych maszynach wirtualnych 
systemu Windows 7, aby obsłużyć starsze 
aplikacje.

Zmiany w sieci
W środowiskach zwirtualizowanych 
procesy zachodzą błyskawicznie. Czas 
uruchomienia i  przenoszenia maszyn 
wirtualnych liczy się w minutach i se-
kundach. W tradycyjnych sieciach kon-
figuracja zajmuje czasami kilka dni. 
Niewykluczone, że niebawem będzie wy-

magać mniej czasu dzięki wirtualizacji 
sieci. To stosunkowo nowy trend, a punk-
tem zwrotnym w jego rozwoju było prze-
jęcie przez VMware w 2012 r. startupu 
Nicira. W ten sposób koncern z Palo Alto 
wszedł na rynek sieciowy wcześniej zdo-
minowany przez Cisco. Na odpowiedź 
nie trzeba było długo czekać. Rok póź-
niej producent z San Jose przedstawił 
Application Centric Infrastructure – ar-
chitekturę wpasowującą się we wszyst-
kie obszary związane z SDN. Wygląda 
na to, że w segmencie wirtualizacji sie-
ci właśnie Cisco i VMware będą rozda-
wać karty.

– Czas zastąpić rozwiązania sprzętowe. 
Z badań przeprowadzonych wśród użyt-
kowników produktów VMware’a wynika, 
że zastosowanie NSX umożliwia zreduko-
wanie kosztów CAPEX o 59 proc. i OPEX 
o 55 proc. Nie można przejść obojętnie wo-
bec tych liczb. To jedyny sposób, żeby bu-
dować infrastrukturę przygotowaną do 
obsługi środowiska multicloud – twierdzi 
Pat Gelsinger, prezes VMware’a. 

Rozwiązania sprzętowe nie znikną 
z dnia na dzień. Niemniej jednak wraz 
z rozwojem SDN będą się pojawiać no-
we koncepcje ochrony sieci. Wiele firm 
instaluje na brzegach sieci firewalle, 
wewnątrz systemów operacyjnych roz-
wiązania do wykrywania i  zapobiega-
nia włamaniom, ewentualnie sandboxy. 
Takie podejście nie gwarantuje pełnego 
bezpieczeństwa w  środowiskach wir-
tualnych. VMware i Cisco zachęcają do 
wprowadzenia mikrosegmentacji, choć 
ich koncepcje nie są tożsame. Rozwią-
zanie VMware NSX działa bezpośred-
nio na hyperwizorze i zapewnia izolację 
wszystkich maszyn wirtualnych, nawet 
jeśli pracują na jednym serwerze. Może 
być zastosowane w każdej architekturze 
sieciowej, nie wymaga zmian topologii 
ani readresacji aplikacji i uzupełnia na-
rzędzia ochronne używane przez klien-
tów. Nie obejmuje jednak fizycznych 
przełączników. Z  kolei rozwiązanie 
ACI stworzone przez Cisco umożliwia 
mikrosegmentację w warstwie przełącz-
ników fizycznych, ale nie zarządza wir-
tualnymi switchami.

– Z punktu widzenia biznesu otrzymu-
jemy podobną korzyść Ważny jest nato-
miast sposób integracji. ACI jest lepszym 

Największe 
atuty wirtualnych 
maszyn stały się 
przekleństwem 
specjalistów 
od bezpieczeństwa.

ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

Zdaniem integratora

nKrzysztof Wyszyński, architekt IT, Netology 
W ostatnich latach firmy przeznaczyły duże środki na nowoczesną infrastrukturę IT. Więk-

szość naszych klientów używa zaawansowanych rozwiązań do ochrony danych, również 

w środowiskach wirtualnych. Często są to topowe produkty z kwadrantu Gartnera. Ale tyl-

ko duże przedsiębiorstwa potrafią w pełni wykorzystać ich potencjał. W średnich i mniej-

szych firmach, choć systemy wdrożono zgodnie z projektem, istnieje problem poprawnego 

zdefiniowania wymagań. Niejednokrotnie MŚP mają duży problem z określeniem parame-

trów SLA dla środowisk wirtualnych. Brak odpowiedniej wiedzy uniemożliwia np. należytą 

ochronę systemów krytycznych.
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rozwiązaniem w sytuacji, kiedy całość 
zarządzania siecią musi pozostać w ju-
rysdykcji fi rmowych administratorów. 
Ale można wybrać wariant, w którym 
wpływ na kształt usług sieciowych ma 
osoba odpowiedzialna za wirtualizację. 
Jeśli fi rmie nie zależy na zachowaniu 
maksymalnej spójności rozwiązań sie-
ciowych, może zastosować NSX, który 
jest tańszy i łatwiejszy w implementacji 
– twierdzi Krzysztof Wyszyński. 

Backup maszyn wirtualnych
Wiedza przedsiębiorców o  ochronie 
wirtualnych desktopów, a  tym bar-
dziej zwirtualizowanych sieci, pozo-
stawia zazwyczaj wiele do życzenia. 
Zdecydowanie lepiej przedstawia się 
poziom wiedzy o  backupie maszyn 
wirtualnych. Tomasz Krajewski, Tech-
nical Sales Director Eastern EMEA 
w Veeam, zauważa, że – podobnie jak 
w przypadku systemów cyberbezpie-
czeństwa – korzystanie z klasycznych 
rozwiązań z agentem znacznie obni-
ża wydajność środowisk wirtualnych. 
Tymczasem specjalistyczne oprogra-
mowanie umożliwia odtworzenie po-
jedynczego pliku, co obniża koszty tego 
typu operacji. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na błąd, jaki popełnia wiele fi rm, 
polegający na stosowaniu niekompa-
tybilnych zabezpieczeń i budowaniu 
systemu ochrony wyłącznie z rozwią-
zań sprzętowych. Z kolei Jerzy Skiba, 
Senior Technical Consultant w Dziale 
Pamięci Masowych i Serwerów w Ve-
racompie, wskazuje częste niedopa-
trzenie wynikające z niedoszacowania 
potrzeb, zarówno pod względem mo-
cy obliczeniowej, jak i przestrzeni re-
pozytoriów backupu. W efekcie nawet 
systemy wysokiej klasy nie spełniają 
wymagań użytkowników. 

Niejednokrotnie zdarza się także, że 
integratorzy bądź użytkownicy narze-
kają na mankamenty produktów. Gros 
przedsiębiorców decyduje się na wir-
tualizację bazującą na platformach 
VMware vSphere lub Microsoft Hy-
per-V, a czasami na obu jednocześnie. 
Wymienione rozwiązania są wspiera-
ne przez wszystkie liczące się systemy 
backupu, w związku z tym ich właści-
ciele nie mają prawa narzekać na brak 

dostępnych rozwiązań. Jednak fi rmy, 
które z oszczędności wdrożyły syste-
my darmowe (bądź dużo tańsze od 
dwóch najpopularniejszych wir-
tualizatorów), mają mocno za-
wężony wybór oprogramowania 
do backupu. Dla przykładu: na-
rzędzia Veeam, jednego z liderów 
tego segmentu rynku, współpracu-
ją jedynie ze środowiskami VMware 
vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix 
AHV. Z drugiej strony aplikacja pol-
skiej fi rmy Storware obsługuje aż sie-
dem platform open source: Nutanix 
Acropolis/AHV, Red Hat Virtualiza-
tion/oVirt, KVM, Kubernetes/Open-
Shift, Citrix XenServer, Oracle VM 
i  Proxmox. Uniwersalność oprogra-
mowania do backupu maszyn wirtu-
alnych stanowi pewnego rodzaju 
atut, ale wymagania wobec tych 
produktów najczęściej dotyczą 
redukcji ilości składowanych 
danych i szybkiego przywracania 
systemów do działania. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że aplikacje bardzo 
dobrze radzą sobie z oboma zadania-
mi, lecz bardziej wnikliwi obserwato-
rzy dostrzegają ich mankamenty. 

– Przywrócenie do działania maszy-
ny o wielkości 1 GB lub 1 TB zajmuje kil-
ka minut. Problem pojawia się, kiedy po 
ataku ransomware trzeba odtworzyć 
wiele systemów jednocześnie. Wbrew 
pozorom nie ma rynku zbyt wielu pro-
duktów, które mają efektywne mecha-
nizmy redukcji danych i zapewniają 
szybkie uruchomienie wielu ma-
szyn wirtualnych z  wymaganą 
wysoką wydajnością. W tym za-
kresie sprawdzają się jedynie zin-
tegrowane rozwiązania sprzętowe 
– tłumaczy Krzysztof Wyszyński. 

