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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, 
VAR-ów 
i integratorów

n   bezpłatnie zaprenumerować magazyn 
CRN Polska, 

n   zamówić subskrypcję branżowego 
e-newslettera CRN, 

n   otrzymywać mailingi od producentów 
i dystrybutorów IT – partnerów CRN. 

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT! 

N01

jeśli pracujesz w fi rmie 
z branży IT, możesz: 

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami pod adresem 

prenumerata@crn.pl.
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Pandemia cyfrowych 
przestępstw
Cyberprzestępcy 
doprowadzili swoje 
działania do wirtuozerii, 
podczas gdy ich ofi ary 
wystawiły się na łatwy 
strzał.
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Bezpieczny dostęp: 
MFA staje się 
standardem 
Klienci, posiadając 
już infrastrukturę 
do pracy zdalnej, 
muszą zadbać 
o zabezpieczenia, 
w tym ochronę dostępu.

Bezpieczeństwo danych: walka na kilku frontach 
Ochrona fi rmowych danych wymaga wieloaspektowego podejścia, które 
obecnie trzeba realizować w anormalnych warunkach.

Niekończące 
się wyzwanie 

Nieustanna analiza 
ryzyka jest jednym 
z najważniejszych 

elementów 
gwarantujących 

skuteczność 
fi rmowej polityki 
bezpieczeństwa.

03_Vad 1_2021_spis tresci.indd   3 08.03.2021   13:06:19



EDYTORIAL

Jedna śmierć to tragedia, milion śmierci to statystyka – to nie-
chlubne powiedzenie Józefa Stalina po pewnym sparafra-
zowaniu może też obrazować sytuację dotyczącą podejścia 

mediów i społeczeństwa do udanych, pojedynczych ataków, doko-
nanych przez cyberprzestępców. Prezentowane szeroko przez me-
dia informacje są często powielane w serwisach społecznościowych 
jako ciekawostka. Pierwotnie są obliczone na wzbudzenie emocji, 
ale z reguły towarzyszy im ignorancja po stronie czytelnika: „zno-
wu padło na kogoś dużego – współczuję, ale to nie mój problem”. 

Trudno bowiem o głębszą refleksję, gdy słyszy-
my, że w 2020 r. podczas słynnego włamania na 130 
kont na Twitterze ucierpieli głównie amerykańcy 
politycy (w tym byli prezydenci) i Elon Musk. Albo 
że wykradziono dane 5,2 miliona gości hoteli sie-
ci Marriott – przecież i tak mało kto podróżował… 
„Przygodę” miał też Uber, który stracił dane 57 mi-
lionów pasażerów i kierowców (swoją drogą pró-
bował zapłacić przestępcom, żeby włamanie nie 
wyszło na jaw), ale to dawno temu, w 2016 r. („te-
raz na pewno są lepiej zabezpieczeni…”). Ciekawe 
reakcje wzbudził też największy atak w historii – w 2013 r. wykra-
dziono dane logowania do trzech miliardów kont w serwisie Yahoo. 
Przy czym wiele osób na świecie było nie tyle zaskoczonych liczbą 
założonych w nim kont, ile… że ten portal w ogóle jeszcze istnieje.

Zdalna praca, na którą w całości lub częściowo przestawiła się 
ponad połowa firm na całym świecie, ujawniła jak bardzo jako spo-
łeczeństwo nie jesteśmy gotowi na wyzwania dzisiejszych trudnych 
czasów. Obrazują to właśnie dość łatwo dostępne statystyki – gdyby 
spojrzeć na nie uważniej, podejście do obecnej sytuacji związanej 
z cyberatakami byłoby zupełnie inne. Pozwolę sobie więc zacyto-
wać kilka z nich.

Do powstania aż 95 proc. incydentów związanych z cyberbez-
pieczeństwem przyczynił się ludzki błąd. Zresztą przy doprowa-

dzonych do perfekcji działaniach z kategorii inżynierii społecznej 
o niego nietrudno – 88 proc. firm na świecie (także nasza redak-
cja) było poddanych próbie ataku spear phishing, w ramach którego  
e-maile fabrykowane są tak, aby wyglądały jak wysłane przez człon-
ków zespołu. Ale phishing, jako cała kategoria, odpowiada tylko za 
22 proc. ataków, 45 proc. to tradycyjne włamania, a 17 proc. – efekt 
działania malware’u. Średni czas potrzebny do zidentyfikowania 
ataku wynosił długie 207 dni, ale zneutralizowanie jego skutków, 
jeśli się powiódł, jeszcze dłużej – 280 dni.

Sprawne posługiwanie się przez sprzedawców 
statystykami, paradoksalnie, może być bardziej 
skutecznie niż wskazywanie na pojedyncze przy-
padki. Prawdopodobieństwo odrzucenia takie-
go argumentu (syndrom wyparcia) jest znacznie 
mniejsze. Zawsze warto także odnosić się do bie-
żących wydarzeń. Tu, jakby źle to nie zabrzmia-
ło, sprawę ułatwiła trwająca pandemia. Wystarczy 
wspomnieć, że FBI odnotowało ogólny wzrost  
cyberprzestępczości o 300 proc., w tym liczba ata-
ków na banki wzrosła o 27 proc., a na placówki 

ochrony zdrowia – o 58 proc. Można do tego dodać fakt, że 77 proc. 
firm nie ma planu działania na wypadek ataku, zaś średnia wartość 
okupu wypłaconego po udanym zaszyfrowaniu danych wzrosła 
przez ostatni rok o 33 proc. – do ponad 110 tys. dol.

Jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Gdy tworzono pierw-
sze wirusy, nikt nie myślał o możliwości zrobienia na nich biz- 
nesu. Natomiast od dwóch dekad cyberprzestępcy mieli w głowach 
tylko zysk. Ale to się zmienia – odsetek ataków „wyłudzających” na-
dal jest dominujący (86 proc.), jednak około 10 proc. prób infiltracji  
zidentyfikowano jako… szpiegowskie.

KRZYSZTOF JAKUBIK

NIEBEZPIECZNE emocje
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Średnia wartość 
okupu po udanym 
zaszyfrowaniu 
danych wzrosła  
o 33 proc.
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Bezpieczna praca zdalna    
podczas i po pandemii
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Najbardziej powszechny ostat-
nio truizm głosi, że pandemia 
SARS-CoV-2 spowodowała prze-

chodzenie na pracę zdalną w niespoty-
kanym dotąd tempie i na niespotykaną 
dotąd skalę. Wciąż natomiast nie jest dla 
wszystkich oczywiste, że powinna temu 

towarzyszyć zmiana podejścia do cyber- 
ochrony – wdrożenie nowych reguł po-
lityki bezpieczeństwa, zweryfikowa-
nie posiadanych rozwiązań ochronnych 
i  przeszkolenie pracowników. Niestety, 
liczba tych, którzy podołali temu zadaniu, 
nie jest satysfakcjonująca. 

Poniżej publikujemy wybrane wyniki 
– zleconego przez Cisco – globalnego ba-
dania „Future of Secure Remote Work”, 
przeprowadzonego na próbie ponad 3 tys. 
decydentów IT z firm każdej wielkości na 
21 rynkach w obu Amerykach, Azji oraz 
Europie. 
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Odsetek firm, w których ponad połowa zespołu pracuje zdalnie

świat

* prognoza

16% 19%

67%
62%

34% 37%

19% 22%
18%

60% 57%

68%

35% 38% 37%

w trakcie 
pandemii

przed 
pandemią po pandemii* w trakcie pandemiiprzed pandemią po pandemii*

Europa

średnie

małe

duże

podział ze względu na obszar podział ze względu na wielkość firmy

Jak ważne jest 
cyberbezpieczeństwo 

dla funkcjonowania 
firmy?

44%
bardzo ważne

ważniejsze 
niż wcześniej

40%

nieważne

umiarkowanie 
ważne

15%

1%

Odsetek  
wzrostu liczby  
odnotowanych  
cyberzagrożeń

0-24 proc.
47%

25-50 proc.
23%

51-75 proc.
11%

nieznany
17%

76-100 proc.
2%

Instytucje z różnych branż, które odnotowały wzrost liczby cyberzagrożeń o ponad 25 proc.

78%
architektura  
i inżynieria

72%
inżynieria 
chemiczna  
i produkcja

70%
edukacja

62%
tworzenie 
oprogra- 
mowania

58%
usługi 

finansowe

54%
ochrona 
zdrowia

Dziedziny, których zabezpieczenie  
w środowisku pracy zdalnej  

stanowiło wyzwanie

Typowe zmiany w polityce 
cyberbezpieczeństwa

Największe wyzwania związane  
z cyberbezpieczeństwem

56%biurowe laptopy i desktopy

54%urządzenia prywatne

46%dane użytkowników

46%aplikacje chmurowe

59%zwiększona pojemność VPN

55%zwiększona kontrola korzystania z internetu

53%wdrożenie wieloskładnikowego uwierzytelniania

48%ochrona urządzeń końcowych

1% inne

4% brak zmian

59%brak wiedzy/świadomości użytkowników

50%zbyt wiele narzędzi do obsługi

35%niespójne interfejsy

31%brak łatwego wglądu  
w stan bezpieczeństwa
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CRN Niemal od początku pandemii ko-
ronawirusa było oczywiste, że odciśnie 
ona swoje piętno także na branży bezpie-
czeństwa. Po roku eksperci potwierdzają 
swoje przypuszczenia, że cyberprzestęp-
cy dostosowali metody działania do no-
wej rzeczywistości. Czy poszła za tym 
również zmiana mechanizmów ataków? 
A może mechanizmy pozostały te same, 
a zmianom uległa jedynie treść, przykła-
dowo w komunikacji phishingowej?
DEREK MANKY Mechanizm ataków z infor-
matycznego punktu widzenia nie zmienił 
się, ale ze względu na globalny i długotrwa-
ły charakter pandemii znacznie wzrosła ich 
skala. Dotychczas byliśmy świadkami głów-
nie zmasowanych ataków phishingowych, 
odwołujących się do regionalnych lub krót-
kotrwałych wydarzeń, jak klęska żywioło-
wa czy duże imprezy sportowe. Wówczas 
wiele grup przestępczych kuło żelazo, 

póki gorące, ale taka akcja trwała tylko kilka 
tygodni, komunikaty zaś były wysyłane tyl-
ko w kilku najpopularniejszych językach do 
odbiorców w wybranych regionach. Tym-
czasem teraz widzimy zmasowane, skoor-
dynowane ataki organizowane na globalną 
skalę, a  maile phishingowe wysyłane są 
w  20–30 wersjach językowych. Cyber-
przestępcy z łatwością wykorzystują fakt, 
że społeczeństwo generalnie znajduje się 
w poczuciu zagrożenia, więc – paradoksal-
nie – staje się jeszcze bardziej podatne na 
ataki, tym razem z wykorzystaniem inży-
nierii społecznej.

Czyli nadal poczta elektroniczna jest 
najczęściej wykorzystywana do nawią-
zywania kontaktu z potencjalną ofi arą…
Tak, ale w połowie ubiegłego roku zauwa-
żyliśmy nowy trend. Znacznie wzrosła licz-
ba ataków, w ramach których nie e-mail, ale 

6

NA TEMAT
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niż sztuczna 
inteligencja
„Dzięki międzyplatformowym 

językom programowania, 

takim jak Go, łatwiejsze 

będzie stworzenie rojów 

urządzeń IoT, z których każde 

w trakcie ataku będzie miało 

jakieś zadanie do spełnienia”

 – Derek Manky, Chief 

of Security Insights and 

Global Threat Alliances 

w FortiGuard Labs. 

ROJE 
zaatakują
   wcześniej
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strony internetowe były wykorzystywane do 
prowadzenia manipulacyjnych działań oraz 
nakłaniania ofi ar do pobrania i uruchomie-
nia złośliwego kodu lub zalogowania się na 
fałszywej stronie, do złudzenia przypomi-
nającej oryginalną. Cyberprzestępcy zauwa-
żyli, że coraz więcej osób pracuje z domu, 
a więc większość ich działań nie jest obję-
tych korporacyjnymi zabezpieczeniami. 
Poczta jednak często przychodzi najpierw 
na fi rmowe serwery i to tam spam zawiera-
jący phishing jest odsiewany. Potrzebne by-
ło więc zmodyfi kowanie taktyki i wybranie 
innego narzędzia dotarcia do ofi ary. 

W swoim raporcie analizującym za-
grożenia w drugiej połowie 2020 r. du-
żą uwagę poświęciliście scenariuszowi, 
w którym atakujący zyskują dostęp do 
zasobów przedsiębiorstw poprzez róż-
ne urządzenia podłączone do prywatnej, 

domowej sieci pracownika wykonujące-
go swoje obowiązki zdalnie. Czy to nadal 
tylko teoretyczna możliwość, czy też te-
go typu ataki rzeczywiście miały już 
miejsce?
Teoretyczną możliwość przeprowadze-
nia takiego ataku zdefi niowano już kilka 
lat temu, a teraz jak najbardziej mają one 
miejsce. Pięć lat temu wśród 10 najpopu-
larniejszych rodzajów ataków dominowa-
ły te skierowane przeciwko komputerom 
osobistym i  urządzeniom z  systemem 
Android. Dzisiaj połowa z pierwszej dzie-
siątki to ataki na różnego typu podłączone 
do internetu urządzenia – najpopularniej-
szy cel stanowią drukarki, serwery NAS 
i routery klasy konsumenckiej. Co ciekawe, 
widzieliśmy też próby wykorzystania tego 
sprzętu do hostowania złośliwego oprogra-
mowania, przez co zarażanie innych urzą-
dzeń w sieci lokalnej oraz połączonej z nią 
sieci rozległej stawało się jeszcze łatwiej-
sze. Takie podejście przyczynia się do po-
wstania jeszcze jednego problemu. Gdy 
serwer zawierający złośliwy kod lub za-
rządzający botnetem znajduje się w jakimś 
centrum danych, to organom ścigania, we 
współpracy z ekspertami, łatwiej jest wejść 
do takiego obiektu i wymusić wyłączenie 
tego serwera. Tymczasem, gdy takimi ser-
werami stają się urządzenia IoT w zainfeko-
wanej rozległej sieci, tego typu interwencja 
staje się praktycznie niemożliwa.

Przeprowadzenie takiego ataku wyda-
je się jednak dość skomplikowaną ope-
racją. Czy zawsze prowadzone są one 
ręcznie, czy też może udaje się je w jakiś 
sposób zautomatyzować?
Oczywiście, że te ataki są zautomatyzowa-
ne. Atakujący nie traciliby czasu na indywi-
dualne penetrowanie sieci, co do której nie 
mają pewności, czy jest słabo zabezpieczo-
na lub jakie korzyści mogą odnieść z ataku. 
Tworząc mechanizm działania skupiają się 
zatem na łatwych ce-
lach – niezałatanych 
systemach lub wyko-
rzystują podatności 
dnia zerowego. Takie 
podejście cechuje się 
pewnymi ogranicze-
niami, ale w  efekcie 
jest bardziej skutecz-
ne dla przestępców, 

bo nie tracą czasu, a mają jakiś zysk. Dlate-
go tak ważne jest jak najszybsze instalowa-
nie aktualizacji bezpieczeństwa.