Ataki ransomware spędzają sen z po-
wiek dostawcom systemów bezpie-
czeństwa i ochrony danych. Niektórzy 
zachęcają do jeszcze większej integra-
cji tego typu narzędzi z antywirusami. 
Czasami jednak wystarczą prostsze 
i od dawna istniejące środki. Dobrym 
przykładem jest odsyłany od lat do la-
musa nośnik fi zyczny. Backup na ta-
śmie przechowywanej off -line może 
bowiem stanowić ostatnią linię obro-
ny przed ransomware’em. n

Zdaniem specjalisty
n Sebastian Kisiel, Senior Sales Engineer, 

Citrix Systems
Cyberataki na maszyny wirtualne nie-
wiele różnią się od tych, z którymi na 
co dzień borykają się użytkownicy fi -

zycznych komputerów. Najczęściej są 
to phishing i ransomware. Dla hakera śro-

dowisko wirtualne nie jest niczym specjalnym, 
bowiem wychodzi on z założenia, że nadal ma 
do czynienia z miejscem przeznaczonym do 
pracy. Forma i sposób zarządzania obrazami 
maszyn pozwala nieco zminimalizować skut-
ki ataków, jako że wszystkie maszyny VDI są 
czyszczone automatycznie po wylogowaniu 
użytkownika i przywracane do stanu sprzed 
rozpoczęcia pracy.

n Tomasz Krajewski, Technical Sales 
Director – Eastern EMEA, Veeam
Tworzenie kopii zapasowych ma-
szyn o dużej pojemności nie stanowi 
obecnie specjalnego problemu. Me-

chanizmy wbudowane w środowisko 
platformy wirtualnej umożliwiają zarów-

no tworzenie kopii zapasowych, jak i odtwarza-
nie dużych maszyn. Coraz rzadziej jednak ważna 
jest tylko kopia zapasowa, bo na znaczeniu zy-
skuje mechanizm odzyskiwania danych. Niezwy-
kle istotnym parametrem jest natomiast czas 
przywrócenia infrastruktury do działania, gdyż 
szybka reakcja ogranicza do minimum straty 
związane z przestojem fi rmy. Musimy nie tylko 
wykonywać kopię całej bazy SQL, ale sprawnie 
przywrócić jej funkcjonowanie razem z aplikacją.

n Manfred Berger, Sr. Mgr. Business 
Development Platforms EMEAI, 

Western Digital
Rozmiary maszyn wirtualnych wciąż 
rosną, stale zwiększa się również licz-
ba i zróżnicowanie aplikacji kontene-

rowych. Jednocześnie rozwiązania do 
backupu, archiwizowania i przywracania 

danych po awarii cały czas ewoluują. Bazują 
na coraz nowocześniejszych, pojemniejszych 
i bardziej atrakcyjnych kosztowo dyskach i za-
pewniają znacznie szerszy zestaw funkcji niż 
tradycyjne rozwiązania backupu działające na 
poziomie plików. Wyzwaniem dla użytkowni-
ków i dostawców tych rozwiązań jest z pewno-
ścią takie zaplanowanie częstotliwości backupu 
i liczby kopii zapasowych, by możliwe było przy-
wrócenie systemu do stanu sprzed cyberataku 
czy awarii. Inną ważną kwestią jest oddzielenie 
backupu od środowiska operacyjnego, dzięki 
czemu nie staną się jednocześnie celem ataku.
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Oprogramowanie Runecast Analyzer to narzędzie 
do analizy poprawności i stabilności pracy środowisk 
wirtualizacyjnych oraz planowania ich rozbudowy. 
Ułatwia wyeliminowanie ryzyka przestoju i gwarantuje 
zgodność z normami bezpieczeństwa, przepisami prawa 
oraz wewnętrznymi regulacjami fi rm.

R 
unecast to fi rma stworzona przez 
inżynierów z  tytułami VMware 
vExpert, świadomych wszystkich 

rodzajów wyzwań, z którymi borykają się 
administratorzy IT. Ich założeniem było 
zapewnienie klientom ciągłości pracy in-
frastruktury wirtualizacyjnej w centrum 
danych oraz jej wysokiej dostępności.

– VMware zapewnia stabilną platformę, 
która dobrze spełnia swoje zadanie, ale, jak 
każde oprogramowanie, nie jest pozbawiona 
wad – mówi Rafał Goszyk, Sales Manager 
w polskim oddziale fi rmy Prianto, która jest 
wyłącznym dystrybutorem narzędzi Rune-
cast. – Niemal wszystkie problemy, na które 
mogą natknąć się użytkownicy, zostały opi-
sane w bazach wiedzy VMware, ale samo-
dzielna identyfi kacja źródła niepoprawnej 
pracy platformy, dotarcie do odpowiedniej 
dokumentacji i  ręczna naprawa zabiera 
czas i często wymaga eksperckiej wiedzy.

Stworzone przez założycieli Runecast 
narzędzie Analyzer monitoruje w czasie 
rzeczywistym całą infrastrukturę wirtuali-

zacyjną i gromadzi dane o jej pracy. Rów-
nocześnie na bieżąco aktualizuje własną 
bazę informacji o tym, jak usuwać usterki 
w poszczególnych wersjach oprogramo-
wania, błędy konfi guracyjne lub inne nie-
dociągnięcia administratorów, niezgodne 
z  najlepszymi praktykami. Dzięki temu, 
po przeprowadzonej analizie infrastruktu-
ry, a także całego otoczenia, w którym ona 
funkcjonuje (serwery, pamięci masowe, 
oprogramowanie systemowe, narzędziowe 
i biznesowe, np. SAP HANA), doradza admi-
nistratorom odpowiednie kroki lub usuwa 
napotkane nieprawidłowości.

Runecast Analyzer może zarekomendo-
wać załatanie konkretnej luki w platformie 
VMware z  wykorzystaniem oferowanej 
przez tego producenta aktualizacji oraz 
wskazać, że firmware serwera niepo-
prawnie współpracuje z  zainstalowaną 
wersją oprogramowania wirtualizacyjne-
go. Zawiera też cały zestaw narzędzi pre-
wencyjnych, m.in. symulujących pracę 
infrastruktury wirtualizacyjnej po dokona-

niu jej aktualizacji do nowej wersji. Potrafi  
wskazać, że w danej maszynie wirtualnej 
konieczne będzie zainstalowanie now-
szych sterowników lub zmiana ustawień 
konfi guracyjnych.

Nie tylko VMware
Od niedawna Runecast Analyzer współ-
pracuje też ze środowiskiem chmurowym 
AWS Cloud. Ważną cechą tego narzędzia 
jest to, że w celu analizy danych nie przesy-
ła żadnych informacji poza fi rmę. Jedynym 
działaniem w internecie jest aktualizacja 
własnej bazy wiedzy (może być przepro-
wadzona także w trybie off line).

Runecast Analyzer instalowany jest jako 
maszyna wirtualna, którą łączy się z opro-
gramowaniem zarządzającym VMware 
vCenter i interfejsem AWS API. Do analizy 
wykorzystuje mechanizmy sztucznej inte-
ligencji i przetwarzania na bazie naturalne-
go języka (Natural Language Processing).

Oprogramowanie Runecast Analyzer 
przeznaczone jest do tradycyjnej odsprze-
daży licencji przez resellerów i integrato-
rów, ale mają oni również do dyspozycji 
w  pełni funkcjonalną, płatną 14-dniową 
licencję partnerską, którą mogą wykorzy-
stać do świadczenia usług konsultingowych 
u klientów, np. związanych z rozbudową 
środowiska wirtualizacyjnego bądź aktuali-
zacją jego oprogramowania. Ponieważ sam 
proces analizy trwa bardzo krótko (wery-
fi kacja 100 hostów w ciągu dwóch minut, 
bez obciążania całego środowiska), klient 
po chwili od uruchomienia Runecast Ana-
lyzer dostaje konkretne rekomendacje. 
Stwarza to szansę dla resellera na sprzedaż 
pełnej licencji w  formie subskrypcji (na 
rok lub trzy lata). Jeśli dojdzie do transak-
cji – po wprowadzeniu kodu aktywującego 
– zebrane wcześniej historyczne dane zo-
staną zachowane i będą wykorzystywane do 
dalszych prac. Do testów (proof-of-concept 
lub instalacji demonstracyjnej) oferowana 
jest bezpłatna wersja, która przeprowadza 
pełną analizę, ale prezentuje wyniki w ogra-
niczonym zakresie. Dostępna jest pod adre-
sem portal.runecast.com/prt.

Dodatkowe informacje: 
RAFAŁ GOSZYK, SALES MANAGER, PRIANTO, 

RAFAL.GOSZYK@PRIANTO.COM

Wirtualizacja 
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Tech Data rozszerzyła swoją platformę chmurową 
dla partnerów Cloud Solution Provider (CSP) o usługę 
Tech Data Secure Score, świadczoną z wykorzystaniem 
oprogramowania Microsoft Secure Score. Narzędzie 
zapewnia ocenę aktualnego poziomu zabezpieczeń 
infrastruktury IT klientów i podniesienie go dzięki 
automatycznemu zastosowaniu najlepszych praktyk.

M icrosoft Secure Score należy do 
produktów Microsoft 365 okre-
ślanych mianem Modern Work-

place. Wśród nich znajdują się wszystkie 
chmurowe rozwiązania dostawcy, z któ-
rych korzystają użytkownicy w fi rmach. 
Dzięki Tech Data Secure Score klienci mo-
gą lepiej kontrolować realizację zapisów 
przyjętej strategii bezpieczeństwa. Narzę-
dzie to zostało bowiem opracowane jako 
alternatywa dla stosowanego wcześniej 
rozwiązania Microsoft Security Defaults.