Kolejnym interesującym rodzajem 
zagrożenia – tym razem chyba jednak 
nadal tylko teoretycznym – jest koncep-
cja roju urządzeń, którym przypisane są 
konkretne zadania do wykonania pod-
czas eksploracji środowiska IT ofi ary…
Rzeczywiście, z tego typu atakiem w peł-
nej skali jeszcze nie mieliśmy do czynienia, 
ale próby zastosowania tego mechanizmu 
już widzieliśmy w ubiegłym roku. Dla pro-
jektujących takie ataki pomocne są między-
platformowe języki programowania, jak Go. 
W przeszłości, aby stworzyć rój urządzeń 
IoT, konieczne było napisanie oddzielnego 
kodu dla wszystkich wykorzystywanych 
w nich platform, zapewnienie kontroli ja-
kości kodu itd. Natomiast teraz, gdy moż-
liwe stało się stworzenie kodu jeden raz 
i uruchomienie go wszędzie, to otwarta zo-
stała prawdziwa puszka Pandory. O wiele 
łatwiej będzie zbudować bazujące na IoT 
botnety przeprowadzające ataki DDoS 
i inne. W październiku 2020 r. wykryty zo-
stał działający w ten sposób botnet HEH, 
którego kod został napisany w języku Go. 
Wyposażono go także we własny unikalny 
protokół komunikacyjny, dzięki któremu 
urządzenia mogły komunikować się mię-
dzy sobą w sposób nieznany zwykłym roz-
wiązaniom ochronnym i przesyłać między 
sobą pliki. Nie zaobserwowaliśmy wyko-
rzystania w tym botnecie sztucznej inte-
ligencji, ale jej ślady się pojawiają, należy 
więc zakładać, że ten sposób atakowania 
będzie ewoluował. Dlatego podejrzewa-
my, że możliwe staną się ataki z wykorzy-
staniem grup różnych urządzeń, z których 
każde będzie miało jakieś zadanie do speł-
nienia, w zależności od swojej mocy obli-
czeniowej i dostępnej dla złośliwego kodu 
funkcjonalności.

No właśnie, sztuczna inte-
ligencja oraz uczenie ma-
szynowe już od kilku lat są 
stosowane jako nowa broń 
przeciwko cyberatakom, 
lecz zachodzi poważna 
obawa, że z tych mecha-
nizmów będą korzystali 
też przestępcy. Ale do 

W zastosowaniu 
sztucznej inteligencji 
w rozwiązaniach 
ochronnych jesteśmy 
o krok do przodu.

7VADEMECUM CRN marzec 2021

Atakujący nadal 
skupiają się na łatwych 
celach – niezałatanych 
systemach lub 
wykorzystują
podatności dnia 
zerowego.
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tego potrzebna jest pewna specyficzna 
naukowa wiedza i doświadczenie. Czy 
należy zakładać, że naukowców uda się 
skłonić do przejścia na ciemną stronę?
Trudno oszacować postawy etyczne osób 
profesjonalnie zajmujących się sztuczną 
inteligencją, natomiast rzeczywiście nie 
jest to proste zagadnienie. Wiele osób my-
śli o sztucznej inteligencji jako o pojedyn-
czym, spójnym systemie, natomiast tak nie 
jest. Do przygotowania się do przeprowa-
dzenia skutecznego ataku potrzebnych 
byłoby kilka różnych modeli uczenia ma-
szynowego – innych dla analizy ruchu sie-
ciowego, protokołów poczty elektronicznej 
czy tworzenia złośliwego kodu. Skuteczne 
ich połączenie w jeden system będzie bar-
dzo trudne dla cyberprzestępców, a  my 
w dziedzinie zastosowania sztucznej inte-
ligencji w rozwiązaniach ochronnych jeste-
śmy o krok do przodu, bo zainwestowaliśmy 
więcej środków w badania i rozwój oraz 
analizę możliwych sposobów jej użycia.

Co zatem na obecną chwilę pozostaje  
cyberprzestępcom?
Dziś skupiają się oni na automatyzacji ata-
ków, bo to ona umożliwiła zwiększenie ich 
skuteczności i opłacalności. A jako że ha-
kerzy nadal zadowalają się dostępnymi na 
szeroką skalę łatwymi zdobyczami i wyko-
rzystują luki oraz metody atakowania znane 
od dwóch lat, prawdopodobnie przez naj-
bliższe miesiące nie będą poświęcali wie-
le energii na opracowanie nowych technik 
ataku, bazujących na sztucznej inteligencji 
i uczeniu maszynowym. 
A  jeśli już zaprzęgną 
te mechanizmy do ak-
cji, to raczej będą one 
stosowane do ukrywa-
nia obecności i działal-
ności  złośliwego kodu 
przed różnego typu na-
rzędziami ochronnymi, 
poprzez zaszumienie 
protokołów komuni-
kacyjnych oraz takie 
zamodelowanie procesu ataku, aby nie wy-
glądał na atak.

Jakie inne przykłady zastosowania 
sztucznej inteligencji i uczenia maszy-
nowego przez cyberprzestępców moż-
na sobie jeszcze wyobrazić?

Programiści coraz częściej stosują tech-
nikę Artificial Intelligence Fuzzing do ba-
dania kodu w celu wykrycia jego wad oraz 
luk bezpieczeństwa. Spodziewamy się, że 
z podobnych narzędzi w ciągu kilku najbliż-
szych lat zaczną korzystać cyberprzestępcy. 
Dzięki temu proces analizy, który człowie-
kowi zajmuje 30 dni, można skrócić do jed-
nego. No i wspomniane już roje urządzeń 
– stworzenie takiego systemu atakującego 
nie będzie możliwe bez sztucznej inteligen-
cji. Uważam, że mamy około trzech lat, aby 
się przygotować do obrony przed tego ty-
pu próbami.

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się utrzy-
mać cyberprzestępców na dystans, ale 
widzę tu potencjalną inną pułapkę. Sko-
ro powierzacie sztucznej inteligencji 
i uczeniu maszynowemu analizę złośli-
wego kodu i prowadzonych ataków, czy 
jesteście w stanie później zrozumieć to, 
czego te mechanizmy się nauczyły? Czy 
też raczej trzeba założyć, że w pewnym 
momencie zgromadzona wiedza będzie 
zbyt skomplikowana i  zaczniemy być 
świadkami walki algorytmów po obu 
stronach?
Na razie korzystamy z mechanizmów tzw. 
nadzorowanego uczenia maszynowe-
go, a więc mamy pełną kontrolę nad zgro-
madzoną wiedzą, analizujemy ją i ręcznie 
implementujemy w rozwiązaniach ochron-
nych. Interpretacja przez człowieka nowej, 
nietypowej sytuacji, jaką są przyjęte przez 
cyberprzestępców nowatorskie metody 

ataku, jest niezbędna 
i raczej przez długi czas 
to się nie zmieni.

Eksperci ds. bezpie-
czeństwa zbierają tę 
wiedzę w  dokumen-
tach zwanych play-
bookami, opisujących 
taktyki i metody po-
stępowania podczas 
ataków. Jak bardzo 

przydatne jest to narzędzie? I do kogo 
jest kierowane – producentów rozwią-
zań ochronnych, ich integratorów czy 
może użytkowników?
Playbooki to wieloaspektowe repozyto-
rium wiedzy, podzielone na trzy części, opi-
sujące techniki, taktyki i procedury ataku.  

Zawiera tysiące różnego rodzaju danych, 
które ułatwiają ocenę czy przypuszczony 
atak okazał się skuteczny oraz rekomen-
dują sposób obrony. Można tam znaleźć 
techniczne rekomendacje co do narzędzi 
ochronnych, charakterystykę  złośliwe-
go kodu, wykorzystane w nim podatności, 
stosowane przez cyberprzestępców adre-
sy IP i URL, zastosowane w phishingu zło-
śliwe domeny itd. Generalnie playbooki są 
przeznaczone dla działających w przed-
siębiorstwach centrów SOC i działów za-
rządzanych przez Chief Security Officera, 
aby przyspieszyć skuteczne reagowanie na 
atak i przeciwdziałanie mu. Pozwalają zro-
zumieć kim są atakujący, jaki jest ich styl 
komunikacji w e-mailach phishingowych 
oraz kto jest potencjalną ofiarą – przykłado-
wo firmy z konkretnych branż lub regionów 
geograficznych. 

W jaki sposób ta wiedza jest dystrybu-
owana? Czy jest to po prostu zwykły 
dokument, czy też coś na kształt pliku 
konfiguracyjnego, który można wgrać 
do rozwiązania posiadanego przez  
firmę?
Stosowane są oba podejścia. Ale najwięcej 
korzyści daje możliwość zaimplemento-
wania tej wiedzy bezpośrednio w narzę-
dziu ochronnym przez jego producenta, 
za pomocą pliku stworzonego w  języku 
opisowym STIX, zgodnie z metodologią  
MITRE ATT&CK. Do dyspozycji zespołów 
technicznych jest czytnik tych playbooków, 
dzięki czemu możliwe jest zagłębienie się 
w ich treść. Natomiast dla osób z zarzą-
du, chociażby na stanowisku CSO, dostęp-
ne są streszczenia playbooków w postaci 
zwykłych dokumentów, w których m.in. 
zawarto informacje o celach atakujących 
i rodzajach narzędzi, które pozwolą ode-
przeć atak. 

Naiwnością byłoby jednak założenie, 
że cyberprzestępcy nie są świadomi ist-
nienia tej metody, dlatego mogą syste-
matycznie dokonywać drobnych zmian 
w  metodologii ataku, aby zmylić na-
rzędzie ochronne korzystające z play- 
booka. Jak często zawarte w nim dane  
są aktualizowane?
Nieustannie, jak tylko zaobserwujemy ja-
kieś zmiany. Dlatego takie podejście ma 
o wiele więcej zalet niż zwykła publikacja 

NA TEMAT

Gdy powstaną 
komputery 
kwantowe, będą 
zbyt drogie, aby mogli 
pozwolić sobie na nie 
cyberprzestępcy.

8 VADEMECUM CRN marzec 2021

06_09_Vad 1_2021_wywiad.indd   8 08.03.2021   13:08:55



Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

sprzed kilku miesięcy analizy w technicz-
nym blogu. Zresztą im więcej tych play-
booków tworzymy i rozbudowujemy za-
wartą w nich wiedzę, tym łatwiej zauwa-
żyć zależności pomiędzy różnymi atakami. 
Dzięki temu można odkryć, że za różne 
działania odpowiada ta sama grupa prze-
stępcza, mimo że na pierwszy rzut oka to 
nie jest oczywiste. A posiadanie takiej wie-
dzy ułatwia odkrycie kto w rzeczywistości 
stoi za atakami oraz przedstawienie odpo-
wiedniej dokumentacji organom ścigania. 

Eksperci jako jedno z największych wy-
zwań najbliższych czasów w kontekście 
bezpieczeństwa wskazują możliwości 
stwarzane przez standard 5G. Z jakiego 
typu problemami będziemy musieli się 
zmierzyć?
Głównym wyzwaniem jest szybkość trans-
misji danych. Bez odpowiednio wydajnych 
narzędzi ochronnych trudne może okazać 
się przeanalizowanie procesu ataku, bo ten 
zakończy się, zanim w ogóle zorientujemy 
się, że miał miejsce. Ale możliwość sko-
rzystania ze standardu 5G spowoduje też, 
że znacznie rozrosną się wykorzystywa-
ne przez fi rmy środowiska IT, w tym pro-
jekty IoT. A to utrudni ich inspekcję, co 
jest szczególnie niekorzystne w  kontek-
ście wspomnianego już faktu, że to właśnie 
urządzenia Internetu rzeczy będą wyko-
rzystywane do hostowania złośliwego ko-
du i prowadzenia ataków. 

Jeśli mowa o szybkości, to nie sposób 
nie wspomnieć o komputerach kwanto-
wych. Oczywiście, pełnoprawne takie 
urządzenie, do którego można wgrać 
własne oprogramowanie, jeszcze nie ist-
nieje. Ale to tylko kwestia czasu, a wtedy 
łamanie haseł stworzonych z wykorzy-
staniem skomplikowanych algorytmów
ma trwać sekundy. Czy rzeczywiście 
komputery kwantowe mogą sprowadzić 
tak duże niebezpieczeństwo dla właści-
cieli poufnych danych? 
Teoretycznie takie ryzyko oczywiście ist-
nieje, ale nie podejrzewam, że będzie to 
znaczący problem w  ciągu najbliższych 
kilku lat. Faktycznie, nie mamy jeszcze 
w pełni funkcjonalnych komputerów kwan-
towych, a gdy te powstaną, będą zbyt drogie, 
aby mogli pozwolić sobie na nie cyberprze-
stępcy – pierwszymi właścicielami będą 

instytucje rządowe i placówki badawcze. 
Tak więc nie jest to dla nas priorytet, ale 
oczywiście przyglądamy się rozwojowi 
tej techniki i jej potencjalnemu wpływo-
wi na konieczność zmodyfi kowania metod 
kryptografi cznych. Uważam, że wcześniej 
i w większej skali będziemy mieli problem 
z atakami wykorzystującymi roje urządzeń.

Ale posiadanie komputerów kwanto-
wych przez rządy państw nie zawsze 
może oznaczać korzystną sytuację. 
Szczególnie w przypadku skonfl iktowa-
nych krajów. Mieliśmy w ubiegłym ro-
ku przykład szeroko zakrojonego ataku 
rosyjskiego na amerykańskie instytucje 
rządowe i raczej należy spodziewać się 
podobnych incydentów. Na ile te zagad-
nienia, w pewnym stopniu polityczne, są 
w oku zainteresowania fi rm badających 
rynek bezpieczeństwa IT? 
Co do zasady nie komentujemy pojedyn-
czych ataków, w które zaangażowane były 
struktury rządowe, ale oczywiście ten te-
mat jak najbardziej jest w zasięgu naszego 
zainteresowania. Tego typu ataki przygo-
towywane są i prowadzone indywidualnie, 
więc nie ma w ich przypadku zastosowa-
nia wielu mechanizmów automatyzujących 
– cały czas kontrolę nad przebiegiem spra-
wują ludzie. Natomiast my jesteśmy przy-
gotowani do odpierania także tego typu 
ataków, mamy opracowane odpowiednie

playbooki i cały czas je aktualizujemy. Bu-
dujemy też specjalne relacje z instytucjami 
publicznymi, które mogą być potencjalną 
ofi arą i dodatkowo wspieramy je, bo nie za-
wsze zatrudniają one wystarczająco doś-
wiadczonych ekspertów. Współpracujemy 
też z Interpolem i CERT-ami z całego świa-
ta, także polskimi, które – muszę zaznaczyć 
– świetnie sobie radzą. 

Dużą rolę w tych międzynarodowych 
atakach na szczeblu rządowym odgrywa 
psychologia, bo z tego typu „działaniami 
cyberwojennymi” mamy do czynienia 
coraz częściej. Czy ten aspekt ma w ogó-
le jakikolwiek wpływ na przebieg ewen-
tualnego ataku?
W pewnym stopniu tak, bo chociażby ko-
munikaty w ramach inżynierii społecznej 
konstruowane są tak, aby oddziaływać na 
emocje człowieka i te same metody moż-
na stosować przy atakach APT. Także przy 
tworzeniu playbooków analizujemy tak-
tykę ataku, a w niej widać pewne aspek-
ty psychologiczne. Niemniej, fi nał takiego 
ataku zawsze jest prowadzony z wyko-
rzystaniem cyfrowych narzędzi i  to na 
walce z nimi się skupiamy. Od zagłębia-
nia się w psychologię są eksperci z innych 
dziedzin nauki.
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DEREK MANKY 
jest światowej klasy ekspertem w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się 
w pracach badawczych i edukacyjnych. 
Ma ponad 15 lat doświadczenia w doradza-
niu największym na świecie korporacjom 
z wielu branż, politykom oraz przedstawi-
cielom służb wymiaru sprawiedliwości. Jest 
aktywnie zaangażowany w prace cyberwy-
wiadu takich instytucji jak NATO NICP, 
Interpol Expert Working Group, Cyber Threat 
Alliance (CTA) oraz wielu CERT-ów na całym 
świecie. Absolwent kanadyjskiego British 
Columbia Institute of Technology 
i członek rady programowej 
tej instytucji. Laureat na-
grody Security Superstar 
przyznanej przez redak-
cję amerykańskiego 
wydania CRN-a.
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P rzed rokiem nikt nie przewidy-
wał konieczności wysłania tak du-
żej liczby pracowników do pracy 

zdalnej. A jako że w biurach wciąż czę-
sto używane są komputery stacjonarne, 
trudno było wysłać je razem z persone-
lem do domu. Co gorsza, wobec zwięk-
szonego popytu wystąpiły problemy 
z podażą sprzętu, wcześniej typowe ra-
czej w gospodarkach sterowanych cen-
tralnie. Tym razem dotknęły świetnie 
działających wcześniej łańcuchów lo-
gistycznych, a związany z tym między 
innymi niedobór notebooków spowodo-
wał, że administratorzy w firmach, chcąc 
nie chcąc, musieli zezwolić pracowni-
kom na używanie do celów służbowych 
komputerów prywatnych. To stworzyło 
wiele problemów związanych z bezpie-
czeństwem, zwłaszcza że sieci domo-
we nie są tak dobrze zabezpieczone jak  

firmowe. W efekcie podczas pierwszego 
lockdownu nastąpiło pospolite rusze-
nie administratorów, którego celem była 
konfiguracja infrastruktury firmowej na 
potrzeby pracy zdalnej. 

– Zanotowaliśmy skokowy wzrost kon-
figuracji tunelów VPN w rozwiązaniach 
UTM – mówi Paweł Jurek, wicedyrektor 
ds. rozwoju w Dagmie. – Wielu admini-
stratorów dopiero w tych warunkach za-
czynało wykorzystywać tę funkcję. Dlatego 
musieliśmy uruchomić dodatkowe dyżury, 
aby pomóc naszym klientom i partnerom 
w zmianach organizacyjnych. 

Klienci, niepewni co do przyszłości, 
ograniczyli swoje decyzje zakupowe. 
Zamiast tego chętniej przedłużali licen-
cje na dotychczasowe rozwiązania do 
ochrony urządzeń końcowych, rezygnu-
jąc z ich wymiany, nawet jeśli do poprzed-
nich mieli zastrzeżenia. Można to zresztą  

zrozumieć, bo w warunkach pracy zdalnej 
znacznie trudniej przeprowadzić spraw-
ne wdrożenie. 

– Swego rodzaju „odreagowanie” zaob-
serwowaliśmy z kolei w czwartym kwar-
tale ubiegłego roku – dodaje Paweł Jurek. 
– Klienci zrozumieli, że pandemia to pro-
blem długoterminowy, a zaplanowane bu-
dżety trzeba realizować. 

Ze względu na niespotykany wcze-
śniej wzrost liczby pracowników zdal-
nych wzrosła sprzedaż rozwiązań, które 
mają na celu zapewnienie ludziom bez-
piecznego dostępu do zasobów firmo-
wych. Według specjalistów dotyczy to 
rozwiązań typu remote access i zero trust 
access, które w przypadku wykrycia ja-
kiegokolwiek zagrożenia dla aplikacji 
lub danych przedsiębiorstwa ze strony 
pracownika powinny natychmiast go od 
nich odciąć.

Ostatni rok wpłynął w znaczny sposób na zmiany  
w podejściu do bezpieczeństwa sieci. Ogromny 
wzrost popularności pracy zdalnej i chmury  
przyniósł ze sobą nowe wyzwania, zagrożenia  
i związane z nimi potrzeby zakupowe. 

n Tomasz Janoś

OCHRONA SIECI:
SASE NA HORYZONCIE

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

VADEMECUM CRN marzec 2021
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jednak obserwujemy ich coraz mniejszą 
skuteczność wobec zagrożeń typu zero-day 
oraz zaawansowanych i ukierunkowanych 
ataków (APT) – mówi Tomasz Miklaszew-
ski, prezes katowickiej firmy Pancernik IT. 
– Zmienić to może nowa, czwarta genera-
cja firewalli, wyposażonych w lokalny me-
chanizm sztucznej inteligencji, bazujący 
na uczeniu maszynowym. Ich skuteczność 
w porównaniu z poprzednią generacją za-
pór jest wyraźnie większa. Inteligentne 
firewalle tworzą modele matematyczne ho-
stów w firmach i każde odstępstwo skutkuje 
ich automatycznym działaniem. 

i reagowanie na incydenty 
Incydenty bezpieczeństwa opisywane 
są w postaci informacji rejestrowanych 
przez różne działy i systemy firmy (np. 
help desk), wymagających dalszej obróbki 
i analizy. To zadanie dla działu SOC (Secu-
rity Operation Center), który przy użyciu 
wyspecjalizowanych narzędzi określa, 
jakie jest znaczenie zdarzenia, czy ko-
nieczne są dalsze działania, a jeśli tak, to 
jakie mają one być. Praca z nieustannie  

warsztaty online, podczas których klient 
zachęcany jest do spróbowania swoich sił. 
W ten sposób może, z pomocą inżyniera, 
konfigurować reguły firewalla i NAT, filtro-
wać strony internetowe czy podejmować 
próby tworzenia raportów.

– Co więcej, znając swoją sieć może 
sprawdzić, jaki konkretnie model UTM-a 
jest dla niego najbardziej odpowiedni. To 
kawał pracy wykonany w jeden dzień, który 
wydatnie pomaga integratorowi w zamknię-
ciu procesu sprzedaży – mówi Paweł Jurek. 

I  chociaż dostawcy rozwiązań bez-
pieczeństwa odnotowują zwiększoną 
sprzedaż licencji na oprogramowanie 
do ochrony urządzeń końcowych, a tak-
że rozwiązań typu firewall/UTM, to ich 
przydatność nie zawsze jest wystarczają-
ca z punktu widzenia użytkowników. 

– Mamy w  ofercie praktycznie każde 
dostępne rozwiązanie zapór sieciowych, 

Choć obserwujemy wzrost migracji do 
chmury publicznej, to w  Polsce nadal 
większość firm posiada własne serwe-
rownie. Konsekwencją jest utrzymująca 
się popularność rozwiązań bezpieczeń-
stwa wdrożonych na styku sieci firmowej 
z internetem. Oczywiście, o ile zapewnia-
ją możliwość wygodnej i szybkiej integra-
cji z chmurą, a jednocześnie stworzenia 
środowiska hybrydowego, którym można 
wygodnie zarządzać. Przy czym konkret-
na technologia, którą integrator proponuje 
klientowi, zwykle jest wypadkową tego, jak 
dane rozwiązanie odpowiada jego realnym 
potrzebom i ile firma IT może na takim czy 
innym produkcie zarobić. 

Rozmowy handlowe z  potencjalny-
mi użytkownikami odbywają się teraz 
zwykle na odległość, a ich elementem są  

Czwarta generacja 
firewalli, z mechanizmem 
AI i uczenia maszynowego, 
zwiększy skuteczność 
ochrony przed atakami  
zero-day i APT.

Raport „Cyberbezpieczeństwo w polskich 
firmach 2021” firmy Vecto pokazuje, że w po-

równaniu z danymi z lat ubiegłych drastycznie 

wzrósł w ostatnim roku odsetek przedsię-

biorstw, które stały się celem cyberataku lub 

odnotowały incydenty zagrażające bezpie-

czeństwu systemów IT i integralności danych. 

Niemal 65 proc. firm potwierdziło odnotowa-

nie zdarzenia, które stanowiło zagrożenie lub 

wprost doprowadziło do utraty albo zaszyfro-

wania danych firmowych. Oznacza to wzrost 

o 19 proc. rok do roku. 

Niewątpliwie rosnącą świadomość cyberza-

grożeń wśród polskich przedsiębiorców warto 

zestawić z odpowiedziami na zadane w ba-

daniu pytanie: „Czy uważasz, że sieć w twojej 

firmie jest prawidłowo zabezpieczona?”. O ile 

w poprzednich edycjach odpowiedzi twier-

dzącej udzieliło 44 proc. respondentów, o tyle 

w raporcie za ostatni rok odsetek ten wyraźnie 

spadł do poziomu 23,75 proc. Wzrosła nato-

miast liczba odpowiedzi negatywnych oraz 

„trudno powiedzieć” (odpowiednio 32,5 proc. 

i 35,42 proc). 

Świadomi zagrożeń i…  
własnych braków
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występującymi incydentami bezpieczeń-
stwa może być więc porównywana z se-
lekcją działań dokonywanych przez służby 
ratownicze w obliczu katastrofy albo na 
polu walki. To etap zwany triage (triaż), 
gdy analitycy ds. bezpieczeństwa decydu-
ją, które zdarzenia zasługują na szczególną 
uwagę i wymagają dalszej analizy, który-
mi nie warto się zajmować, a które można 
uznać za fałszywy alarm. Z pomocą przy-
chodzą takie techniki jak SIEM, SOAR czy 
EDR, łączące funkcje zarządzania infor-
macjami i  zdarzeniami w  jeden system 
dający wgląd w bezpieczeństwo IT całego 
przedsiębiorstwa. 

Ponieważ rozwiązania SIEM (Security
Information and Event Management) mu-
szą radzić sobie z wielką liczbą zdarzeń 
bezpieczeństwa i  informacji generowa-
nych przez systemy UTM/NGFW/IDS/
/IPS, to ich dostawcy coraz częściej stawia-
ją w swoich rozwiązaniach na maszynowe 
uczenie się i automatyzację procesów. Na 
potrzebę zwiększenia skuteczności, wy-
dajności i spójności działań dotyczących 
reagowania na incydenty odpowiadają 
też wspomniane platformy orkiestracji 
i automatyzacji bezpieczeństwa – SOAR 
(Security Orchestration, Automation and 
Response). 

– Dobrą praktyką w  większych fir-
mach jest delegowanie zespołu ekspertów 
bezpieczeństwa do analizy podejrzanych 
przypadków. Świetnie nadają się do tego 
narzędzia klasy EDR (Endpoint Detection 
& Response), zdobywające coraz większa 
popularność – mówi Paweł Jurek.

Przyznaje jednak, że na takie podej-
ście mogą sobie pozwolić raczej większe

przedsiębiorstwa, dysponujące szero-
ką kadrą o  wysokich umiejętnościach. 
W mniejszych fi rmach podstawa to dobór 
sprawdzonych rozwiązań, ich właściwa 
konfi guracja oraz odpowiednie szkolenia 
pracowników. 

Chociaż automatyzacja bardzo uspraw-
nia proces reagowania na incydenty, to 
ostatnią instancją i tak pozostaje człowiek. 
Dlatego wzrasta rola specjalistów ds. cy-
berbezpieczeństwa, a tych w przedsiębior-
stwach coraz bardziej brakuje. W badaniu 
fi rmy Vecto aż 52  proc. ankietowanych 
fi rm przyznało, że nie korzysta z ich usług 
w ogóle (rok wcześniej było to 46 proc.). 
Dlatego w kontekście bezpieczeństwa bę-
dzie rosła rola outsourcingu IT. Na polskim 
rynku działają już integratorzy, którzy 
– wcielając się w rolę MSSP – oferują na 

bazie takich rozwiązań, jak SIEM, SOAR
czy EDR, własne zarządzane usługi 
ochronne, w tym pełne wsparcie SOC. 

Dobranie dla klienta systemu zabezpie-
czeń sieciowych, który sprawdzi się najle-
piej w danym przypadku, nie jest łatwym 
zadaniem. Ten segment branży IT – jak 
żaden inny – cechuje bowiem wyjątkowa 
obfi tość rozwiązań. Gdy każdy dostaw-
ca przedstawia swój produkt jako najlep-
szy, pewną pomocą mogą być niezależne 
raporty. Gorzej, jeśli przykładowo w Ma-
gicznym Kwadrancie Gartnera, wszyscy 
liczący się producenci są przedstawieni ja-
ko liderzy. Wtedy tego rodzaju zestawienia 
nie na wiele się zdają.

Zbudowanie systemu bezpieczeństwa 
sieciowego staje się trudniejsze o tyle, że  
problem nie dotyczy tylko tego, na jakich 
marek rozwiązania postawić, ale także ile 
ich powinno być i które warto ze sobą łą-
czyć. Mniejsze fi rmy – ze względu na bu-
dżet, jakim dysponują, jak też ograniczone 
możliwości zarządzania systemem zabez-
pieczeń – będą się skłaniać do podejścia 
minimalistycznego, na przykład wdroże-
nie wyłącznie fi rewalla i ochrony urzą-
dzeń końcowych. Z kolei przedsiębiorstwa 
o większych możliwościach fi nansowych, 
nierzadko zobowiązane do zachowania 
zgodności z regulacjami branżowymi, bę-
dą dbać o swoje bezpieczeństwo sieciowe 
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Zdaniem integratora 

nTomasz Miklaszewski, prezes, Pancernik IT
Pandemia dała możliwość przetestowania systemów pracy zdal-

nej, w tym bezpiecznych połączeń typu VPN. Spowodowała ogrom-

ny wzrost sprzedaży laptopów, na poziomie nawet 2 tys. procent rok 

do roku. Tak duże zapotrzebowanie skutkuje wydłużeniem terminów 

realizacji zleceń i dużymi brakami, więc administratorzy w fi rmach 

są zmuszeni dopuścić do infrastruktury prywatne komputery pracow-

ników. Ponieważ działy IT nie mają pełnej kontroli nad takim sprzętem, 

skutkuje to wzrostem liczby zagrożeń, jak włamania, wycieki danych czy infekcja zło-

śliwym oprogramowaniem. Dlatego z pomocą integratorów pracownicy IT powinni 

cały czas podnosić swoje kompetencje. Niestety, podczas pandemii jest to utrudnione. 

Przykładowo, w 2020 roku musieliśmy odwołać kolejną edycję swojej konferencji, 

ograniczając się wyłącznie do kontaktu zdalnego, webinariów i szkoleń online.

SASE
łączy w chmurze 

sieci WAN 
z technikami 
ochronnymi

Si
e

Bezpiecze
stwo
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spisują się tutaj rozwiązania typu SD-WAN, 
które pozwalają zapanować nad komunika-
cją nawet w najbardziej skomplikowanych 
środowiskach rozproszonych, obejmują-
cych hybrydę sieci on-prem oraz infra-
struktury w chmurach publicznych. 

Chociaż dopiero od niedawna ma-
my w praktyce do czynienia z rozwią-
zaniami SD-WAN (dopiero w ostatnim 
roku zaczęło w Polsce przybywać wdrożeń 
i oferowanych usług), analitycy twierdzą, 
że powinniśmy zacząć oswajać się z kolej-
nym nowym pojęciem, które rozszerza SD-
-WAN o wiele aspektów bezpieczeństwa. 
Chodzi o SASE, czyli Secure Access Service
Edge, o którym zrobiło się głośniej, gdy 
w swoim raporcie z sierpnia 2019 r. Gart-
ner zdefi niował tym terminem framework 
łączący dwa światy: WAN i bezpieczeń-
stwo. Celem jest dostarczenie przedsię-
biorstwom architektury umożliwiającej 
bezpieczny dostęp do danych i aplikacji 
z dowolnego miejsca. 

SASE łączy sieci rozległe z takimi tech-
nikami ochronnymi, jak: SWG (Secure 
Web Gateway), CASB (Cloud Access Se-
curity Broker), FWaaS (Firewall-as-a-Ser-
vice), WAAPasS (Web Application and 
API Protection as a Service), ZTNA (Zero-
-Trust Network Access) czy RBI (Remote
Browser Isolation). Wszystko po to, by 
zaspokajać dynamicznie zmieniające 
się potrzeby fi rm w zakresie bezpiecz-
nego dostępu do zasobów sieci. Narzę-
dzia SASE mają identyfi kować wrażliwe 
dane oraz złośliwe oprogramowanie, od-
szyfrowywać przesyłane treści w tempie 
odpowiadającym szybkości łącza i stale 
monitorować sesje pod kątem poziomu 
ryzyka i zaufania.