Secure Score służy do tworzenia ran-
kingu punktowego przedstawiającego 
poziom bezpieczeństwa fi rmowej infra-
struktury IT. Dzięki dostarczanym przez 
usługę wskazówkom administratorzy 
łatwo mogą wpłynąć na poprawę wska-
zanych parametrów. Do oceny ryzyka na-
ruszenia ochrony służy wiele kryteriów, 
sprawdza się m.in. sposób zabezpiecze-
nia urządzeń oraz danych, analizuje za-
chowania użytkowników podczas obsługi 
aplikacji oraz metodę zarządzania tożsa-

mością wszystkich osób uprawnionych do 
korzystania z rozwiązań IT.

Partnerzy biznesowi Tech Daty mogą 
wykorzystać gotowe narzędzie do auto-
matyzacji monitorowania stanu bezpie-
czeństwa środowisk IT u klientów. Dzięki 
Tech Data Secure Score łatwiej zachęcą ich 
do kolejnych inwestycji w celu stworze-
nia zapory o szerokim zasięgu chroniącej 
przed atakami (szczególnie tymi, do któ-
rych wykorzystywana jest poczta e-mail) 
oraz ryzykiem wycieku lub utraty danych.

Wprowadzając Tech Data Secure Score do 
platformy Cloud Solution Factory, inży-
nierowie Tech Daty uzupełnili to narzę-
dzie o uruchamianą automatycznie opcję 
uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz 
zapewnili tworzenie profi li dostępu awaryj-
nego, zwanych także kontami typu break-
-glass. Jest to konto superadministratora 
z przyznanymi wszelkimi uprawnieniami, 

do którego dane uwie-
rzytelniające są ściśle 
tajne i przechowywane 
pod kluczem. Według 
najlepszych praktyk 
tego typu konto two-
rzone jest na wypadek 
awarii, gdy utracony 
zostaje kontakt z fi rmo-
wymi administratorami 
posiadającymi charak-
terystyczne dla ich sta-
nowiska uprawnienia.

Tech Data Secure Score jest jednym 
z 25 prekonfi gurowanych, skalowalnych 
i  bezpiecznych rozwiązań typu Click-
-to-Run w ramach platformy Cloud Solu-
tion Factory. Tech Data uprościła wdraża-
nie tych narzędzi (proces trwa mniej niż 
30 minut) oraz ich konfi gurację, dzięki 
czemu partnerzy biznesowi dystrybuto-
ra mogą szybko i efektywnie obsługiwać 
klientów, a jednocześnie minimalizować 
ryzyko cyberataku w środowiskach IT, 
nad którymi mają pieczę. Wykorzystanie 
rozwiązań analizujących poziom bez-
pieczeństwa staje się coraz ważniejsze 
dla obsługiwanych przez integratorów 
przedsiębiorstw w  związku z  rozpo-
wszechnianiem się zdalnego trybu wy-
konywania obowiązków służbowych.

Dodatkowe informacje: PIOTR BLONKOWSKI, 

ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH, TECH DATA

PIOTR.BLONKOWSKI@TECHDATA.COM

Nowoczesne i bezpieczne  
   miejsce pracy w chmurze

Dzięki Tech Data Secure
Score integratorzy mo-
gą podnieść poziom 

bezpieczeństwa środowisk IT klientów, za-
pewnić ich szczegółową kontrolę, a także 
wprowadzić niestandardowe reguły po-
lityki bezpieczeństwa dla użytkowników, 
których unikalne wymagania wykraczają 
poza domyślne ustawienia zabezpieczeń 
w pakiecie Microsoft 365. Partnerzy Tech 
Data doceniają też platformę Cloud Solu-
tion Factory, stworzoną dzięki szerokiej 
wiedzy eksperckiej naszych inżynierów, 
bo automatyczne i szybkie wdrażanie do-
stępnych na niej rozwiązań bardzo ułatwia 
im rozwiązywanie problemów klientów.

Piotr Blonkowski
architekt rozwiązań 

chmurowych, Tech Data
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W celu ochrony fi rmowych da-
nych wykorzystywane są 
różne narzędzia: oprogra-

mowanie antywirusowe, odpowiednio 
skonfi gurowane fi rewalle, systemy szyfro-
wania danych i backupu. Dla jej wzmoc-
nienia można regularnie przeprowadzać 
testy podatności systemu. Jednak dzia-
łania zabezpieczające bez skuteczne-

go zarządzania dostępem do zasobów 
przedsiębiorstwa i cyfrowymi tożsamo-
ściami, a także bez odpowiedniego nadzo-
ru nad kontami uprzywilejowanymi, nie 
sprawdzą się, gdyż kradzież tożsamości 
to proceder łatwy, a przy tym dochodowy. 
Dlatego zresztą jest najszybciej rosnącym 
obszarem cyberprzestępczości. I chociaż 
w mediach głośno o atakach na wielkie 

przedsiębiorstwa, celem są wszystkie fi r-
my, niezależnie od ich wielkości i branży, 
w jakiej działają.

W większości z nich najpopularniej-
szym sposobem zabezpieczania dostę-
pu do zasobów IT są hasła. Tymczasem 
z raportu Verizon Data Breach Investi-
gation Report dotyczącego incydentów 
naruszenia bezpieczeństwa wynika, że 

Firmy, które umiejętnie inwestują w weryfi kację uprawnień pracowników, 
zyskują przewagę konkurencyjną. I to z kilku różnych powodów. 

n Tomasz Janoś

BEZPIECZNE 
UWIERZYTELNIANIE: 
od tego trzeba zacząć

SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA



na z wyciekiem danych klientów. Urząd 
Ochrony Danych Osobowych stwierdził, 
że naruszenie było „znacznej wagi i mia-
ło poważny charakter” oraz dotyczyło 
dużej liczby osób, a „podmiot nie zasto-
sował podwójnego uwierzytelniania do-
stępu do danych”. Wspomniane przez 
UODO uwierzytelnianie dwuskładni-
kowe 2FA (czy ogólnie wieloskładni-
kowe –  MFA) to skuteczne narzędzie 
zabezpieczające przed kradzieżą tożsa-
mości użytkownika. Jego zastosowanie 
w przedsiębiorstwie powoduje, że cy-
berprzestępca do przeprowadzenia ata-
ku musi nie tylko zdobyć dane służące 
do logowania się, lecz także fi zyczny do-
stęp do urządzenia niezbędnego do jego 
autoryzacji. 

często próbują zainstalować oprogra-
mowanie typu malware w  systemach 
wewnętrznych, które daje im stały i nie-
odkryty przez nikogo dostęp do sieci.

Z  punktu widzenia zwykłego użyt-
kownika sieci problemem staje się ro-
snąca liczba haseł, które musi pamiętać. 
Zwłaszcza, że w przypadku niektórych 
aplikacji zmiana hasła jest wymagana 
dość często. A przecież dobre praktyki 
wymagają, żeby hasła były długie i zło-
żone. W efekcie konieczność ich zapa-
miętywania staje się z  czasem niemal 
udręką. W rezultacie część użytkowni-
ków przechowuje swoje hasła w pliku 
na fi rmowym komputerze. Są też tacy, 
którzy mają je zapisane w prywatnych 
notatkach.

Zbyt wiele haseł to także inny pro-
blem z zachowaniem „higieny” w za-
kresie bezpieczeństwa. Powszechnie 
wiadomo, że ponowne używanie tych 
samych haseł to zła praktyka, bo skra-
dzione lub odgadnięte hasło do jedne-
go konta może dać napastnikowi dostęp 
do innych. Trudno się jednak dziwić, że 
użytkownicy nie chcą wymyślać i pa-
miętać kolejnych. Wolą szybko 
i łatwo się logować, używając 
w różnych systemach tego 
samego hasła.

Gdy dla użytkowni-
ków sieci obsługa haseł 
staje się dużym proble-
mem, częściej zwracają się 
po pomoc do działu IT. Statysty-
ki pokazują, że nawet jedna trzecia 
zgłoszeń do helpdesku dotyczy próśb 
o zresetowanie hasła. Takiemu marno-
waniu czasu informatyków w fi rmie za-
pobiegnie rozwiązanie z mechanizmem 
Single Sign-On, czyli jednorazowym lo-
gowaniem się do usługi sieciowej. Dzię-
ki niemu użytkownik uzyskuje dostęp do 
wszystkich potrzebnych mu zasobów. 
SSO ułatwia życie pracowników i admi-
nistratorów, ale jeśli będzie bazować wy-
łącznie na haśle, nie zapewni wysokiego 
poziomu ochrony. 