Nowy framework obejmuje techniki 
wcześniej funkcjonujące oddzielnie. Ma 
być dostarczany za pośrednictwem chmu-
ry w modelu usługowym. W rezultacie, 
chociaż wielu producentów zapewnia 
większość funkcji niezbędnych dla SASE,
to obecnie nieliczni są w stanie samo-
dzielnie stworzyć pełną ofertę. Dlatego 
analitycy przewidują, że w tym powsta-
jącym segmencie rynku jego liderzy będą 
się rozwijać i wzmacniać swoją pozycję 
poprzez kolejne przejęcia. Szacują też, 
że do 2024 r. aż 40 proc. przedsiębiorstw 
na świecie będzie dysponować strategią
wdrażania SASE.  n

Zdaniem specjalisty 

nTomasz Rot, dyrektor sprze-
daży na Europę Środkowo-

-Wschodnią, Barracuda 
Networks
Zdecydowana więk-

szość udanych ataków 

rozpoczyna się od komu-

nikacji mailowej. W wiado-

mości kierowanej do konkretnego 

bądź kilku użytkowników, zostaje 

przemycone złośliwe oprogramowa-

nie, które otwiera atakującym drzwi 

do dalszych działań. Zdarza się, że 

atakujący wchodzą w posiadanie do-

stępu do konta jednego z użytkow-

ników, a następnie, posługując się 

nim, kontynuują bardzo trudny do 

wykrycia atak. Dlatego bezpieczeń-

stwo poczty powinno stanowić jeden 

z priorytetów. Z kolei praca zdalna to 

telekonferencje oraz znaczny wzrost 

wykorzystania usług chmurowych, co 

otwiera nowe wektory ataku. Ile fi rm 

w jakikolwiek sposób zabezpiecza 

pracę z najpopularniejszymi usługami 

chmurowymi, takimi jak Google Drive, 

OneDrive, Offi ce 365 czy Salesforce?

nPaweł Jurek, wicedyrektor 
ds. rozwoju, Dagma 
Pandemia nie wyeli-

minowała najbardziej 

powszechnych niedo-

ciągnięć, z którymi się 

spotykamy. Od dawna du-

żym wyzwaniem dla klientów 

jest właściwe zaprojektowanie archi-

tektury swoich zabezpieczeń i eduka-

cja użytkowników. Klient może mieć 

szereg drogich rozwiązań, ale brakuje 

mu systematyczności w konfi guracji 

lub uzupełnianiu wiedzy pracowni-

ków. Dlatego naszą ofertę dystrybu-

cyjną konsekwentnie uzupełniamy 

o dwa elementy. Pierwszy to usługi 

audytów, dzięki którym można usta-

lić, z jakimi niedociągnięciami w po-

lityce bezpieczeństwa klient musi 

się zmierzyć, sprawdzić konfi gurację 

działających rozwiązań oraz reak-

cje pracowników w testach socjo-

technicznych. Drugi fi lar to szkolenia 

mające umożliwić klientowi wycią-

gnięcie maksimum korzyści z urzą-

dzeń i oprogramowania ochronnego, 

które zakupił. 
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w sposób bardziej złożony. Efektem planu 
zastosowania wielu technik ochronnych 
będzie konieczność skorzystania z oferty 
więcej niż jednego producenta, bo żaden 
z nich nie dostarcza rozwiązań pokrywa-
jących wszystkie dziedziny. Wciąż jednak 
powinno się brać pod uwagę ograniczoną 
liczbę dostawców. A to dlatego, że wraz ze 
wzrostem złożoności systemu jego efek-
tywność wcale nie rośnie proporcjonal-
nie. Nie jest bowiem prawdą, że więcej 
rozwiązań z defi nicji zapewnia większe 
bezpieczeństwo. 

Ostatecznie nie każdy klient musi ko-
rzystać z SOC-a i mieć narzędzia, takie 
jak SIEM czy SOAR. Bywa, że wydanie 
dużych pieniędzy na drogie i skompliko-
wane rozwiązanie może przynieść skutek 
przeciwny do zamierzonego. Gdy nie bę-
dzie ono właściwie wdrożone i używane, 
da jedynie złudne poczucie większego bez-
pieczeństwa, które w rzeczywistości zma-
leje. Często dobrze zaprojektowany system 
chroniący sieć, bazujący na rozwiązaniach 
typu IPS/IDS, fi rewallach i – co ważne 
– właściwie skonstruowanych regułach 
polityki, może stanowić całkiem solidną 
linię obrony.

Transformacja cyfrowa wyprowadza 
użytkowników, urządzenia, aplikacje, 
usługi i dane poza centra danych przed-
siębiorstw. Pandemia COVID-19 ten trend 
jeszcze bardziej przyśpieszyła. Odpowie-
dzią na potrzeby fi rm, których pracowni-
cy chcą używać aplikacji w modelu SaaS 
oraz rozwijać swoje środowiska IT z wy-
korzystaniem chmury hybrydowej lub 
zasobów w wielu chmurach publicznych 
(multi-cloud), stała się technologia SD-
-WAN (programowo defi niowanych sie-
ci rozległych). Zaspokaja ona dążenie do 
łatwiejszego zarządzania wieloma rodza-
jami łączy WAN w celu poprawy wydajno-
ści aplikacji i podniesienia komfortu pracy 
użytkownika końcowego, ale także pozio-
mu bezpieczeństwa. 

– Obserwujemy również dużo szyb-
szą migrację fi rm do chmury. Coraz czę-
ściej spotykamy środowiska hybrydowe, 
więc fi rmy szukają możliwości ich zabez-
pieczenia – mówi Tomasz Rot, dyrektor 
sprzedaży na Europę Środkowo-Wschod-
nią w Barracuda Networks. – Znakomicie 
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Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo IT są fi larem oferty Veracomp – Exclusive Networks. 
Pozwalają one integratorom skonstruować ofertę dla każdego rodzaju klienta, niezależnie od jego 
wielkości i rodzaju zagrożeń, którym musi sprostać. 

Przez ostatni rok gruntownej zmianie 
uległ sposób, w jaki fi rmy powinny 
podchodzić do bezpieczeństwa sys-

temów IT. Zdalna praca, którą w skali świa-
ta podjęło ponad 50 proc. pracowników, 
spowodowała, że cyberprzestępcy zaczę-
li wykorzystywać ich brak doświadczenia 
i podatność na manipulacje. Dlatego waż-
ne jest, aby w przemyślany sposób kreować 
ofertę rozwiązań ochronnych. Veracomp 
– Exclusive Networks współpracuje z wie-
loma dostawcami tego typu produktów, rów-
nież takimi, którzy mają wyjątkowo bogate 
portfolio. Prześledźmy rodzaje rozwiązań 
dostępnych w ofercie dystrybutora: 
n Zapora sieciowa nowej generacji (Next 
Generation Firewall) –  wielofunkcyjne 
zintegrowane systemy bezpieczeństwa in-
stalowane na brzegu sieci. Chronią przed 
atakami sieciowymi (moduły IPS i DDoS), 

analizują przesyłany kod (kontrola mal-
ware’u, również przy współpracy z  ze-
wnętrznymi usługami typu sandbox), fi l-
trują zapytania DNS oraz komunikację http, 
przez co zabezpieczają przed dostępem do 
niebezpiecznych serwisów. Zapewniają też 
szyfrowanie kanałów komunikacyjnych 
(VPN) dla zdalnych pracowników oraz do-
stęp do zasobów przedsiębiorstwa przy 
jednoczesnej, pełnej analizie komunikacji 
z serwisami wewnątrz fi rmy. 
Produkty w ofercie dystrybutora: Fortigate,
F5 (AFM, APM), Watchguard Firebox.
n Systemy zarządzania tożsamością – współ-
pracują z elementami infrastruktury oraz 
systemami bezpieczeństwa. Zapewniają sze-
reg mechanizmów, m.in.: weryfi kację tożsa-
mości, wieloskładnikowe uwierzytelnianie 
(token, kod jednorazowy, QR kody, meto-
dy typu PUSH), federację z zewnętrznymi 
systemami uwierzytelniania, realizację me-
chanizmów SSO czy zarządzanie certyfi ka-
tami. Zintegrowane z istniejącymi bazami 
użytkowników (LDAP, RADIUS) uwspól-
niają zgromadzone w nich dane, a następ-
nie wzbogacają o dodatkowe funkcje przy 
współpracy z  zewnętrznymi systemami. 
Produkty w  ofercie dystrybutora: Forti-
Authenticator, Watchguard AuthPoint.
n Ochrona punktów końcowych – w czasie, 
gdy duża liczba osób pracuje zdalnie, waż-
nym zadaniem jest zapewnienie właściwe-
go poziomu bezpieczeństwa na ich stacjach. 
Umożliwiają to personalne systemy ochro-
ny (EPS, EDR). Ich brak lub nieodpowiednia 
konfi guracja przyczynia się do powstania 
zagrożenia dla wewnętrznych systemów 
przedsiębiorstwa, z  którymi zdalni pra-
cownicy komunikują się. Dlatego istotne jest 
centralne zarządzanie bezpieczeństwem 
na stacjach, analiza komunikacji prywat-
nej w ramach zdalnego dostępu, jak rów-
nież pełna analiza i raportowanie zdarzeń.

Produkty w ofercie dystrybutora: Syman-
tec SES, CrowdStrike, FortiEDR, Watch-
guard EDR.
n Systemy logowania, raportowania oraz 
korelacji – to grupa rozwiązań do zapisy-
wania zdarzeń i  raportowania. Zbierają 
i analizują dane przekazywane z różnych 
urządzeń sieciowych i  bezpieczeństwa, 
a także narzędzi kompatybilnych z serwe-
rem SYSLOG. W ten sposób dostarczają ad-
ministratorom sieci wyczerpujący obraz 
dotyczący jej wykorzystania oraz bezpie-
czeństwa informacji w przedsiębiorstwie. 
Dzięki korelacji zdarzeń z wielu systemów, 
rozpoznają nieznane dotąd zagrożenia 
oraz umożliwiają analizę bezpieczeństwa 
„wstecz”.
Produkty w ofercie dystrybutora: Forti-
analyzer, FortiSiem, Microfocus ESM.
n Kontrola dostępu do infrastruktury – sys-
temy typu NAC zabezpieczają sieć przed 
nieautoryzowanym dostępem. Ich pod-
stawowe funkcje to: wykrywanie wszyst-
kich urządzeń podłączonych do sieci (bez 
względu na to, czy są to tradycyjne stacje 
robocze, drukarki, czy urządzenia IoT), 
weryfi kacja informacji o użytkownikach 
i aplikacjach działających na stacjach, we-
ryfi kacja zabezpieczeń oraz egzekwowanie 
zdefi niowanych reguł polityki (przydzie-
lenie dostępu oraz segmentacja, kwa-
rantanna lub izolacja stacji, wymuszenie 
dodatkowego uwierzytelnienia). 
Produkty w  ofercie dystrybutora: HPE 
Aruba ClearPass, ExtremeNAC, FortiNAC.

eksperci od bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Szmigiel, 

dyrektor techniczny, Veracomp – Exclusive Networks
grzegorz.szmigiel@veracomp.pl 

Veracomp – Exclusive Networks:
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W listopadzie ub.r. minął pierwszy rok funk-

cjonowania zainicjowanego przez Veracomp 

projektu edukacyjnego All of Security, pro-

mującego technologie bezpieczeństwa IT oraz 

rozwiązania 21 producentów, dostępnych 

w ofercie dystrybutora. Przez pierwszy rok 

Product Managerowie, inżynierowie, a także 

przedstawiciele producentów poprowadzi-

li prawie 100 webinarów, dotyczących roz-

wiązań bezpieczeństwa IT, w których wzięło 

udział ponad 1600 uczestników. Eksperci fi r-

my udzielają także komentarzy eksperckich 

i wywiadów oraz przygotowują artykuły poru-

szające różne zagadnienia z obszaru cyberbez-

pieczeństwa, publikowane na stronie 

allofsecurity.pl. 

Wszystko
o bezpieczeństwie
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Dzięki przejęciu w listopadzie 2020 r. fi rmy Fyde, Barracuda Networks rozszerzyła platformę Secure 
Access Service Edge (SASE) o funkcję bezpiecznego dostępu do sieci, bazującego na mechanizmie 
ograniczonego zaufania.

W raz z fi rmą Fyde przejęte zo-
stało narzędzie Zero Trust 
Network Access (ZTNA) 

– obecnie oferowane wyłącznie poprzez 
kanał partnerski Barracudy pod nazwą 
CloudGen Access. Rozwiązanie to umoż-
liwia bezpieczne, niezawodne i szybkie 
korzystanie z  lokalnych oraz chmuro-
wych aplikacji i zasobów, z dowolnego 
urządzenia i miejsca. Eliminuje zagro-
żenia charakterystyczne dla tradycyj-
nych metod dostępu poprzez nieustanne 
sprawdzanie czy dostęp do fi rmowych 
zasobów mają tylko osoby uprawnione, 
korzystające z  właściwych urządzeń. 
CloudGen Access idealnie nadaje się do 
łączności użytkowników zarówno z apli-
kacjami natywnymi w chmurze, jak i ze 
starszym oprogramowaniem korporacyj-
nym, wdrożonym w środowiskach hybry-
dowych i wielochmurowych. 

W przeciwieństwie do rozwiązań VPN, 
które co do zasady działają w  modelu 
punkt-punkt (zabezpieczają połączenie 
jednego komputera z  jedną usługą lub 
jedną siecią), CloudGen Access natywnie 
obsługuje środowiska rozproszone. Dzię-
ki temu, w przypadku łączenia się przez 
klienta np. z  kilkoma własnymi loka-
lizacjami oraz aplikacjami w  różnych 
środowiskach chmurowych (np. AWS 
i Azure), nie trzeba rozłączać jednego tu-
nelu VPN w celu uruchomienia kolejnego. 
Możliwe jest natomiast równoczesne na-
wiązanie bezpiecznego połączenia do tylu 
aplikacji, ile jest potrzebnych – bez wzglę-
du na to, w którym środowisku są urucho-
mione. Jest to więc idealne rozwiązanie 
do organizowania pracy zdalnej.

Według analityków fi rmy Gartner na-
rzędzia takie jak ZTNA ułatwiają ela-
styczny i skalowalny dostęp do aplikacji, 

dzięki czemu umożliwiają przedsiębior-
stwom, w  których wielu pracowników 
wykonuje swoje obowiązki zdalnie, funk-
cjonowanie bez narażania wewnętrznych 
aplikacji na cybezagrożenia pochodzące 
z internetu, co zmniejsza ryzyko powo-
dzenia ewentualnego ataku.

Znajdująca się w CloudGen Access funk-
cja ZTNA zapewnia jednokrotne logo-
wanie (SSO) do usług SaaS, bezpieczny 
dostęp do aplikacji z urządzeń BYOD oraz 
do oprogramowania zainstalowanego
lokalnie i  w  wielu chmurach. Ułatwia 
także monitorowanie bezpieczeństwa 
urządzeń mobilnych, chroni przed zło-
śliwymi witrynami internetowymi oraz 
upraszcza wdrożenie mechanizmów do-
stępu uprzywilejowanego. 

CloudGen Access zapewnia też zdalny, 
warunkowy i bazujący na kontekście do-
stęp do zasobów IT, dzięki czemu łatwiej 
jest wdrożyć mechanizmy bezpiecznej 
współpracy z fi rmami trzecimi, na przy-
kład z dostawcami czy podwykonawca-
mi. Mogą oni łączyć się z korporacyjnymi 
aplikacjami i  zasobami w  chmurze bez 
wprowadzania dodatkowych czynników 
ryzyka wystawiających przedsiębiorstwo 

na atak. Kryteria dostępu przyznawane są 
na podstawie predefi niowanych ról użyt-
kowników, a uprawnienia sprawdzane są 
przy każdej operacji, dzięki czemu w ra-
zie wykrycia nowego ryzyka (na przykład 
zagrożenia wyciekiem danych w wyniku 
przejęcia przez przestępców konta użyt-
kownika) dostęp może być łatwo i szybko 
cofnięty, ze skutkiem natychmiastowym. 

CloudGen Access uzupełnia szerokie 
i stale rosnące spektrum rozwiązań Bar-
racudy w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i aplikacji w chmurze. W lipcu 2020 r. fi r-
ma uruchomiła pierwszą globalną, zauto-
matyzowaną usługę SD-WAN zbudowaną 
natywnie na platformie Microsoft Azure 
– CloudGen WAN. W jej ramach zapew-
niono dostęp do szkieletu sieci Microsoft 
Global Network, umożliwiającej połącze-
nie oddziałów fi rmy ze sobą lub z usługa-
mi chmurowymi.

w przydzielaniu dostępu do sieci

Dodatkowe informacje:
Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę 
Środkowo-Wschodnią, Barracuda Networks 

trot@barracuda.com

Ograniczone zaufanie 

Aplikacja CloudGen Access

Pojedyncze logowanie

Infrastruktura klienta

Proxy CloudGen Access Dane

Konsola CloudGen Access
Software-as-a-Service

Aplikacje

Zasoby

Ścieżka danych

Ścieżka zarządzania
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Działy IT w fi rmach stanęły przed 
wyzwaniem zarządzania ogrom-
nym asortymentem smartfonów, 

tabletów oraz innych urządzeń mobil-
nych w swoich sieciach, a sytuacja ta jest 
dodatkowo potęgowana przez nieustan-
nie rosnącą popularność trendu BYOD. 
Bardzo szybko również narodziła się ko-
nieczność weryfi kacji jakie urządzenia są 
podłączane do sieci i z jakim poziomem 
dostępu w niej funkcjonują, a także któ-
rzy użytkownicy i z jakimi prawami w niej 
działają. Tylko znajomość szczegółowych 
odpowiedzi na te pytania daje pewność, że 
fi rmowe zasoby są relatywnie bezpieczne.

Jednak rosnąca liczba urządzeń w sie-
ci korporacyjnej nie jest jedynym powo-
dem do niepokoju. Pracownicy za pomocą 

prywatnego sprzętu łączą się z siecią Wi-
-Fi gdziekolwiek się znajdują i pobierają 
aplikacje oraz dane zarówno z powodów 
zawodowych, jak i osobistych. A jako że 
duża część oprogramowania i usług nie 
ma zabezpieczeń niezbędnych do ochro-
ny sieci biznesowych, osoby wracające ze 
świata „zewnętrznego” ze swoimi urzą-
dzeniami i ponownie łączące się z siecią 
fi rmową, mogą bezpośrednio zagrażać 
bezpieczeństwu całej fi rmy.

Istnieje jednak możliwość zmniej-
szenia lub całkowitego zdjęcia z działu 
IT ciężaru wdrażania i obsługi tak wie-
lu nowych urządzeń bez konieczności 
kompromisów w  zakresie bezpieczeń-
stwa lub zmian w regułach polityki fi rmy. 
Platforma Aruba ClearPass zapewnia za-
rządzanie regułami polityki dostępowej, 
łatwe wdrażanie nowych urządzeń oraz 
przyznawanie odpowiednich praw do 
korzystania z zasobów, przez co zapew-
nia oczekiwany poziom bezpieczeństwa 
w sieci fi rmowej.

ClearPass umożliwia administratorom 
bezpieczne podłączanie urządzeń biz-
nesowych i osobistych do sieci, zgodnie 
z regułami polityki bezpieczeństwa. Po-
zwala również na przyznawanie pełnego 
lub ograniczonego dostępu do urządzeń 
na podstawie informacji o roli użytkow-
ników (RBAC), typie wykorzystywanych 
przez nich urządzeń oraz poziomu ich 
zabezpieczenia. Działanie tego rozwią-
zania bazuje na trzech fi larach: identyfi -
kacji sprzętu, egzekwowaniu zasad oraz 
ochronie całego środowiska IT. 

Wraz z  rosnącym zapotrzebowaniem 
na dostęp do sieci korporacyjnej, obcią-
żenie działów IT wzrasta wykładniczo. 

Tymczasem nie tylko laptopy i smartfony 
powinny być na celowniku działów bez-
pieczeństwa IT. Nie należy zapominać 
o ciągle rosnącej liczbie urządzeń IoT, ta-
kich jak: drukarki, kamery CCTV, panele 
wideokonferencyjne czy wszelkiego typu 
sensory, terminale lub kolektory danych 
łączące się z siecią bezprzewodową.

Nie jest tajemnicą, że w urządzeniach 
IoT mechanizmy bezpieczeństwa siecio-
wego nie istnieją wcale lub są na pozio-
mie pozostawiającym wiele do życzenia.
ClearPass pomaga administratorom ziden-
tyfi kować, które urządzenia są aktualnie 
używane, ile z nich jest na dany moment 
podłączonych do sieci, skąd się łączą i na ja-
kich systemach operacyjnych pracują. Jed-
nocześnie zapewnia ciągły wgląd w zmiany 
w samej sieci oraz dostarcza informacji, 
które urządzenia się łączą i rozłączają.

Równie łatwo można zidentyfi kować 
urządzenia po takich parametrach jak: 
typ, model, wersja systemu operacyjne-
go, adresy MAC czy IP. Proces ten – po-
tocznie nazywany profi lowaniem – może 
być częścią budowy bardziej zaawanso-
wanych reguł polityki dostępowej, w któ-
rych określone jest nie tylko kto może się 
łączyć z siecią i na jakich zasadach, ale 
również z jakiego typu urządzenia może 
to robić. Prawa dostępu mogą być przy-
dzielane w ramach mechanizmu A-RBAC 
(Attribute-Enabled Role Based Access 
Control) zapewniającego, że ten sam 
użytkownik, łączący się z tą samą siecią 
za pomocą tych samych poświadczeń, ale 
z różnych urządzeń końcowych, dostaje 
różne poziomy dostępu do jej zasobów.

Możliwość korzystania z wielu magazy-
nów tożsamości jednocześnie w ramach 
jednej usługi, w  tym Microsoft Active 
Directory, katalogów zgodnych z LDAP, 

Obecna w rozwiązaniu Aruba ClearPass zautomatyzowana ochrona przed zagrożeniami oraz inteli-
gentne usługi zapewniają, że każdemu urządzeniu są nadawane dokładnie te uprawnienia dostępu 
do sieci, jakie są wymagane, bez konieczności nawiązywania interakcji z personelem IT. 

Aruba ClearPass  
   ochroni każdą sieć

Miłosz Jaworski, 
Cyber Security & Network 

Consultant, AB 
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lub nietypowego zachowania w  sieci. 
Wymaga to jednak ustanowienia ujedno-
liconego podejścia, które może blokować 
ruch oraz odłączać urządzenia od sieci 
w razie potrzeby, używając na przykład 
takich mechanizmów jak Radius CoA 
(Change of Authorization) lub Bouncing 
Port.

ClearPass można też zintegrować z po-
pularnymi platformami uwierzytelniania 
wieloskładnikowego (MFA) w celu uzy-
skania dostępu do dowolnej sieci lub apli-
kacji. Przy okazji warto też wspomnieć 
o funkcji związanej z obsługą połączeń 
typu Guest Access. Ten moduł zapewnia 
pełną automatyzację procesu tworzenia 
kont dla osób spoza fi rmy, ale również na 
proste, lecz kompleksowe zarządzanie 
nimi. Kolejną jego zaletą jest możliwość 
kreowania dowolnych rodzajów porta-
li dla gości lub hotspotów oraz ich inte-
growanie z zewnętrznymi bramkami SMS 
lub systemami płatności online.

w fi rmie jest istotnym elementem bezpie-
czeństwa jej samej, ale też całego przed-
siębiorstwa. Zwłaszcza jeżeli takich 
podłączeń są setki czy tysiące dziennie 
lub pracownicy mają zgodę na korzysta-
nie z prywatnych urządzeń do wykony-
wania obowiązków służbowych.

Dzięki ClearPass OnGuard zespół IT 
może zdefi niować „poziom stanu zdro-
wia”, jaki musi zostać osiągnięty przez 
dane urządzenie, aby uzyskać dostęp do 
sieci. Następnie moduł OnGuard auto-
matycznie przeprowadza kontrole sta-
nu urządzeń końcowych, aby upewnić 
się, że jest zgodny z wymaganiami poli-
tyki bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie 
sprawdza się na dużą skalę w  sieciach 
przewodowych i  bezprzewodowych. 
ClearPass zapewnia także możliwość in-
tegracji z produktami innych fi rm (Aruba 
ClearPass Exchange).

Taka integracja umożliwia wdra-
żanie dynamicznej kontroli polityki 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagro-
żeniom. W konsekwencji daje wgląd w ak-
tywności w sieci w czasie rzeczywistym, 
co umożliwia identyfi kację i przeciwdzia-
łanie wszelkim zagrożeniom, które mogą 
się w niej pojawić.

Ostatecznie pozwala to działowi IT 
z wyprzedzeniem podejmować decyzje 
w  przypadku wykrycia niepożądanego

baz danych SQL zgodnych z ODBC, ser-
werów tokenów i wewnętrznych baz da-
nych, wyróżniają znacząco ClearPass od 
starszych rozwiązań tego typu.

Egzekwowanie zasad
Ustanowienie i egzekwowanie zasad do-
stępu do fi rmowej sieci może stanowić 
ogromne wyzwanie dla działów IT. Pra-
cownik chcący podłączyć nowe urzą-
dzenie do sieci, często musi stosować się 
do rozbudowanych procedur, a czasami 
wręcz konieczna jest bezpośrednia asy-
sta kogoś z działu IT. ClearPass umożliwia 
egzekwowanie tych zasad podczas wdra-
żania nowych urządzeń bez udziału za-
sobów ludzkich – niezależnie od tego, czy 
jest to laptop, smartfon czy kamera CCTV. 
Wbudowany w  platformę mechanizm 
certyfi kacji umożliwia szybszą obsłu-
gę urządzeń bez potrzeby angażowania 
dodatkowych zasobów IT, wymaganych 
natomiast przy utrzymaniu własnej struk-
tury PKI (Public Key Infrastructure).

Finalnie rola samego zespołu IT zosta-
je sprowadzona do stworzenia podstaw 
bezpieczeństwa oraz napisania reguł do-
tyczących tego, kto może przeprowadzić 
proces onboardingu urządzenia, jakie są 
typy dozwolonych urządzeń lub ich sys-
temy operacyjne, ile urządzeń może mieć 
każdy użytkownik itp. 

Następnie można wymusić dostęp 
do sieci na kilka sposobów, na przykład 
skorzystać z captive portalu lub z bez-
pieczniejszej i  preferowanej metody 
wykorzystującej szyfrowanie w  proce-
sie uwierzytelniania w celu przeprowa-
dzenia procesu onboardingu. Polega on 
w  znacznej mierze na zainstalowaniu 
w danym sprzęcie certyfi katów uwierzy-
telniających dla urządzenia, użytkowni-
ka oraz certyfi katu ClearPass CA, który je 
podpisał. 

Po przyznaniu dostępu urządzeniom, 
ClearPass używa aktywnych i pasywnych 
metod profi lowania w celu monitorowa-
nia sieci i zapewnienia jej bezpieczeństwa, 
a autentykacja odbywa się za pomocą pro-
tokołów uwierzytelniających z pakietu 
802.1X, jak chociażby EAP-TLS. 

Stan „zdrowia” poszczególnych urzą-
dzeń końcowych podłączonych do sieci 

Dodatkowe informacje:
Miłosz Jaworski,

Cyber Security & Network Consultant, AB 
milosz.jaworski@ab.pl
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Małe i średnie firmy mogą korzystać z niezawodnej, rozległej infrastruktury sieciowej SD-WAN, 
dostępnej w przystępnej cenie dzięki oferowanemu przez QNAP oprogramowaniu QuWAN.

Pracownicy firm z wieloma lokali-
zacjami często wykonują swoje za-
dania w  trybie zdalnym, przez co 

wyzwaniem staje się zagwarantowanie 
poufności ich danych, ale też satysfakcjo-
nującej szybkości połączeń. Jednak przy 
korzystaniu z  tradycyjnych rozwiązań 
VPN spowolnienie przesyłu danych jest 
nieuniknione, gdyż wszystkie pakiety mu-
szą przejść przez jeden centralny punkt, 
nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się 
niedaleko siebie, ale obaj w znacznej odle-
głości od miejsca, w którym zbiega się cała 
infrastruktura IT (centrala firmy lub cen-
trum danych). 

Infrastruktura sieci SD-WAN (Soft- 
ware-Defined Wide Area Network) uła-
twia rozwiązanie tego problemu. Dzięki 
niej – bez konieczności wdrażania skom-
plikowanego w obsłudze sprzętu klasy 
korporacyjnej – możliwe jest bezpieczne 
bezpośrednie połączenie wielu oddzia-
łów, a także zagwarantowanie szyfrowa-
nego dostępu pracownikom zdalnym. 

Rozwiązanie QNAP QuWAN zapewnia 
transmisję danych w ramach sieci o topo-
logii VPN Mesh, która dobrze sprawdza 
się tam, gdzie wielu współpracowni-
ków musi pozostawać ze sobą w stałym  

kontakcie. Składa się ono z dwóch ele-
mentów. Na urządzeniach firmy QNAP, 
we wbudowanym w nie środowisku ma-
szyn wirtualnych Virtualization Station, 
instalowana jest aplikacja QuWAN Agent. 
Natomiast wszystkie agenty są zarządza-
ne z chmury poprzez centralną platformę 
QuWAN Orchestrator (quwan.qnap.com). 

Z zabezpieczonej w ten sposób transmi-
sji danych korzystać mogą posiadacze 
różnego typu sprzętu QNAP-a. Do infra-
struktury VPN można podłączyć oddziały 
firm użytkujące serwery z nowej rodziny 

QuCPE oraz trady-
cyjne systemy NAS 
tego producenta 
– w obu przypad-
kach z  urucho-
mionym pakietem 
Virtualization Sta-
tion. W  małych 
firmach (przykła-
dowo placówkach 
handlowych lub 
przychodniach le-
karskich) QuWAN 
Agent może być za-

instalowany na przełącznikach Guardian 
QGD oraz routerach QHora. Pracow-
nicy firmy korzystającej z architektury  
QuWAN nawiązują zdalne połączenie 
SSL VPN z najbliższym agentem za po-
mocą aplikacji QVPN zainstalowanej na 
komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Platforma chmurowa QuWAN Orches- 
trator nieustannie analizuje jakość po-
łączenia pomiędzy poszczególnymi 
agentami, dzięki czemu –  korzystając 
z mechanizmu VPN Auto Mesh – może 
podzielić je na grupy pod względem wy-
dajności i wybrać najbardziej optymalną 

ścieżkę do transmisji danych pomiędzy 
działami w tym samym budynku, zdal-
nymi lokalizacjami lub biurami na całym 
świecie. Wszystkie informacje są szyfro-
wane kluczem IPsec. Zastosowano tak-
że mechanizm optymalizacji transmisji 
danych przesyłanych w sieci WAN oraz 
agregacji łączy internetowych od kilku 
dostawców. 

Architektura QuWAN pomaga zminima-
lizować liczbę pracowników IT w firmie, 
zmniejszyć koszty wdrożenia i obsługi 
sprzętu IT, jak też zapewnia oszczędność 
czasu. Dzięki połączeniu VPN Auto Mesh 
użytkownik nie musi wykonywać ręcznie 
w routerze żmudnej konfiguracji statycz-
nej sieci VPN. System QuWAN wykorzy-
stuje funkcję głębokiej kontroli pakietów 
(Deep Packet Inspection) do analizy war-
stwy 7. w sieci, co pomaga wykrywać zło-
śliwą zawartość stron internetowych oraz 
aktywność podejrzanych aplikacji.

Integratorzy z pewnością docenią moż-
liwość zdalnego świadczenia usług zarzą-
dzania infrastrukturą SD-WAN klientów 
z wykorzystaniem scentralizowanej plat-
formy QuWAN Orchestrator. Zapewnia 
ona przyjazny w obsłudze graficzny in-
terfejs do monitorowania przepustowo-
ści sieci, konfigurowania jej parametrów 
oraz analizowania ruchu sieciowego.