Rekordowa kara fi nansowa, nałożona 
w zeszłym roku na jednego z dużych gra-
czy e-commerce w Polsce, była związa-

aż 81 proc. przypadków włamań na konta 
użytkowników wiązało się z wykradze-
niem hasła lub złamaniem (ewentualnie 
odgadnięciem) zbyt łatwego. Dzięki zdo-
bytemu hasłu cyberprzestępcy mają do-
stęp do fi rmowej sieci, mogą próbować 
uzyskać większe uprawnienia i przenik-
nąć do innych systemów, serwerów czy 
aplikacji przedsiębiorstwa. W tym celu 

Dużo pieniędzy 
na rynku MFA

Adroit Market Research szacuje, że świa-

towy rynek uwierzytelniania wieloskład-

nikowego osiągnie do 2025 r. wartość 

20,23 mld dol. (dla porównania w 2018 r. 

– 4,56 mld dol.). Do najważniejszych po-

wodów wdrażania rozwiązań uwierzy-

telniania wieloskładnikowego należą: 

lawinowo zwiększająca się liczba transak-

cji online, rozwój handlu elektronicznego 

i postępująca cyfryzacja usług fi nanso-

wych oraz ochrony zdrowia. Kataliza-

torem decyzji zakupowych są ponadto, 

rzecz jasna, coraz częstsze cyberataki 

i kradzieże danych. Rynek napędzać bę-

dzie również upowszechniająca się for-

ma pracy mobilnej (z modelem BYOD) 

i rosnąca złożoność hybrydowych śro-

dowisk IT, które sprzyjają cyberatakom. 

Duży wpływ na rozwój rynku MFA 

mają coraz bardziej rygorystyczne 

przepisy w zakresie ochrony danych. 

Analitycy spodziewają się, że największy 

udział we wzroście sprzedaży będzie 

miał niezmiennie ściśle regulo-

wany sektor fi nansowy. 

Duży wzrost popy-

tu powinien na-

stąpić również 

ze strony pla-

cówek ochrony 

zdrowia i sektora 

publicznego.

49VADEMECUM CRN maj 2020



50 VADEMECUM CRN maj 2020

nie) oraz coś, czym jest (chodzi o rozwią-
zania biometryczne, czyli odcisk palca, 
skan twarzy albo oka). Dzięki temu nie 
trzeba pamiętać skomplikowanego ha-
sła, jak też często je zmieniać. Ponieważ 
w fi rmie znika problem przechowywa-
nia haseł, rośnie poziom bezpieczeństwa 
i spada liczba jego naruszeń, natomiast 
maleją koszty pomocy technicznej.

Z publikacji „Global Password Security 
Report” wynika, że w przypadku 95 proc. 
przedsiębiorstw, które używają rozwią-
zań 2FA, pierwszym elementem była para 
login i hasło, zaś dodatkowym sposobem 
uwierzytelniania jest rozwiązanie opar-
te na oprogramowaniu, zwykle mobilnej 
aplikacji. Tylko 4 proc. takich fi rm decy-
duje się na sprzętowy token, a zaledwie 
1 proc. – na biometrię. Przewiduje się jed-
nak, że w niedalekiej przyszłości popular-
ność metod wykorzystujących składnik 
biometryczny będzie szybko wzrastać.

Rzecz jasna, rozwiązań MFA używa-
ją przede wszystkim pracownicy dużych 
fi rm i instytucji. Bez wątpienia bowiem 
w większych przedsiębiorstwach czę-
ściej obowiązuje restrykcyjna polityka 
bezpieczeństwa, związana zwykle z re-
gulacjami prawnymi. W mniejszych fi r-
mach MFA jest rzadziej stosowane, bo 
informatycy, którzy tam pracują, są ob-
ciążeni wieloma obowiązkami i nie mają 
czasu na wdrażanie kolejnych zabez-
pieczeń. W dodatku małe podmioty nie 
czują się celem cyberprzestępców, choć 
według „Verizon Data Breach Investi-
gations Report 2019”, aż 43 proc. cybe-
rataków jest skierowanych właśnie na 
niewielkie przedsiębiorstwa. Co gorsza, 
60 proc. małych i średnich fi rm, które zo-
stały zaatakowane, w ciągu sześciu mie-
sięcy kończy swoją działalność. 

Wraz z postępem technicznym w bio-
metrii i rozwojem standardów w rodzaju 
FIDO2 (szczegóły w ramce obok) trend 
„passwordless” zapewne szybko będzie 
przybierać na sile. Bardzo optymistycz-
nie podchodzi do tej kwestii Gartner. Ana-
litycy przewidują, że do 2022 r. 60 proc. 
dużych światowych przedsiębiorstw oraz 
90 proc. średnich fi rm wdroży uwierzy-
telnianie bezhasłowe (w 2018 r. odsetek 
ten wynosił 5 proc.).

W efekcie postępu technicznego i no-
wego stylu pracy fi rmowe sieci stają się 
coraz bardziej skomplikowane. Często 
składają się z  lokalnej infrastruktury 
w przedsiębiorstwie i aplikacji działa-
jących w chmurze. Dlatego wielu użyt-
kowników łączy się z  siecią fi rmową 

Czy FIDO2 
zlikwiduje hasła?

Potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa każdej metody uwierzytelniania, 

a więc używanej na wszystkich urządzeniach pracowników i w każdej aplikacji w fi rmo-

wej sieci, sprawiła, że powstał sojusz o nazwie FIDO. Pierwszą wersję opracowanego 

przez niego standardu nazwano FIDO U2F. Został pomyślany jako metoda zastosowania 

drugiego składnika uwierzytelniania, który stanowi uzupełnienie tradycyjnego zabezpie-

czenia z loginem i hasłem. Z kolei nowy standard, określony mianem FIDO2, składa się 

ze specyfi kacji W3C Web Authentication i protokołów Client to Authenticator (CTAP). 

Umożliwia uwierzytelnianie bez hasła przy użyciu wewnętrznych lub powiązanych syste-

mów autentykacji (takich jak dane biometryczne lub PIN) albo urządzeń zewnętrznych, 

przenośnych (np. kluczy FIDO Security, bądź sprzętu mobilnego, w tym typu wearables). 

Ma to zapewniać użytkownikom wygodne uwierzytelnianie bez hasła na wielu platfor-

mach, bez utraty prywatności, a przede wszystkim bezpieczeństwa. 

W nowej metodzie uwierzytelniania informacje biometryczne z urządzenia użytkowni-

ka lub dane z klucza prywatnego przechowywane w tokenie FIDO2 nigdy nie opuszczają 

urządzenia, dlatego jest bardzo bezpieczna, odporna na phishing i uniemożliwia 

atak na serwery. FIDO2 może być wykorzystywana jako jedyne uwierzytelnianie bez 

hasła lub w połą-

czeniu z lokalnie 

stosowanym ko-

dem PIN (co unie-

możliwia dostęp 

za pomocą skra-

dzionego klucza). 

Tak jak U2F, może 

też być kolejnym 

elementem 

w uwierzytelnianiu 

MFA.

Aplikacja żąda 
przez przeglądarkę 

uwierzytelniania FIDO

W3C Standard:
Web Authentication

JS API* 

OPCJA 1: 
Autentykator w urządzeniu

Aplikacja dostawcy 
obsługującego FIDO

Przeglądarka

Platforma

Wewnętrzny autentykator
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Zewnętrzny autentykator

Client to Authenticator Protocol*
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Najczęściej stosowana odmiana 
uwierzytelniania wieloskładnikowego
to połączenie dwóch niezależnych od 
siebie metod. Oczywiście, im więcej
oddzielnych składników autentyka-
cji, tym wyższy poziom zabezpieczania 
dostępu, ale wraz z ich liczbą znaczą-
co rosną koszty wdrożenia. Poza tym 
cztero- lub pięcioskładnikowego uwie-
rzytelniania wymagają właściwie tyl-
ko instytucje rządowe, operujące ściśle 
tajnymi danymi albo centra badawcze, 
które muszą chronić wyjątkowo cen-
ną własność intelektualną i unikatowe 
technologie. 

Patrząc z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, przedsiębiorcom warto polecać 
wystarczająco bezpieczną kombinację 
dwóch wybranych elementów z trzech 
„kategorii określających”: coś, co użyt-
kownik zna (np. hasło lub PIN), coś, co 
posiada (token albo aplikacja w smartfo-

* Projekt FIDO2
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Zdaniem integratora

nBartosz Dzirba, CTO i członek zarządu, Passus
Wobec niewystarczającego poziomu zabezpieczeń w uwierzytelnianiu bazującym 

wyłącznie na hasłach, rośnie zainteresowanie autentykacją wieloskładnikową. W ostat-

nim czasie, w związku z pandemią koronawirusa, bardzo zwiększyło się zapotrzebo-

wanie na zdalny dostęp przez VPN i klienci chcą, aby był on dobrze chroniony. Sami 

niedawno wdrożyliśmy w firmie, na większą skalę, takie rozwiązanie, które objęło za-

soby i usługi, które dotychczas były zabezpieczane za pomocą uwierzytelniania jed-

noskładnikowego. Popyt na 2FA jest obecnie tak duży, że nawet klienci, którzy już 

używają takiego uwierzytelniania, w wariancie z kartą chipową, rozglądają się za bar-

dziej elastycznym rozwiązaniem. Po prostu zaczyna brakować na rynku czytników 

kart. Dlatego przedsiębiorcy chętnie wybierają systemy wykorzystujące aplikacje 

i tokeny programowe, a w przypadku dostępu do Office’a 365 – także SMS-y. 