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań QNAP w Polsce są: AB, Also, EPA 
Systemy i Konsorcjum FEN.

na wszystkich urządzeniach w firmie

Dodatkowe informacje: 
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com

Sieć SD-WAN od QNAP
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O informatyczne bezpieczeństwo systemów, od których z kolei 
zależy bezpieczeństwo społeczeństwa, trzeba zadbać w szczególny 
sposób. Pomagają w tym urządzenia fi rmy Stormshield.

Rozwiązania IT, które sterują pro-
cesami przemysłowymi oraz gwa-
rantują bezpieczeństwo krytycznej 

infrastruktury – sieci energetycznych, ko-
munikacyjnych czy wodociągowych – od 
której często zależy zdrowie i życie obywa-
teli, zostały wyodrębnione od pozostałych 
jako osobna kategoria, zwana Operational 
Technology (OT). Należą do niej między 
innymi systemy SCADA (Supervisory Con-
trol And Data Acquisition), na dostęp do 

których (niestety czasami skutecznie) od 
lat polują cyberprzestępcy. 

Nadrzędną zasadą związaną z obsłu-
gą rozwiązań OT jest szczególna dbałość 
o uniemożliwienie ingerencji w ich pracę 
osobom trzecim. Udany cyberatak mógłby 
mieć bowiem w tym przypadku wręcz ka-
tastrofalne, destabilizujące skutki, wśród 
których straty fi nansowe stanowiłyby naj-
mniejszy problem. Dlatego operatorzy na 
całym świecie pilnują, aby systemy OT nie 
były połączone ani z internetem, ani na-
wet z konwencjonalną wewnętrzną siecią 
IT. To ważne dlatego, że konstrukcja wie-
lu rozwiązań OT nie uwzględnia obecności 
zaawansowanych mechanizmów ochron-
nych oraz konieczności częstej wymiany 
danych, chociażby na potrzeby analizy czy 
audytu. Jednak dziś informacje o pracy ta-
kich urządzeń muszą być regularnie udo-
stępniane, dlatego kluczową kwestią stało 
się zapewnienie jak najbezpieczniejszego 
połączenia systemów OT i IT. 

Stormshield ma w ofercie urządzenia 
UTM/NGFW, których konstrukcja oraz 
oprogramowanie zostały dostosowane do 
ochrony sieci przemysłowych OT. Mode-
le SNi20 i SNi40 różnią się od siebie tylko 
wydajnością. Zapewniają przepustowość 
firewalla wynoszącą odpowiednio 2,4 
oraz 4,8 Gb/s, zaś przepustowość w tune-
lu IPsec wynosi 600 i 1200 Mb/s. Dzięki 
połączeniu unikalnej i transparentnej in-
tegracji sieci (routing i NAT) z zaawan-
sowanymi funkcjami bezpieczeństwa, 
integracja urządzeń z rodziny SNi odbywa 
się bez konieczności modyfi kacji istnieją-
cej infrastruktury sieciowej. Łatwa jest też 
fi zyczna instalacja tego sprzętu w środo-
wisku przemysłowym, co ułatwia montaż 
na szynie DIN. SNi20 oraz SNi40 stworzo-
no do pracy w trudnych warunkach, gdzie 

panuje niska lub wysoka temperatura, wy-
stępują wstrząsy, obecny jest pył czy zakłó-
cenia elektromagnetyczne. 

Rozwiązania Stormshield SN oraz SNi 
wyposażone są we wszystkie dostępne za-
awansowane mechanizmy zabezpieczają-
ce sieć: przemysłowy fi rewall aplikacyjny, 
głęboką analizę protokołów przemysło-
wych (DPI), IPS, IDS, monitoring ruchu 
na żywo, kontrolę wykorzystywanych 
urządzeń mobilnych, fi ltrowanie bazu-
jące na geolokalizacji (kraje, kontynen-
ty), dynamiczną kontrolę reputacji hosta, 
transparentne uwierzytelnianie oraz wie-
le metod zarządzania dostępem dla gości. 
Opcjonalnie dostępne są funkcje przeglą-
du wykorzystywanych w sieci aplikacji, 
wykrywania podatności i zaawansowane 
rozwiązania do korelacji logów.

Szyfrowanie danych przesyłanych proto-
kołem IPSec VPN dostępne jest w modelu 
site-to-site lub client-to-site. Można także 
zestawić zdalny tunel SSL VPN w trybie 
Multi-OS. Administratorzy mogą liczyć na 
wiele mechanizmów zapobiegania włama-
niom, automatycznego wykrywania i ska-
nowania protokołów, kontroli aplikacji, 
ochrony przed atakami Denial of Service, 
SQL injection, CrossSite Scripting (XSS), 
złośliwym kodem Web 2.0 i skryptami.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
Stormshield w Polsce jest Dagma Bezpie-
czeństwo IT.

pod kontrolą

Dodatkowe informacje:
Piotr Zielaskiewicz, Product Manager Stormshield, 

Dagma Bezpieczeństwo IT  
zielaskiewicz.p@dagma.pl

Techniki operacyjne

n  zwiększona odporność na duże różnice 

temperatur, wstrząsy, kurz 

n  mechanizm głębokiej analizy protoko-

łów przemysłowych (DPI)

n  liczne certyfi kacje

n  wysoka wydajność

n  możliwość połączenia transparentnej 

integracji sieci (routing i NAT) z zaawan-

sowanymi funkcjami bezpieczeństwa

n  brak konieczności modyfi kacji istnieją-

cej infrastruktury sieciowej

n  bezpieczne zdalne zarządzanie maszy-

nami i sterownikami PLC (protokoły 

VPN SSL i IPsec)

n  zdalna kontrola nad rozproszonymi 

procesami

n  segmentacja na strefy bez modyfi kacji 

infrastruktury

n  zabezpieczenie procesów OT (DPI, IDS/

/IPS, fi ltrowanie)

n  ciągłość usługi, nawet w przypadku 

awarii (hardware bypass)

n  unikalny interfejs grafi czny

n  polskie wsparcie techniczne oraz 

dokumentacja

Zalety urządzeń  
Stormshield SNi20 i SNi40
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n Krzysztof Jakubik

głównie urządzenia osobiste i routery, ale 
widać też zintensyfikowane próby wyko-
rzystania luk w  coraz popularniejszych 
rozwiązaniach Internetu rzeczy. Z kolei 
analitycy Trend Micro zwracają uwagę, że 
najbardziej na ryzyko narażeni będą użyt-
kownicy końcowi, którzy uzyskują regu-
larny dostęp do wrażliwych danych, w tym 
dysponujący dostępem do danych perso-
nelu pracownicy działów HR, kierownicy 
sprzedaży operujący z wrażliwymi infor-
macjami o klientach czy też zarząd wyż-
szego szczebla, który zarządza poufnymi 
danymi liczbowymi. Natomiast nie można 
łudzić się, że aktywność cyberprzestępców 
zostanie ograniczona tylko do wymienio-
nych osób czy grup.

W czasie pandemii na baczność postawione 
zostały działy bezpieczeństwa oraz wszy-
scy administratorzy w przedsiębiorstwach. 
Metody prowadzenia ataków nie zmieniły 

skutkiem może być wyciek danych lub pró-
ba infiltracji firmowego środowiska IT, re-
komendują przede wszystkim rewizję 
reguł polityki bezpieczeństwa, ustalenie 
czytelnych zasad zdalnej pracy, a następ-
nie instalację narzędzi ( jeżeli firma jeszcze 
ich nie posiada), które umożliwią wdroże-
nie nowych zasad oraz kontrolę ich prze-
strzegania. Nie powinno się oczywiście 
zapominać o zapewnieniu pracownikowi 
oprogramowania zabezpieczającego urzą-
dzenia końcowe, a jeśli korzysta z prywat-
nego sprzętu, to warto zarekomendować 
klientom udostępnienie takim osobom do-
datkowych licencji, aby środowisko ochro-
ny w całym przedsiębiorstwie było spójne.

W  badaniu przeprowadzonym przez 
Acronis aż 31 proc. firm z całego świata zgło-
siło, że ich pracownicy zdalni w ubiegłym 
roku byli atakowani codziennie. Eksperci 
szacują, że ten odsetek będzie znacząco 
rósł w 2021 r., gdyż zabezpieczenia syste-
mów poza siecią korporacyjną pozosta-
ną łatwiejsze do złamania. Cele ataków to 

Według danych Krajowego 
Rejestru Długów w  trakcie 
pandemii 41  proc. Polaków 

codziennie korzysta z internetu do celów 
służbowych o  dwie godziny dłużej niż 
wcześniej. Przy czym większość z tych osób 
rozpoczęło wykonywanie zawodowych 
obowiązków w nowym dla siebie modelu 
telepracy. Nic zatem dziwnego, że bardzo 
szybko ich urządzenia oraz domowa in-
frastruktura sieciowa zostały wzięte za cel 
przez cyberprzestępców. Są oni świadomi, 
że osoby pracujące w zaciszu mieszkań za-
zwyczaj nie stosują się do korporacyjnych 
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa 
– bardzo często wykorzystują służbowe 
laptopy do prywatnych celów (lub odwrot-
nie), czy też otwierają e-maile z podejrzaną 
zawartością. 

Specjaliści ds. bezpieczeństwa jedno-
znacznie zaczęli wskazywać na tę gru-
pę osób jako wewnętrzne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa firmowych danych. Aby 
zminimalizować ryzyko ataku, którego 

Pandemia
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PRZESTĘPSTW  
cyfrowych

W okresie pandemii COVID-19 cyberprzestępcy doprowadzili 
swoje działania do wirtuozerii, podczas gdy ich ofiary,  
w obawie przed fizycznym zagrożeniem, opuściły „cyfrową” 
gardę i wystawiły się na łatwy strzał.
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się znacząco i tradycyjnie wśród nich do-
minuje wykorzystanie inżynierii społecz-
nej do zmanipulowania potencjalnej ofiary 
oraz nakłonienia jej do wykonania jakiejś 
czynności (kliknięcia w link, podania da-
nych do logowania, przesłania konkretne-
go dokumentu itd.). Z raportu Evil Internet 
Minute 2020 firmy RiskIQ wynika, że 
w ubiegłym roku co minutę powstawały 
trzy witryny phishingowe oraz 375 innych  
cyberzagrożeń.

Ale jest jedna bardzo wyraźna zmiana 
– oszukańcze wiadomości e-mail czy ko-
munikaty przesyłane w mediach społeczno-
ściowych są teraz dopieszczone pod kątem 
językowym w każdym calu. Tradycyjnie e-
-maile phishingowe były łatwe do wykrycia 
z powodu niepoprawnej odmiany, błędnych 
sformułowań i widocznego braku auten-
tyczności. Ale wraz z wybuchem pandemii 
pojawiło się mnóstwo spamu bez literó-
wek i innych błędów, na dodatek zawiera-
jącego logotypy organizacji lub firm, pod 
które podszywali się oszuści. Oczywiście  Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

tematem przewodnim była pandemia i aktu-
alna sytuacja związana z lockdownami, nie-
dostępnością artykułów pierwszej potrzeby, 
szczepionkami itd. Należy spodziewać się 
kontynuowania tego trendu w 2021 r., a eks-
perci wskazują przede wszystkim na rosną-
cą popularność fałszywych wiadomości, 
w których napastnicy poproszą o dane kar-
ty kredytowej w zamian za dostarczenie do 
domu szczepionki przeciw COVID-19.

Generalnie rosnąca skala ataków 
w  2020  r. postawiła na nogi wszystkich,  
od których zależeć mogło bezpieczeństwo 
firmowej infrastruktury IT i danych. Bada-
cze z firmy Kaspersky wykrywali dziennie 
średnio 360 tys. nowych szkodliwych plików 
– o 5,2 proc. więcej niż w poprzednim roku. 
O 40,5 proc. wzrosła liczba trojanów odpo-
wiedzialnych za szyfrowanie danych i ich 
wycieki, zaś backdoorów, które przekazują 
atakującym zdalną kontrolę nad zainfekowa-
nym urządzeniem – o 23 proc. Wzrosła też 
liczba robaków napisanych w języku Visual-
BasicScript, które w większości należały do 

rodziny Dinihou. Z kolei oprogramowanie 
adware, bombardujące ofiary niechcianymi 
reklamami, odnotowało spadek o 35 proc. 
w porównaniu z 2019 r. Ogromna większość 
wykrytego szkodliwego kodu (89,8 proc.)  
była rozprzestrzeniana za pośrednictwem 
plików Windows PE – formatu typowego 
dla systemów operacyjnych Windows. Jed-
nocześnie liczba nowych zagrożeń dla sys-
temu operacyjnego Android zmniejszyła się 
o 13,7 proc.

Eksperci Acronisu podkreślają rów-
nież, że starsze, tradycyjne rozwiązania 
cyberochronne obecnie z  trudem nadą-
żają za zmieniającym się charakterem 
cyfrowych ataków, a  przede wszystkim 
za zwiększonym wyrafinowaniem i czę-
stotliwością nowych zagrożeń. Średnia 
długość życia próbki złośliwego oprogra-
mowania w 2020 r. wynosiła bowiem zale-
dwie 3,4 dnia. Cyberprzestępcy aktywnie 
wykorzystują automatyzację, co oznacza 
konieczność wdrażania nowatorskich roz-
wiązań zabezpieczających, które potrafią  
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EDR, MDR, NDR, XDR   
wykrywanie i reagowanie 
w szczegółach
Zautomatyzowane wykrywanie ataków 

zyskuje coraz większą popularność, 

więc dostawcy rozwiązań ochronnych 

zaczęli promować różne sposoby podej-

ścia do tego problemu. 

n  EDR (Endpoint Detection and Response)  
– monitorowanie urządzeń  

końcowych

n  NDR (Network Detection and Response)  
– monitorowanie infrastruktury  

sieciowej

n  XDR (eXtended Detection and Response) 
– połączenie EDR i NDR, a także do-

datkowo monitorowanie aplikacji, re-

pozytoriów danych oraz urządzeń IoT

n  MDR (Managed Detection and Response)  
– świadczone przez firmę trzecią 

usługi monitorowania
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radzić sobie z tak często zmieniającą się 
naturą cyberataków.

Dotkliwe konsekwencje
Gra toczy się o dużą stawkę. We wspomnia-
nym raporcie fi rma RiskIQ szacuje, że udana 
działalność hakerska naraża każde ze sku-
tecznie zaatakowanych przedsiębiorstw na 
koszty rzędu 24,7 dolarów co minutę (w tym 
czasie globalnie do kieszeni cyberprzestęp-
ców trafi a 11,4 mln dol.). Wysokość strat 
oczywiście zależy od charakteru oraz skali 
ataku, ale w ponad 70 proc. przypadków na-
leży przygotować się na wydatki związane 
z identyfi kacją incydentu, jego oceną oraz 
powstrzymaniem, a także pomocą praw-
ną i zarządzaniem kryzysowym. Po ataku 
często konieczne jest przywrócenie infra-
struktury IT do stanu pierwotnego, co może 
trwać nawet kilka tygodni. W przedsiębior-
stwach, które w znacznym stopniu bazują 
na systemach informatycznych, tego rodza-
ju przestój wiąże się ze spadkiem obrotów 

i wzrostem kosztów operacyjnych. Ewentu-
alny wyciek danych warunkuje kolejne wy-
datki, takie jak grzywny za łamanie regulacji  
prawnych czy odszkodowania wynikające 
z roszczeń osób trzecich. 

Do przewidzenia zatem był wzrost za-
interesowania ubezpieczeniami od cyber-
ataków, co jeszcze do niedawna było dość 
egzotycznym zjawiskiem. Według rapor-
tu Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS), fi rmy najczęściej zgłaszają ubez-
pieczycielom szkody będące następstwem 
błędów pracowników bądź problemów 
technicznych. W badaniu „Managing the 
Impact of Increasing Interconnectivity 
– Trends In Cyber Risk” dokonano analizy 
1736 roszczeń ubezpieczeniowych związa-
nych z cyberbezpieczeństwem o wartości 
660 mln euro, które dotyczyły AGSC oraz 
kilku innych instytucji ubezpieczeniowych 
i obejmowały lata 2015–2020. 

W 2016 r. do AGCS zgłoszono 77 szkód 
z tytułu cyberbezpieczeństwa, zaś 
w 2019 r. było już 809 tego typu 
przypadków. Natomiast w pierw-

szych trzech kwartałach ubiegłego roku do 
tego ubezpieczyciela wpłynęło 770 zgło-
szeń. Taki stan rzeczy jest pokłosiem wzro-
stu o  70  proc. średniej straty fi nansowej 
spowodowanej cyberatakiem oraz wzrostu 
o 60 proc. liczby naruszeń bezpieczeństwa. 
Szkody wywołane przez ataki DDoS, phi-
shing oraz malware stanowiły 85 proc. war-
tości analizowanych roszczeń. Największą 
bolączką klientów biznesowych, którzy pa-
dli ofi arą ataku, były przerwy w działalności 
stanowiące około 60 proc. wartości wszyst-
kich analizowanych szkód. 

Chociaż wykorzystywanie działań cyber-
przestępczych do szantażu ma swoją dłu-
gą historię, to dopiero wzrost popularności 
kryptowalut, w których należy opłacić okup, 
wyniósł ataki typu ransomware na podium. 
Dziś należą one do najbardziej lukratyw-
nych odmian przestępczości, co sprawiło, 
że cybergangi toczą ze sobą zaciekłą rywa-
lizację, przyczyniającą się do dywersyfi kacji 
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Przykłady najciekawszych     
      cyberataków z ostatnich miesięcy

n Niebezpieczne narzędzia 
zabezpieczające

Najpoważniejszy atak hakerski w 2020 r. 

dotknął, paradoksalnie, dostawcę rozwiązań 

ochronnych, – fi rmę SolarWinds. Wykorzy-

stano w nim platformę SolarWinds Orion, 

służącą do scentralizowanego monitorowa-

nia środowiska IT w fi rmach. Pobiera ona 

i koreluje ogromne ilości różnych danych, 

zatem jest traktowana przez użytkowników, 

jak też rozwiązania ochronne tego produ-

centa, jako zaufana. Tymczasem hakerzy 

wbudowali backdoor w aktualizację opro-

gramowania platformy Orion. Uzyskanie 

dostępu do narzędzia monitorującego po-

zwoliło hakerom „zadomowić się” w innych 

systemach ofi ar. Problem dotknął w sumie 

18 tys. klientów, w tym wiele agencji rządo-

wych USA (m.in. Departament Skarbu oraz 

Pentagon). Również Microsoft przyznał, że 

stał się celem ataku i znalazł złośliwe pliki 

binarne w oprogramowaniu platform Azure

oraz Active Directory. Krajem, z którego miał 

być zainicjowany atak, jest prawdopodob-

nie Rosja. 

n Cyberatak w świecie 
Cyberpunka

To z kolei największy (przy-

najmniej wizerunkowo) 

w ostatnich miesiącach atak 

ransomware w  Polsce. Je-

go ofiarą padł CD Projekt 

– złodzieje zaszyfrowali ser-

wery oraz wykradli kod źró-

dłowy i wiele innych danych 

dotyczących gier „Cyber-

punk 2077”, „Wiedźmin 3” 

i  „Gwint”. Twierdzą też, że 

skopiowali wszystkie doku-

menty z  działów księgowo-

ści, prawnego, HR oraz relacji 

inwestorskich. CD Projekt nie 

podjął negocjacji z przestęp-

cami, zamiast tego skupił się 

na prowadzeniu działań ogra-

niczających konsekwencje 

ewentualnego upublicznienia 

danych. Nie opłacił też oku-

pu za odszyfrowanie danych 

– odzyskał je z backupu. 

n Iran inwigiluje
W jednym z holenderskich centrów danych 

wykryto podejrzany serwer należący do fi r-

my zarejestrowanej na Cyprze. Urządzenie 

było wykorzystywane przez irański rząd do 

inwigilacji swoich krytyków mieszkających za 

granicą. Przez komunikator internetowy Tele-

gram przesyłane były pliki zainfekowane zło-

śliwym oprogramowaniem, jakie już wcześniej 

wykorzystywały irańskie służby specjalne. 

Malware nagrywał rozmowy oraz wykonywał

zrzuty ekranu.
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i zwiększonej złożoności złośliwego kodu. 
Według danych należącego do Fortinetu la-
boratorium FortiGuard Labs, w drugiej po-
łowie 2020 r. (w porównaniu z pierwszą) 
nastąpił siedmiokrotny wzrost całkowitej 
liczby ataków z użyciem ransomware’u.

Co więcej, zmianie uległa 
także taktyka ich działania. 
Wiele fi rm tak zmodyfi ko-
wało swoje systemy back-
upowe, aby niemożliwe było 
zaszyfrowanie również kopii 
danych – w przypadku sku-
tecznego ataku ransomware 
po prostu szybko odtwarza-
ją utracone informacje. Dla-
tego przestępcy, równolegle 
z procesem szyfrowania da-
nych, kradną je, a później szantażują upu-
blicznieniem. To zaś przynosi ryzyko nie 
tylko ujawnienia konkurencji własności in-
telektualnej, ale w przypadku danych oso-
bowych naraża na konsekwencje prawne. 
Rośnie też popularność usług ataku z wy-
korzystaniem ransomware’u (Ransomware-

-as-a-Service). Niestety, eksperci szacują, że 
takie działania staną się w tym roku normą. 

Można też zauważyć postępującą „spe-
cjalizację” wśród gangów atakujących za 
pomocą ransomware’u. Jedne z nich w mak-
symalny sposób automatyzują proces szy-

frowania i pobierania okupu, 
aby uzyskać efekt jak naj-
większej skali rażenia w na-
dziei na łatwe zdobycze. Inne 
skupiają się na przedsiębior-
stwach z różnych branż, nie-
stety, nie oszczędzając nawet 
placówek ochrony zdrowia. 
Ubiegłoroczny atak na cen-
trum medyczne w Vermont 
spowodował koszty w wyso-
kości 1,5  mln dol. dziennie. 

Rzecznik instytucji przyznał, że po czter-
dziestu dwóch dniach od ataku szpital osza-
cował straty na około 63 mln dol., nie licząc 
kosztów przywrócenia i uruchomienia swo-
ich systemów. 

Wiele grup zaczęło bardzo precyzyj-
nie dobierać swoje ofi ary, przeprowadzać 

wstępny wywiad, w wyniku którego sza-
cują czy fi rma lub instytucja w ogóle będzie 
w stanie zapłacić okup. Blady strach padł na 
dostawców usług chmurowych, bo w 2021 r. 
to wielu z nich będzie na linii strzału – wła-
manie się do każdego z nich w celu kradzieży 
danych wielu klientów jest bardziej opła-
calne niż atakowanie pojedynczych ofi ar. 
Co ciekawe, odnotowano też pierwsze pró-
by kontaktu telefonicznego przedstawicieli 
cybergangów z ofi arami ataków. Sytuacja ta 
dotyczyła wyłącznie tych fi rm, które próbo-
wały we własnym zakresie odszyfrować da-
ne, a tym samym uniknąć płacenia haraczu. 

Wspomniane już usługi ataku na wskazane 
przez zleceniodawcę ofi ary stały się w ostat-
nim czasie bardzo chodliwym towarem na 
czarnym rynku. Przedstawiciele fi rmy Ka-
spersky szacują, że w 2021 r. ich popular-
ność wzrośnie jeszcze bardziej, przy czym 
twórcy malware’u oraz cyberprzestępcy 
skoncentrują się na świadczeniu wysoce 
specjalizowanych usług, w tym również 

Odnotowano już 
próby kontaktu 
telefonicznego 
cybergangów 
z ofi arami 
ataków. 

n Po szczepienie bez kolejki
W USA popularne stały się kampanie phishin-

gowe, w ramach których proponowane jest za-

szczepienie przeciw COVID-19 bez konieczności 

wielomiesięcznego oczekiwania. FinCEN, oddział 

Departamentu Skarbu USA zajmujący się wykrywa-

niem przestępstw fi nansowych, wydał ostrzeżenie 

przed atakami ransomware, oszustwami i innymi 

cyberprzestępstwami, wykorzystującymi kontekst 

szczepionek i ich dystrybucji. Wymieniono takie 

działania cyberprzestępców jak: oferowanie nie-

istniejących lub podrobionych szczepionek, niele-

galne przekierowywanie oryginalnych preparatów 

na czarny rynek czy proponowanie dostępu do 

szczepień poza obowiązującym harmonogramem. 

Wcześniej w sieci pojawiały się oferty nieistnieją-

cych maseczek, zestawów do testowania, 

„cudownych” leków, jak też próby 

wyłudzenia danych pod pozorem fał-

szywych odszkodowań dla chorych. 

n Wodę można zatruć przez internet
Włamanie do systemu komputerowego wodociągów w mieście Oldsmar (Floryda) mogło skończyć się zatruciem szko-

dliwymi chemikaliami całej sieci wodnej. System nie był odpowiednio chroniony – najprawdopodobniej wszystkie 

komputery podłączone do sieci zabezpieczono tym samym hasłem, które wcześniej wyciekło. Dowody wskazują, 

że atakujący wykorzystał TeamViewera do uzyskania zdalnego dostępu, a następnie próbował zatruć wodę poprzez 

zwiększenie zawartości wodorotlenku sodu ze 100 do 11,1 tys. jednostek na milion. Na szczęście obsługa wodocią-

gów została w odpowiednim momencie zaalarmowana. 

n Prawie jak Netfl ix
W styczniu 2021 r. nastąpił lawino-

wy wzrost ataków phishingowych 

wymierzonych przeciwko polskim 

użytkownikom serwisu Netflix. 

Oszuści wysyłali do klientów wia-

domość o problemach związanych 

z opłatą subskrypcji i groźby zawie-

szenia ich członkostwa. Dołączony 

link, pod którym oferowana jest 

pomoc, prowadzi do strony łudzą-

co przypominającej serwis Netfl ixa, 

na której użytkownik po „zalogo-

waniu” musi podać dane osobo-

we, numer karty płatniczej, jej datę 

ważności oraz kod CVV. Charakte-

rystyczną, bo statystycznie niety-

pową cechą tych komunikatów jest 

bardzo poprawny język, bez literó-

wek czy błędów gramatycznych. 

n Ogołoceni z danych
Prawie dwa miliony rekor-

dów, które wyciekły w grudniu 

2020 r. z bazy danych erotycz-

nego serwisu MyFreeCams.com,

zostały sprzedane na pod-

ziemnym forum internetowym 

w darknecie. Napastnik otrzy-

mał dostęp do poufnych da-

nych po wstrzyknięciu kodu 

SQL, w wyniku czego pozyskał 

nazwy użytkowników, ich adre-

sy e-mail, hasła oraz stan kont 

wykorzystywanych w  tej wi-

trynie tokenów MFC. Badacze 

z CyberNews wyliczyli na pod-

stawie analizy portfela kryp-

towalut, że sprawca zarobił na 

sprzedaży nielegalnie pozyska-

nych rekordów około 22 tys. dol. 
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OCHRONA PRZED ATAKAMI

W październiku 2020 r. ankieterzy ARC Rynek 

i Opinia, na zlecenie Fortinetu, przeprowadzili 

badanie dotyczące podejścia polskich firm 

do cyberochrony w czasie pandemii. Wynika 

z niego, że co piąty przedsiębiorca zwiększył 

budżet na działania zabezpieczające, 

a najwięcej środków zostało przeznaczonych 

na nowe rozwiązania i usługi, w tym 

firewalle czy oprogramowanie antywirusowe 

(51 proc.). 

Nowe realia wymusiły też konieczność 

inwestycji w licencje na oprogramowanie 

ochronne instalowane na urządzeniach 

pracowników zdalnych, wdrożenie nowych 

zasad bezpieczeństwa oraz szkolenia 

i certyfikację personelu. W sumie 41 proc. 

firm dostrzegło konieczność modernizacji 

istniejących zabezpieczeń, przy czym 

najniższy priorytet miała rekrutacja nowych 

pracowników odpowiedzialnych  

za bezpieczeństwo.

Pandemia wymusiła na wielu firmach 

zmiany, które w innych okolicznościach nie 

byłyby wprowadzone, bądź ich wdrożenie 

zajęłoby o wiele więcej czasu. W ponad 

połowie przedsiębiorstw (54 proc.), które 

wprowadziły pracę zdalną, nie była ona 

wcześniej praktykowana. Z kolei 58 proc. 

ankietowanych wdrażało ten model 

na podstawie dotychczasowej polityki 

bezpieczeństwa, zaś 34 proc. potrzebowało 

wprowadzić jedynie niewielkie poprawki. 

Największym wyzwaniem dla 

przedsiębiorstw w czasie przechodzenia na 

pracę zdalną było zapewnienie pracownikom 

odpowiedniego sprzętu do pracy, między 

innymi laptopów (45 proc. wskazań), 

a następnie zdalna instalacja odpowiedniego 

oprogramowania (23 proc.). Pandemia 

spowodowała także konieczność radzenia 

sobie na odległość z awariami sprzętu 

(21 proc.). 

Przedstawiciele firm deklarują, że po ustaniu 

pandemii chcieliby powrócić do stanu 

sprzed marca 2020 r. (55 proc. wskazań) 

lub utrzymać pracę zdalną w mniejszym 

zakresie (16 proc.). Tylko 5 proc. badanych 

deklarowało, że nawet po ustaniu zagrożenia 

epidemicznego będzie chciało utrzymać 

aktualną liczbę osób pracujących zdalnie oraz 

ich wymiar pracy.

Polskie firmy są gotowe 
 na trudny czas 

APT. Dlatego firmy będą zmuszone zaktu-
alizować swoje strategie dotyczące zapo-
biegania zagrożeniom, aby skupić się na 
identyfikacji taktyk i technik zazwyczaj ko-
jarzonych z wyrafinowanymi napastnika-
mi. Tymczasem obecny stan zabezpieczeń 
w przypadku małych i średnich firm nie jest 
odpowiednio przygotowany do radzenia  
sobie z atakami APT.

Przykładem takiego zaawansowanego 
cybergangu, oferującego za opłatą usługi 
hakerskie w celu kradzieży wrażliwych in-
formacji biznesowych należących do firm 
z branży finansowej i prawniczej, jest Death-
Stalker. Badacze z firmy Kaspersky po raz 
pierwszy informowali o ak-
tywności tej grupy w sierpniu 
ubiegłego roku. Rozsyła ona 
za pomocą wiadomości phi-
shingowych nowe szkodliwe 
narzędzie – backdoor Power-
Pepper, w  którym zastoso-
wano kilka technik unikania 
wykrycia, w tym steganogra-
fię (metodę ukrywania da-
nych w plikach graficznych). 
W przypadku backdoora Po-
werPepper szkodliwy kod jest osadzony 
w zwykłych obrazkach paproci lub papry-
czek (stąd nazwa), a następnie wyodrębnia-
ny przez skrypt modułu ładującego. Gdy to 
nastąpi, PowerPepper zaczyna wykonywać 
wysyłane przez operatorów zdalne polece-
nia, których celem jest kradzież wrażliwych 
informacji biznesowych. 

Kolejną innowacyjną metodą działania cy-
berprzestępców jest eksploracja tzw. cyf- 
rowych łańcuchów dostaw (digital supply 
chain) i wyszukiwanie ich słabych punk-
tów. Chodzi o możliwość wykrycia miejsca 
w technicznych procesach przekazywa-
nia informacji, gdzie można ją zmodyfi-
kować lub „dokleić” własną. Ofiarą tego 
typu ataku padła w ubiegłym roku firma 
SolarWinds –  hakerzy umieścili back- 
door Sunburst w pakiecie aktualizacji wy-
syłanym użytkownikom rozwiązań tego  
producenta. 