Dla firm najlepsze jest rozwiązanie uniwersalne, które zapewnia stosowanie różnych 

metod uwierzytelniania – kluczy sprzętowych, aplikacji, SMS-ów, połączeń głosowych, 

odcisku palca czy rozpoznawania twarzy. Ważne jest również, by wybrane narzędzie 

umożliwiało dostęp offline, kiedy użytkownik nie ma połączenia z siecią. Mimo wygody 

używania, rozwiązania biometryczne są rzadko wybierane jako drugi składnik systemu 

2FA wdrażanego w przedsiębiorstwach.

bez odpowiedniego nadzoru działów 
IT. I nie dotyczy to tylko pracowników, 
bo dostępu do sieci mogą potrzebować 
dostawcy i partnerzy danego przedsię-
biorstwa. A  to wymaga zastosowania 
dodatkowych mechanizmów kontrol-
nych. Mimo to wciąż wiele firm nie ma 
odpowiednio restrykcyjnej polityki bez-
pieczeństwa dotyczącej dostępu do klu-
czowych zasobów. 

Bez wątpienia zapotrzebowanie na 
rozwiązania Privileged Access Manage-
ment, czyli służące do zarządzania do-
stępem uprzywilejowanym (z prawami 
administratora), będzie rosnąć. Z  po-
wodu braku specjalistów na rynku (ale 
także ze względu na chęć skupienia się 
wyłącznie na biznesie) coraz więcej firm 
nie ma odpowiednich zasobów ludzkich 
do radzenia sobie ze skomplikowanym 
procesem zarządzania krytycznymi ele-
mentami infrastruktury IT. To daje szan-
sę integratorom na świadczenie usług 
zarządzania wybranymi obszarami lub 
całością infrastruktury informatycznej 
klientów. W przypadku tego typu out- 
sourcingu ważna staje się m.in. moż-
liwość rejestrowania czynności wy-
konywanych przez zewnętrznych 
administratorów i  kontroli nad nimi. 
Istotne są bowiem 
wszelkie informacje 
ułatwiające analizę 
śledczą po doświad-
czeniu cyberataku.

Wdrożenie PAM 
powoduje, że użyt-
kownicy z  większy-
mi uprawnieniami 
nie znają haseł i nie mają kluczy do kont 
uprzywilejowanych. Zapewnia też ro-
tację haseł i kluczy SSH oraz przecho-
wywanie ich w  postaci zaszyfrowanej 
w bezpiecznym miejscu (w tzw. skarbcu 
– password vault). Dlatego w przypadku 
stosowania PAM nie trzeba udostępniać 
administratorom haseł do systemów IT. 
System rejestruje także proces logowania 
administratora, a wszelka aktywność po-
dejmowana w ramach zdalnych sesji jest 
nagrywana. Dostawcy PAM przyznają, 
że polscy przedsiębiorcy wdrażają takie 
systemy właśnie ze względu na tę funkcję, 
której zastosowania wymagają przepisy. 
Zdecydowanie mniejsze znaczenie ma 

dla nich zapewniana przez nie kontrola 
dostępu i zarządzanie poświadczeniami.

Opisywane wcześniej uwierzytelnia-
nie wieloskładnikowe (MFA) w ostatnich 
latach jest niezmiennie umieszczane 
przez Gartnera na liście 10 najważniej-
szych projektów związanych z zachowa-

niem bezpieczeństwa. 
Nie inaczej jest z kon-
trolą dostępu uprzy-
wilejowanego. Gdy tak 
często dochodzi do 
wykradania i  łamania 
haseł, zastosowanie 
jednocześnie dwóch 
różnych, niezależnych 

form zabezpieczenia dostępu znaczą-
co podnosi poziom ochrony. Mając to 
na uwadze, warto proponować klientom 
jednoczesne użycie PAM i MFA, gdyż do-
skonale się uzupełniają.

Przed wdrożeniem MFA lub systemu 
PAM integrator powinien zapropono-
wać klientowi sprawdzenie stosowanych 
przez niego dotychczas procedur bezpie-
czeństwa. Narzędzia ochronne będą bo-
wiem na tyle skuteczne, na ile w firmie 
przestrzegane są zasady polityki bezpie-
czeństwa dotyczące dostępu i kontroli 
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tożsamości. Przy czym wdrażający po-
winien mieć nie tylko wiedzę na temat 
funkcji i  możliwości określonego roz-
wiązania, które połączy firmowy mecha-
nizm jednorazowego logowania się (SSO) 
i zarządzanie hasłami z wieloskładniko-
wym uwierzytelnianiem i kontrolą do-
stępu uprzywilejowanego. Ważna jest 
również znajomość środowiska klienta 
i wszelkich zachodzących w nim pro-
cesów. Dbając o  ochronę dostępu, nie 
można zapominać o  innych aspektach 
cyberochrony oraz o konieczności inte-
gracji wdrażanych narzędzi z istniejący-
mi systemami. 

Co ważne, zarządzanie dostępem – jak 
zawsze w przypadku rozwiązań z zakre-
su bezpieczeństwa – musi być także wy-
nikiem pewnego kompromisu. Zarówno 
integratorzy, jak i działy IT ich klientów, 
muszą pogodzić możliwie wysoki sto-
pień zaawansowania narzędzi ochron-
nych z takim uproszczeniem procedur 
dostępu, aby ułatwiać bieżącą pracę użyt-
kownikom. Klient tylko wtedy uzyska sa-
tysfakcjonujący zwrot z inwestycji, gdy 
z jednej strony zostanie skutecznie za-
bezpieczony przed materialnymi i nie-
materialnymi stratami wynikającymi 
z naruszeń bezpieczeństwa, a z drugiej 
technologia nie będzie miała negatyw-
nego wpływu na jego biznes.  n

Trend „passwordless” 
zapewne szybko 
będzie przybierać  
na sile.
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ESET Secure Authentication to proste 
w obsłudze narzędzie do uwierzytelniania 
wieloskładnikowego dla fi rm każdej 
wielkości. Zapewnia logowanie do systemu 
operacyjnego, aplikacji i wielu rodzajów 
usług internetowych.

W  

czasach, gdy w  domowych 
biurach przetwarzanych jest 
wiele poufnych fi rmowych 

informacji, konieczne jest zadbanie o ich 
należyte zabezpieczenie. Jednym z naj-
częściej spotykanych zagrożeń jest pró-
ba przejęcia danych uwierzytelniających 
(loginu i hasła) zapewniających dostęp 
do oprogramowania i usług. Do tego ty-
pu ataku może dojść np. w wyniku utraty 
sprzętu, na którym wielu pracowników, 
nieprzestrzegających procedur bezpie-
czeństwa, korzysta z funkcji zapamięta-
nia haseł do wybranych usług. Istnieje też 
ryzyko uzyskania dostępu do fi rmowych 
zasobów przez osoby niepowołane, któ-
re korzystają z tego samego urządzenia, 
np. domowników. 

Duże zagrożenie stanowi także fakt, 
że użytkownicy często mają to samo ha-
sło na różnych stronach internetowych 
i w wielu aplikacjach. Równie często, gdy 
fi rmowi administratorzy próbują wdro-
żyć konkretne zasady dotyczące haseł, 
pracownicy wymyślają nowe warianty do-
tychczasowych haseł lub zapisują je na sa-
moprzylepnych karteczkach. 

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo 
proste – to wieloskładnikowe uwierzytel-
nianie, bazujące na koncepcji weryfi kacji 
tożsamości, zgodnie z którą użytkownik 
coś wie (zna hasło) i coś ma (otrzymany 
w momencie logowania jednorazowy kod). 
Dodatkowe hasło może zostać mu przesła-
ne na specjalny sprzętowy token, ale też na 
zwykły smartfon. 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
gwarantuje fi rmom należyty poziom ochro-
ny, zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. Stosowanie takiego systemu logo-
wania jest obecnie wymagane przez kilka 
norm, m.in. PCI-DSS i GLBA, a w większo-
ści przepisów, takich jak RODO i HIPAA, 
zwraca się uwagę na potrzebę stosowania 
rozwiązań z silniejszym mechanizmem 
uwierzytelniania użytkownika.

Dla większości przedsiębiorstw akceptu-
jących karty kredytowe i transakcje fi nan-
sowe uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
to już nie kwestia wyboru, lecz koniecz-
ność. Każda fi rma powinna sprawdzić, czy 
aktualne przepisy nie wymagają od niej sto-
sowania konkretnych zabezpieczeń.

ESET Secure Authentication umożliwia 
dodanie wieloskładnikowego uwierzytel-
niania m.in. do logowania do wirtualnych 
sieci prywatnych VPN, pulpitów zdalnych 
(RDP), usług Google Apps, Offi  ce 365, 
Outlook Web Access, Dropbox, VMware 
Horizon View, Citrix XenApp i wielu in-
nych, także wykorzystujących do uwierzy-
telniania protokół RADIUS. Zapewniona 
jest integracja tego narzędzia z aplikacja-
mi i usługami za pośrednictwem protokołu 
SAML-2, stosowanego przez wielu dostaw-
ców usług zarządzania tożsamością.

Oprogramowanie ESET Secure Authen-
tication zostało zaprojektowane jako samo-
dzielne rozwiązanie zarządzane za pomocą 
konsoli dostępnej przez przeglądarkę. Za-
pewnia integrację z usługą Active Directo-
ry, co ułatwia i przyspiesza instalację oraz 
konfi gurację tego narzędzia w fi rmie, a tak-
że pozwala uniknąć dodatkowego szkole-
nia pracowników w zakresie korzystania 
z  uwierzytelniania dwuskładnikowego. 

Rozwiązanie to może również pracować 
samodzielnie w fi rmach, które nie korzy-
stają z domeny systemu Windows.

Narzędzie ESET Secure Authentication 
dostarcza jednorazowe hasła za pośredni-
ctwem aplikacji mobilnej, powiadomień 
push, tokenów sprzętowych lub wiado-
mości SMS, a także kluczy FIDO i innych, 
niestandardowych rozwiązań. Chociaż 
korzystanie z  fi zycznych tokenów nie 
jest wymagane, oprogramowanie współ-
pracuje ze wszystkimi tokenami HMAC 
One-Time Password, zgodnymi ze standar-
dem z OATH, a także kluczami sprzętowy-
mi FIDO2 i FIDO U2F.

Ponieważ ESET Secure Authentication 
nie wymaga użycia dodatkowego sprzę-
tu, jego wdrożenie nie generuje kosztów 
– wystarczy zainstalować na serwerze ma-
łą aplikację. Konfi guracja rozwiązania jest 
bardzo prosta i możliwa nawet w małej fi r-
mie, bez działu IT. Narzędzie to jest kom-
patybilne z niemal wszystkimi dostępnymi 
na rynku smartfonami z systemem Android
oraz iOS. Aby ułatwić bardzo dużym fi r-
mom korzystanie z  tego systemu, pro-
ducent wyposażył go w zestaw narzędzi 
programistycznych oraz interfejs API.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
ESET w Polsce jest fi rma Dagma.

Dodatkowe informacje: 
GRZEGORZ KLOCEK, 

PRODUCT MANAGER ESET W POLSCE, 

DAGMA, KLOCEK.G@DAGMA.PL

Co dwa hasła  
    to nie jedno
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Oprogramowanie NACVIEW poznańskiej spółki Scan IT 
to rozwiązanie typu Network Access Control. Ułatwia 
integratorom rozpoczęcie współpracy z fi rmami, które 
wcześniej nie rozważały wdrożenia systemu kontroli dostępu 
do zasobów IT lub korzystały z rozwiązań open source.

K ontrola dostępu użytkowników 
i  urządzeń do sieci fi rmowej jest 
obecnie dużym wyzwaniem. Utrud-

nienie dla administratorów stanowi przede 
wszystkim duża mobilność pracowników 
i  ich zdalna praca, popularność trendu 
BYOD, a także coraz szersze stosowanie 
rozwiązań IoT. Dlatego przedsiębiorstwa 
powinny korzystać z narzędzi typu NAC, 
które automatycznie reagują na zagrożenia 
i blokują dostęp do sieci urządzeniom po-
tencjalnie niebezpiecznym.

NACVIEW podnosi poziom bezpieczeń-
stwa fi rmowej sieci i wspomaga admini-
stratorów w codziennej pracy. Zapewnia-
na przez to narzędzie kontrola dostępu, 
oparta na standardzie 802.1X, to obecnie 
najskuteczniejsza metoda zapobiegania 
nieautoryzowanemu korzystaniu z sieci. 
Rozwiązanie gwarantuje elastyczne two-
rzenie reguł polityki bezpieczeństwa od-
noszących się do grup użytkowników, 
urządzeń, portów sieciowych oraz sprzę-
tu poddawanego autoryzacji na zewnętrz-
nych serwerach. Dla urządzeń, których 
autoryzacja nie jest możliwa w standardzie  

802.1X, wykonuje się ją na podstawie ad-
resu MAC, z wykorzystaniem szerokiej ga-
my narzędzi zapobiegających atakom ARP. 

Rozwiązanie NACVIEW zostało zaprojek-
towane z myślą o środowiskach, w których 
korzysta się ze sprzętu sieciowego różnych 
producentów. Nieskomplikowany sposób 
integracji z innymi systemami ochronny-
mi, takimi jak SIEM, fi rewall, antywirus, 
UTM, MDM i monitory ruchu, gwarantuje 
łatwe włączenie NACVIEW w infrastruk-
turę każdej fi rmy. 

Narzędzie to wyróżnia przede wszyst-
kim grafi czne i  statystyczne przedsta-
wienie topologii sieci oraz podłączonych 
do niej urządzeń końcowych i  siecio-
wych. Prezentowana jest także ich ostat-
nia aktywność i stan pracy. Wyposażono 
je w zestaw elementów usprawniających 
działania administratorów. Wbudowany 
moduł IPAM rozwiązuje często spotyka-
ny problem z nieuporządkowaną adresacją 
sieciową, a grafi czna prezentacja pomaga 
utrzymać jej przejrzystość i szybko doko-

nywać zmian. Dwie wspomagające apli-
kacje (NACVIEW Assistant i NACVIEW 
Scout) zapewniają praktycznie bezob-
sługowe podłączenie do sieci na każdym 
urządzeniu końcowym oraz monitorowa-
nie stanu jego bezpieczeństwa. 

Integratorów zainteresowanych wdra-
żaniem rozwiązania NACVIEW fi rma 
Scan IT zaprasza do uczestnictwa w pro-
gramie partnerskim. Obowiązują w nim 
dwa poziomy (srebrny i złoty), a zakwali-
fi kowanie do każdego z nich odbywa się na 
podstawie kompetencji sprzedażowych 
i technicznych partnerów. Producent za-
pewnia wsparcie sprzedażowe i pomoc 
w przeprowadzaniu testów w ramach pro-
jektów proof-of-concept.

Dodatkowe informacje: MACIEJ SALAMOŃSKI, 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, SCAN IT, 

MACIEJ.SALAMONSKI@NACVIEW.COM

Pełna kontrola 
sieci w systemie NACVIEW

Wciąż rosną wymaga-
nia klientów dotyczą-
ce bezpieczeństwa, 

więc administratorzy dysponujący od-
powiednią wiedzą i doświadczeniem są 
na wagę złota. Dlatego często jedynym 
rozwiązaniem jest wdrożenie systemu ła-
twego w obsłudze i niewymagającego od 
administratorów specjalistycznej wiedzy. 
Staramy się, aby właśnie taki był system 
NACVIEW. Na etapie projektowania te-
go rozwiązania kierowaliśmy się przede 
wszystkim realnymi potrzebami klientów. 
Nadal są one motorem naszych działań 
– wielokrotnie w porozumieniu z partne-
rem i na życzenie użytkownika dodawa-
liśmy nowe funkcje, często takie, których 
nie oferuje żaden inny NAC na rynku.

Maciej Salamoński
Business Development Manager, 

Scan IT
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kWanalogowym świecie systemy 

zapewniające bezpieczeń-
stwo fizyczne były dome-

ną instalatorów. Gdy rynek ostatecznie 
przekonał się do potencjału sieci IP, 
w tym bardzo dobrej jakości obrazu, du-
żej funkcjonalności i skalowalności oraz 
niższego całkowitego kosztu posiada-

nia, systemy do ochrony fizycznej sta-
ły się jednym z elementów środowiska 
IT. W tej sytuacji integratorzy – insta-
lujący i konfigurujący serwery, pamięci 
masowe, krytyczne aplikacje, systemy 
ujednoliconej komunikacji, usługi cyber-
bezpieczeństwa i elementy infrastruk-
tury sieciowej – mogą je łatwo włączyć 

do swojej oferty i łączyć z pozostałymi 
elementami ochrony. Wiedza, jaką ma-
ją o infrastrukturze IT w firmie klienta, 
to 90 proc. tego, czego potrzebują. Pozo-
stałe 10 proc., czyli informacje o rozwią-
zaniach służących do ochrony fizycznej, 
zapewnią im ich dostawcy. Zdobycie  
potrzebnych umiejętności nie powinno 

Nadzór wideo, kontrola dostępu fizycznego, a także zasilanie gwarantowane działają 
teraz w sieci IP. Dzięki możliwości wdrożenia takich rozwiązań w infrastrukturze, którą 
integrator dobrze zna, może on zaproponować klientowi dużo więcej niż tylko podstawowe 
funkcje, do których kiedyś zostały stworzone.

n Tomasz Janoś

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I CENTRUM DANYCH

Rozwiązania do ochrony fizycznej:  
sposób na rozszerzenie oferty



Niektórzy klienci oczekują nie tylko 
wdrożenia systemu nadzoru wideo, ale 
także połączenia go z innymi rozwiąza-
niami ochronnymi. Monitoring wizyjny 
w rozbudowanej formie może być zinte-

growany na jednej plat-
formie IP z  kontrolą 
dostępu (czytnikami 
kart, zamkami magne-
tycznymi, czujnika-
mi ruchu), systemami 
bezpieczeństwa (róż-

nego rodzaju czujnikami – dymu, ciepła, 
gazu itp.) oraz dwukierunkowej komuni-
kacji. Integracja nadzoru wideo z kontrolą 
dostępu umożliwia precyzyjne tworzenie 
stref bezpieczeństwa. Dołożenie komuni-
kacji głosowej ułatwi zapobieganie nie-
pożądanym zdarzeniom. Przykładowo 
system może automatycznie emitować 
ostrzegawczy komunikat głosowy w mo-
mencie, gdy nieupoważniona osoba prze-
kroczy granice chronionej strefy.

Z kolei wykorzystanie kamer IP i coraz 
doskonalszych narzędzi analitycznych, 
bazujących na uczeniu maszynowym, nie 
tylko zwiększa bezpieczeństwo fizyczne, 
ale także stwarza integratorowi szanse 
zaoferowania rozwiązania, które będzie 
ułatwiało klientowi prowadzenie bizne-
su. Już teraz takie połączenie, zastosowa-
ne chociażby w branży retail, umożliwia 
śledzenie ruchu konsumentów i optymal-
ne rozmieszczenie towarów w sklepie.

Najcieplejsze miesiące roku przynoszą 
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na 
energię. Jeszcze 20–30 lat temu klimaty-
zatory w biurach, sklepach, przestrzeni 
publicznej i komunikacji nie były spotyka-
ne zbyt często. Obecnie w czerwcu, lipcu 
i sierpniu nie wyobrażamy sobie pracy bez 
nich. W centrach danych rośnie zapotrze-
bowanie na dobrze zaprojektowaną i wy-
dajną klimatyzację precyzyjną. Również 
linie produkcyjne w zakładach produkcyj-
nych wymagają intensywnego chłodze-
nia. Do obciążenia linii energetycznych 
przyczyniają się także użytkownicy in-
dywidualni, którzy nie chcą rezygnować 
z komfortu przebywania w klimatyzowa-
nych domach i mieszkaniach.

czeństwa fizycznego, a nie tworzyć ją za 
niego. Jeśli nie dysponuje wystarczający-
mi kompetencjami, dostawcy rozwiązań 
zaoferują mu szkolenia, a także pomoc 
w wyborze najlepszych w danym przy-
padku urządzeń.

Oczywiście nikt nie ma pełnej wiedzy 
o  wszystkich dostęp-
nych na rynku mo-
delach kamer. Nawet 
firmy z  doświadcze-
niem w  instalowaniu 
nadzoru wideo zwra-
cają się do dostawców 
o wskazówki, które urządzenia wybrać. 
Dane zebrane podczas wizyty w obiek-
cie klienta pomogą ten wybór zawęzić. 
Pierwszym krokiem jest dobre pozna-
nie środowiska, w którym kamery będą 
działać. Jaki obszar powinny objąć swo-
im zasięgiem? Ile potrzeba urządzeń na 
zewnątrz, a ile wewnątrz obiektu? Które 
będą działać w pełnym świetle (sztucz-
nym lub naturalnym), a które monito-
rować otoczenie w  zmieniającym się 
w ciągu doby oświetleniu, nawet w cał-
kowitej ciemności? Uzyskane informacje 
pomogą wybrać urządzenia o parame-
trach najodpowiedniejszych w danych 
warunkach.

Rzecz jasna, producenci i dystrybu-
torzy rozwiązań składających się na 
markowe systemy monitoringu oferu-
ją integratorom programy certyfikacyj-
ne oraz warsztaty, podczas których uczą 
ich określać pokrycie obiektu kamerami, 
dokonywać wyboru obiektywów i matryc 
oraz obliczać inne parametry techniczne 
(np. wielkość pamięci masowej, która bę-
dzie odpowiadać założonym zasadom re-
tencji danych z nagrań). Długość okresu 
przechowywania zapisu monitoringu bę-
dzie wypadkową obowiązujących regu-
lacji, możliwości technicznych i kosztów. 
Wiele zmieniło się za sprawą chmury. 
Dawniej przechowywany na taśmie zapis 
obejmował przykładowo 24 ostatnie go-
dziny monitoringu, teraz zasoby chmu-
rowe w  zasadzie znoszą jakiekolwiek 
ograniczenia pojemnościowe. Chociaż 
może się to wydać atrakcyjne dla klienta, 
powinien być świadom, że brak właści-
wego zarządzania pamięcią w chmurze 
pociągnie za sobą nadmierne wydatki na 
nadzór wideo. 

być trudne, gdy zacznie się od poznania 
najlepszych praktyk.

Podobnie, jak w przypadku innych dzia-
łań związanych z integracją środowiska 
IT, w przypadku systemów ochrony fi-
zycznej kluczem jest dobre poznanie 
potrzeb klienta. Podstawą będzie więc 
rekonesans. Trzeba zwiedzić obiekt, 
który ma być chroniony, i poprosić oso-
by odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
o pokazanie najważniejszych dla nich 
obszarów. Rolą integratora jest pomóc 
klientowi w realizacji strategii bezpie-
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Zdobycie potrzebnych 
umiejętności nie 
powinno być trudne.
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minut lub mniej, co jest spowodowane 
potrzebą uzyskania równowagi między 
kosztami a  niezawodnością urządzeń. 
Warto sprawdzić, ile faktycznie czasu 
potrzeba na stworzenie kopii zapaso-
wych i bezpieczne zamknięcie serwe-
rów. Jeśli jest to mniej niż pół godziny, 
nie warto inwestować w  drogie bate-
rie. Należy także pamiętać, że w dużych 
obiektach podtrzymanie bateryjne jest 
głównie po to, by zdążył się uruchomić 
agregat prądotwórczy.

Jednakże nie mniej niebezpieczne od 
braku prądu są występujące w sieci ener-
getycznej zakłócenia, które mogą dopro-
wadzić do awarii sprzętu. Proste UPS-y 
chronią przed tymi najczęściej występu-
jącymi, takimi jak zanik zasilania, zapady 
napięcia i przepięcia. Bardziej zaawan-
sowane systemy zabezpieczają także 
przed skutkami innych problemów: dłu-
gotrwałym obniżeniem lub podwyższe-
niem amplitudy napięcia, szumami na 
linii napięcia, przepięciami łączeniowy-
mi, wahaniami częstotliwości i zakłóce-
niami harmonicznymi.

Według statystyk 20 proc. awarii UPS-
-ów powodują wadliwe akumulato-
ry. W ostatnim czasie baterie to jeden 
z najczęściej dyskutowanych w branży 
tematów. Trwa bowiem debata nad wyż-

szością akumulatorów litowo-jonowych 
(Li-ion) nad wykorzystywanymi od wie-
lu dekad ogniwami kwasowo-ołowiowy-
mi (VRLA). Zwolennicy baterii Li-ion 
wymieniają ich zalety: niższy całkowi-
ty koszt posiadania, dłuższą żywotność, 
mniejszy rozmiar i masę oraz tolerowa-
nie wyższej temperatury roboczej. Ba-
rierą w ich upowszechnieniu jest wysoka 
cena. W związku z tym, chociaż w ostat-
nich latach sprzedaż UPS-ów z bateria-
mi litowo-jonowymi rośnie, a ich ceny 
powoli spadają, nie wydaje się, by za-
groziły sprzedaży zasilaczy z  akumu-
latorami VRLA. Ma na to wpływ także 
polityka resellerów, którzy koncentrują 
się na konkurowaniu ceną, nie próbują 
natomiast przekonać klientów, że w dal-
szej perspektywie akumulatory Li-ion 
przyniosą im oszczędności. Na obro-
nę resellerów można przytoczyć fakt, 
że oczekują tego od nich sami klienci. 
Także producenci są świadomi sytuacji 
i ograniczają ofertę zasilaczy z bateria-
mi Li-ion przede wszystkim do jednostek 
o mniejszych mocach. 

O ile powszechne stosowanie baterii Li-
-ion to wciąż pieśń przyszłości, o tyle za-
silacze modułowe dowiodły w ostatnich 
latach swoich zalet i  zdobyły uznanie 
klientów. Dlatego w zasadzie każdy li-
czący się producent ma obecnie w ofer-
cie tego typu systemy. Dzięki rezygnacji 
z tradycyjnego zasilania, opartego na du-
żych monoblokowych UPS-ach, na rzecz 
skalowalnej, modułowej konstrukcji, in-
tegrator może zaproponować klientowi 
urządzenie dokładnie takiej mocy, jakiej 
potrzebuje na danym etapie inwestycji. 
Potem stopniowo można rozbudowy-
wać rozwiązanie i zwiększać zapewnia-
ną przez nie moc, zgodnie z aktualnym 

zapotrzebowaniem na zasilanie gwa-
rantowane. Nabycie modułowego 

UPS-a oznacza wydatek większy 
niż w  przypadku zakupu mode-
lu blokowego, ale gdy wymaga-
nia rosną, nie trzeba dokupować 
kolejnego urządzenia i rozbudo-
wywać infrastruktury zasilania. 
A to przynosi klientowi znaczne 

oszczędności. Łatwiejsze staje się 

Co gorsza, do uciążliwych upałów 
i  zwiększonego zapotrzebowania na 
energię (co grozi jej brakiem) docho-
dzą gwałtowne burze i nawałnice, któ-
rych liczba w okresie letnim jest coraz 
większa. Anomalie pogodowe powinny 
skłaniać klientów do zainteresowania 
się systemami zasilania gwarantowa-
nego. Należy uświadamiać klientom, że 
wynikające z nich przerwy w dostawie 
energii elektrycznej oznaczają dla firm 
poważne straty finansowe. Użytkowni-
ków domowych także warto zachęcać do 
stosowania zasilaczy UPS i listw prze-
ciwprzepięciowych, które zabezpieczą 
sprzęt elektroniczny i systemy automa-
tyki budynkowej przed wyładowaniami, 
przepięciami oraz brakiem zasilania. 
Wiadomo, że uderzenie pioruna lub na-
głe zmiany parametrów zasilania mogą 
spowodować uszkodzenie lub wręcz spa-
lenie urządzeń, z których korzystają.

Klienci najczęściej są zainteresowani 
ochroną przed przerwami w zasilaniu. 
Jeszcze nie tak dawno panowało prze-
konanie, że w przypadku zaniku zasila-
nia w centrum danych trzeba zapewnić 
podtrzymanie akumulatorowe trwające 
30 minut. W ostatnich latach coraz po-
wszechniej skraca się tę ochronę do 15 

UPS-y stają się inteligentniejsze

Działający w środowisku Internetu rzeczy zasilacz UPS przestaje być samodzielnym 

elementem infrastruktury fizycznej, staje się natomiast inteligentnym węzłem sieci. 

Polega to przede wszystkim na ostrzeganiu o zagrażających problemach w celu ich  

rozwiązania zanim dojdzie do awarii. Skomunikowanie UPS-ów  

z internetem daje więc zewnętrznym firmom możliwość 

świadczenia usługi utrzymania predykcyjnego, ba-

zującego na zdalnym monitorowaniu syste-

mów w trybie 24/7. Wbudowanie inteligencji 

w UPS-y pomaga również w zarządzaniu 

systemem zasilania i w jego optymalizacji 

w długoterminowej perspektywie. Wy-

korzystuje się do tego analizę danych 

z monitoringu obciążeń i regularne ra-

portowanie, które ułatwiają odkrywanie 

trendów i wprowadzanie zgodnych  

z nimi ulepszeń systemu zasilania.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE SERWEROWNI I CENTRUM DANYCH



też zapewnienie redundancji, urządzenie 
modułowe działa bowiem nadal w przy-
padku awarii jednego modułu. Dlatego 
sprzedaż tego rodzaju systemów w ostat-
nich latach wyraźnie rosła, zwłaszcza 
tych o większej mocy. Najczęściej sprze-
dawane obecnie zasilacze modułowe to 
urządzenia do 200 kVA z modułami 10–
25 kVA, ale popytem cieszą się także ska-
lowalne UPS-y, zarówno o mniejszej, jak 
i większej mocy.

Zamiast serwerowni 
mikrocentrum danych
Wraz z  ekspansją dostawców chmury 
obliczeniowej rośnie liczba dużych cen-
trów danych i zwiększa się wykorzysta-
nie zasilaczy trójfazowych. Nowe, duże 
projekty, realizowane z myślą o efektyw-
ności i ograniczaniu kosztów, skłaniają 
do stosowania tego rodzaju rozwiązań. 
Wciąż jednak większość sprzedawanych 
systemów zasilania gwarantowanego to 
zasilacze jednofazowe, które znajdują 
zastosowanie (często w wydaniu stelażo-
wym) w serwerowniach i oddziałach firm. 
Mają najczęściej topologię online i moc od 
kilku do 20 kVA. Chociaż ich udział w ryn-
ku jest znaczny, trzeba liczyć się ze spad-
kiem sprzedaży w tym segmencie rynku. 
Trend jest wyraźny i mniejsze przedsię-
biorstwa coraz częściej będą wybierać 
outsourcing IT z chmury. Profesjonalne 
obiekty centrów danych i ich wyszkolony 
personel zapewnią im lepszą obsługę niż 
wewnętrzny, zwykle niedofinansowany 
dział IT, a jednocześnie koszty inwesty-
cyjne zmienią się w operacyjne. 

Dostawcy infrastruktury (w tym za-
silania gwarantowanego) przekonu-
ją jednak, że przejście na czysty model 
chmurowy nigdy nie nastąpi. Optymalny 
staje się hybrydowy model przetwarza-
nia danych, będący połączeniem chmu-
ry publicznej i prywatnej. Fala nowych 
technologii – od Internetu rzeczy, przez 
sztuczną inteligencję, po technologię 5G 
– przyniesie jeszcze więcej danych, które 
będą musiały być przetwarzane w pobli-
żu miejsca powstawania. Przełoży się to 
na wzrost zapotrzebowania na małe cen-
tra, przetwarzające dane na brzegu sieci 
(edge computing).

Tego rodzaju infrastruktura tworzona 
jest dla aplikacji, które ( jako wrażliwe 

na opóźnienia lub wymagające dużych 
przepustowości) nie nadają się do ob-
sługi w  hiperskalowalnych centrach 
danych chmury publicznej czy nawet 
w  średniej wielkości lokalnych obiek-
tach kolokacyjnych. W przeciwieństwie 
do tradycyjnych centrów danych, mi-
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Według prognoz rynkowych integratorzy powinni dobrze zarabiać na wszystkich 

elementach systemów do monitoringu. Zdaniem analityków z MarketsandMar-

kets w najbliższym pięcioleciu można się spodziewać największego wzrostu sprzedaży 
produktów wykorzystywanych w transporcie, logistyce i monitoringu miejskim. Firmy 

i instytucje z tych sektorów inwestują znaczne kwoty w systemy nadzoru wideo w celu 

monitorowania i analizowania ruchu, zapobiegania wypadkom, zmniejszania przestęp-

czości, jak też zabezpieczania miejsc publicznych.

Sprzedaż systemów nadzoru wideo na świecie ma rosnąć w ciągu najbliższych pięciu 
lat średnio o 10,4 proc. rocznie. Tym samym zwiększyłaby się z 45,5 mld dol. w 2020 r. 

do 74,6 mld dol. w 2025 r. Dane te obejmują sprzęt (kamery, storage, monitory), opro- 

gramowanie (analityczne oraz systemy zarządzania) i usługi chmurowe (VSaaS).  

Największy udział w rynku do 2025 r. będzie miał sprzęt. Nabywaniu nowych urządzeń 

będzie sprzyjało przejście na systemy IP, dostępność taniego sprzętu i postęp tech-

niczny. Coraz lepsza jakość obrazu, odporność urządzeń, przybywanie funkcji, rozwój 

mobilnych modeli sprawiają, że kamery spełniają różne wymagania użytkowników, co 

przekonuje ich do zakupu. 

Szczególnie obiecujące są prognozy wzrostu zapotrzebowania na storage do zapisu 
danych wideo. W przypadku monitorowania i zabezpieczania lotnisk, portów, stadionów 

czy teatrów, potrzebna będzie pamięć masowa o ogromnej pojemności. Wartość rynku 

pamięci masowych związanych z monitoringiem wideo (VSS) ma się do 2024 r. zwięk-

szać co roku średnio o 18,1 proc. W rezultacie za pięć lat sprzedaż SAN-ów, NAS-ów, 

DAS-ów oraz rejestratorów osiągnęłaby wartość 17,5 mld dol. To ponad dwukrotnie  

więcej niż w 2019 r., gdy wyniosła 7,6 mld dol. 

Wśród czynników rozwoju rynku monitoringu analitycy wymieniają coraz większe 

obawy o bezpieczeństwo w miejscach publicznych, rozwój inteligentnych miast oraz  

szersze zastosowanie kamer IP, w tym urządzeń bezprzewodowych. W segmencie 
oprogramowania upowszechniać ma się wykorzystanie sztucznej inteligencji i deep 
learningu. Dynamikę sprzedaży może jednak hamować w tym przypadku niski poziom 

wiedzy na temat tych technologii. 

kro- i minicentra danych są budowane, 
konfigurowane i  testowane w  fabryce 
producenta, a następnie w całości do-
starczane klientowi. Ich moc waha się 
od kilku do kilkuset kW i można się spo-
dziewać coraz bogatszej oferty tego typu 
systemów. n

Na monitoringu  
      da się zarobić
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