Przypadków modyfikowania firmware’u 
różnych urządzeń w celu uzupełnienia go 
o złośliwy kod będzie coraz więcej. Może 
on pojawić się w komponentach komputera 

– płytach głównych, kartach graficznych, 
dźwiękowych, kamerach itd. Napastnik po 
zainfekowaniu może szpiegować aktyw-
ność użytkownika, wyciągać dane z pamię-
ci systemu, zdalnie kontrolować elementy 
urządzenia lub system operacyjny, a nawet 
unieruchomić sprzęt. Oczywiście wyzwa-
niem jest nakłonienie użytkownika do in-
stalacji spreparowanej wersji firmware’u, 
ale – jak widać – czasem nawet wiarygodne 
źródło może okazać się skompromitowa-
ne. Dlatego w polityce bezpieczeństwa nie 
można zakładać tylko działań zabezpiecza-
jących przed atakiem, ale też trzeba pamię-
tać o umiejętności poradzenia sobie z nim.

Eksperci do spraw cyber-
bezpieczeństwa ostrzegają 
także przed coraz chętniej 
podłączanymi do interne-
tu urządzeniami, z których 
może płynąć więcej szkody 
niż pożytku. IoT jest ciekawą 
koncepcją, ale nie bez powo-
du coraz częściej nazywane 
jest „Internet of Threats”,  
zamiast „Internet of Things”. 
W ostatnim czasie wiele krwi 

administratorom ds. bezpieczeństwa w fir-
mach napsuł trojan IP Storm atakujący urzą-
dzenia bazujące na architekturze ARM, nie 
uznawanej za całkiem bezpieczną. 

Przejęte przez IP Storm inteligentne urzą-
dzenia, takie jak telewizor czy lodówka, 
były wykorzystywane jako narzędzie do dal- 
szych ataków, w tym na infrastrukturę w fir-
mie zdalnego pracownika. Wykrycie tego 
trojana u zarażonego użytkownika często 
skutkowało też wprowadzeniem jego ad-
resu IP na czarną listę, czego konsekwencją 
było uniemożliwienie korzystania z wielu 
dostępnych w chmurze narzędzi, które sto-
sują mechanizmy reputacyjne do oceny wia-
rygodności podłączającego się pracownika.

Eksperci z firmy ESET wskazują na jesz-
cze jeden rodzaj zagrożenia. Chodzi o zy-
skujące w dobie pandemii coraz większą 
popularność inteligentne zabawki „dla do-
rosłych” – te wyposażone w kamery, mikro-
fony i możliwość analizy głosu. Do jeszcze 
szybszego bicia serca może więc przyczynić 
się fakt, że dostęp do zgromadzonych da-
nych będzie miała nie tylko osoba po drugiej 
stronie internetowego łącza, ale też cyber-
przestępcy, którzy mogą później dopuścić 
się szantażu.  n

IoT nie bez 
powodu 
coraz częściej 
nazywane jest 
„Internet of 
Threats”. 
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W ramach usługi Managed Threat Response użytkownicy rozwiązań marki Sophos mają zapewnione 
całodobowe proaktywne monitorowanie własnej infrastruktury, którego celem jest wyszukiwanie 
prób ataku i reagowanie, gdy zostaną one podjęte.

Niewiele przedsiębiorstw dyspo-
nuje odpowiednimi narzędziami, 
ekspertami oraz ma na tyle zdefi -

niowane procesy, żeby skutecznie reali-
zować założenia polityki bezpieczeństwa 
przez całą dobę, a jednocześnie aktywnie 
bronić się przed nowymi zagrożeniami. 
Dlatego Sophos oferuje usługę Managed 
Threat Response (MTR), w ramach któ-
rej to inżynierowie tego dostawcy biorą na 
siebie zadanie wykrywania i neutralizacji 
nawet najbardziej złożonych zagrożeń. 

Podczas świadczenia usługi MTR wy-
korzystywane jest narzędzie do ochrony 
urządzeń końcowych Intercept X Ad-
vanced with EDR. Umożliwia ono połą-
czenie technik uczenia maszynowego oraz 
prowadzonej przez ekspertów analizy 
w celu uzyskania jak najwyższego współ-
czynnika, dogłębnego badania alertów, 
wykrywania i eliminacji zagrożeń.

Korzystanie z  usługi MTR nie odbie-
ra jednak przedsiębiorstwom możliwości 
sprawowania kontroli nad bezpieczeń-
stwem własnej infrastruktury i  danych. 
Usługobiorcy podejmują decyzję w związ-
ku z incydentami, którymi mają zająć 
się eksperci Sophosa oraz charakterem 

współpracy. Do wyboru są trzy modele: 
wyłącznie powiadomienie o wykryciu za-
grożenia oraz dostarczenie szczegółów na 
jego temat, współpraca ekspertów Sophosa
z  wewnętrznym działem IT użytkowni-
ka nad wyeliminowaniem ataku albo pełne 
przekazanie usługodawcy odpowiedzialno-
ści za neutralizację zagrożenia oraz dostar-
czenie raportu z przeprowadzonej akcji. 

Usługa MTR jest świadczona na dwóch po-
ziomach – standardowym i rozszerzonym 
(wymienione wcześniej modele współpra-
cy obowiązują na obu poziomach). Klienci 
korzystający z obsługi standardowej mogą 
liczyć na automatyczne blokowanie zna-
nych zagrożeń oraz nadzorowane przez 
ekspertów weryfi kowanie stanu bezpie-
czeństwa firmowej infrastruktury pod 
kątem możliwości przeprowadzania nie-
typowego ataku, o którym informowałyby 
nieznane wcześniej jego wskaźniki (In-
dicator of Attack – IoA) oraz naruszenia 
(Indicator of Compromise – IoC).

Rozszerzony model świadczenia usługi
MTR rozbudowano między innymi o me-

chanizmy wykrywania ataku 
z wykorzystaniem dodatkowych 
wskaźników, takich jak pro-
fil usługobiorcy czy posiada-
ne przez niego cyfrowe zasoby. 
W  przypadku wykrycia zagro-
żenia do dyspozycji klienta wy-
znaczany jest koordynator, który 
zadba o przepływ informacji, aż 
do momentu neutralizacji ataku. 
Zapewniono także pełną ana-
lizę danych telemetrycznych 

pochodzących nie tylko z urządzeń koń-
cowych, ale także innych produktów pod-
łączonych do platformy Sophos Central.
Eksperci Sophosa zobligowani są tak-
że do systematycznego dostarczania ra-
portów i rekomendacji ze wskazówkami 
prowadzącymi do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa. 

Usługa MTR rozliczana jest w  abona-
mencie, natomiast fi rmom, które są za-
interesowane współpracą o charakterze 
incydentalnym, Sophos proponuje usługę 
Rapid Response. Aktywowana jest przez 
klienta w  momencie zaobserwowania 
przez niego podejrzanej sytuacji, która 
może być efektem cyberataku. Wówczas 
w ciągu paru godzin inżynierowie Sophosa 
uzyskują dostęp do krytycznej infrastruk-
tury klienta w celu oceny skali oraz wpływu 
ataku na bezpieczeństwo danych.  

Z usługi Rapid Response mogą korzy-
stać zarówno przedsiębiorstwa, które już 
są użytkownikami rozwiązań Sophosa, 
jak też te, które dopiero rozważają rozpo-
częcie współpracy. To pierwsze tego ty-
pu rozwiązanie dostępne w ramach stałej, 
jednorazowej opłaty, uzależnionej od licz-
by użytkowników i serwerów w przedsię-
biorstwie klienta. Zwykle tego typu usługi 
rozliczane są według stawki godzinowej.

skuteczną reakcję na zagrożenia

Dodatkowe informacje:
Monika Sierocinski, 

Team Lead Channel Account Manager, Sophos
monika.sierocinski@sophos.com

Sophos gwarantuje
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Rozwiązanie Cognito fi rmy Vectra, 
to nowoczesnej klasy system NDR   
(Network Detection and Response),

służący do automatycznego wykrywa-
nia ataków w sieci z użyciem elementów 
sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia 
maszynowego oraz analizy behawioralnej. 
Działa w czasie rzeczywistym, dzięki cze-
mu wykrywa symptomy ataku już na bar-
dzo wczesnym etapie, przez co daje realną 
szansę na odpowiednio szybkie podjęcie 
reakcji i neutralizację zagrożenia jeszcze 
we wczesnej fazie jego działania.

Vectra wykrywa aktywne, ukryte cyber-
ataki w całej infrastrukturze fi zycznej i wir-
tualnej, zarówno w sieciach IT, BYOD oraz 
IoT. Wszystkie detekcje, w sposób auto-
matyczny są korelowane z hostami, któ-
rym nadawane są odpowiednie priorytety, 
co z kolei pozwala na łatwe „wyłapanie” 

tych najbardziej krytycznych. System kon-
soliduje tysiące zdarzeń i łączy je z histo-
rycznym kontekstem, aby w  ten sposób 
znaleźć hosta, który stanowi największe 
zagrożenie. Poprzez zautomatyzowanie 
ręcznej i czasochłonnej analizy zdarzeń 
bezpieczeństwa, Vectra skraca dni i tygo-
dnie pracy w minuty. Operatorzy nie mu-
szą już zatem ręcznie analizować każdego 
wykrytego przypadku i decydować o tym, 
który z nich jest na tyle ważny, że należy się 
nim zająć w pierwszej kolejności. W dużej 
mierze odciąża to i tak mocno już zapraco-
wane zespoły ds. bezpieczeństwa, co przy-
czynia się do poprawy ich efektywności. 
I choć na pulpicie nawigacyjnym są dostęp-
ne wszystkie ważne informacje, to minima-
lizowana jest ilość danych nadmiarowych, 
których obecność mogłaby zaciemniać rze-
czywisty obraz sytuacji. 

Tak jak w klasycznym podejściu sku-
pionym na centrach danych Vectra sto-
suje podobną, sprawdzoną metodologię 
ochrony aplikacji SaaS, poprzez automa-
tyczne wykrywanie zagrożeń w chmurze. 
O skuteczności tego rozwiązania świad-
czy możliwość weryfikacji aktywności 
w wielu usługach, takich jak AWS, Offi  ce 
365, Azure, Active Directory, SharePoint, 
OneDrive, Exchange oraz Teams. System 
analizuje procesy logowania, dodawania 
uprawnień i manipulowania nimi, wpro-
wadzania zmian w plikach, regułach poli-
tyki bezpieczeństwa, systemach DLP oraz 
dziennikach kontroli, rekonfi gurowania 
routingu skrzynek pocztowych oraz wiele 
innych. Dzięki zastosowaniu analizy beha-
wioralnej i uczenia maszynowego proak-
tywnie wykrywane są w  tych usługach 
rodzaje zachowania użytkownika, które 
mogą wskazywać na ataki, po czym na-
stępuje reakcja, aby zapobiegać narusze-
niom oraz uniemożliwić kradzież danych. 
Wszystkie fakty wykrycia są korelowane 
z kontami użytkowników i uszeregowane 
pod względem priorytetów na podstawie 
poziomu ryzyka, co zapewnia specjalistom 
ds. bezpieczeństwa kompletną informację 
o zagrożeniu. A wszystko to w czasie rze-
czywistym, bez pozostawiania napastni-
kom czasu ani miejsca na ukrycie się.

Co ważne, do wykrywania zagrożeń ukrytych 
w całym spektrum działania przedsiębior-
stwa, zaprzęgnięto analizę behawioralną, 
wzbogaconą o  kontekst bezpieczeństwa 
płynący z metadanych z całego ruchu sie-
ciowego. Vectra nie bada tego, jak wygląda 
dane zagrożenie, ale skupia się na tym, co 
robi atakujący, gdy ten przełamie brzegowe 
zabezpieczenia i dostanie się do wewnątrz 
firmy. Analiza behawioralna wykorzy-
stuje między innymi framework MITRE
ATT&CK, który szczegółowo opisuje tak-
tyki, techniki i procedury (TTP) stosowane 
przez atakujących w celu naruszenia bezpie-
czeństwa, począwszy od początkowego wła-
mania, poprzez unikanie obrony i wreszcie 

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Analiza behawioralna 
ZABLOKUJE 
KAŻDY ATAK
Vectra Cognito zapewnia najszybszy i najskuteczniejszy sposób 
na wykrycie oraz zatrzymanie ataku w sieci.
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uderzenie. Podejście behawioralne, obejmu-
jące przebieg pełnej kampanii cyberataku, 
okazuje się być w tym przypadku o wiele sku-
teczniejsze niż tradycyjna analiza wykorzy-
stująca wzorce czy sygnatury. 

Poziom integracji Vectry zapewnia peł-
ną wymianę danych z  rozwiązaniami 
klasy SIEM, takimi jak Splunk czy IBM 
QRadar. Cognito współpracuje także 
z fi rewallami nowej generacji, oprogramo-
waniem do ochrony urządzeń końcowych 
(EDR) i systemami NAC, dzięki czemu za-
pewnia automatyczne blokowanie niezna-
nych i  niestandardowych cyberataków. 
Strategiczna współpraca z fi rmą Micro-
soft zaowocowała pełną natywną integra-
cją systemu Vectra z całym ekosystemem 
tego producenta w zakresie Triady Wi-
doczności SOC. Rozwiązanie to może też 
pomóc w wykrywaniu działania ransom-
ware’u we wszystkich fazach ataku. Dzię-
ki ciągłemu monitorowaniu ruchu w sieci 
wewnętrznej, w ciągu kilku sekund identy-
fi kuje jego charakterystyczne zachowanie. 
Udostępnia administratorom informacje 
o przesyłanych w sieci poleceniach skano-
wania podłączonych do niej urządzeń pod 
kątem podatności, potrafi  też sam ujawnić 
proces dystrybucji ransomware’u.

Narzędzie Vectra bardzo dobrze spraw-
dza się także w kontekście obowiązujących 
polskie fi rmy wymogów Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 
Surowe przepisy pozwalają badać zawar-
tość danych tylko w określonych sytuacjach 
i  tylko do pewnego stopnia. Tymczasem 
Cognito, zamiast analizy ruchu za pomocą 
głębokiej inspekcji pakietów, do identyfi ka-
cji zagrożeń wykorzystuje tylko metadane 
sieciowe, wzbogacone o kontekst bezpie-
czeństwa. Dzięki temu pozostaje w pełni 
zgodne z RODO.

Wyłącznym dystrybutorem Vectry w re-
gionie CEE jest fi rma Yellow Cube.

nawet najlepiej zabezpieczonym środowisku 

IT. Wszystko to powoduje, że dajemy atakują-

cym zbyt dużo czasu, aby mogli niezauważe-

nie działać w naszej sieci i osiągać swoje cele. 

 Badania przeprowadzone przez fi rmę 

F-Secure pokazują, że na świecie od chwili 

rozpoczęcia ataku do momentu jego wykry-

cia średnio upływa około 100 dni. Niestety, 

w Polsce ten czas bywa nawet dwukrotnie 

dłuższy. A kiedy fi rmy wreszcie odkrywa-

ją, że padły ofi arą ataku, najczęściej jest za 

późno, ponieważ doszło już do poważnych 

naruszeń, jak wyciek i groźba publikacji da-

nych, bądź ich zaszyfrowanie,  wraz z bac-

kupami, w celu zażądania okupu. 

Co można zrobić, aby skrócić ten czas?
Powszechny błąd, jaki popełnia dziś wiele 

fi rm, to nadmierne skupianie się na prewen-

cji, a nie na detekcji zagrożeń. Z tego powodu 

trudno jest im zauważyć symptomy ataku 

przez dni, tygodnie, czy nawet miesiące.

Skoro więc nie jesteśmy w stanie wszyst-

kiego przewidzieć i wszystkiemu zapobiec, 

należy inwestować w rozwiązania zapew-

niające jak najszybsze wykrycie zagrożeń 

celem podjęcia skutecznej reakcji, określa-

ne jako threat hunting. 

 Systemy klasy NDR, jak Vectra, wzboga-

cone są o elementy sztucznej inteligencji, 

uczenia maszynowego oraz wspomnianej 

już analizy behawioralnej. Działają w cza-

sie rzeczywistym oraz zapewniają wyso-

ki poziom automatyzacji procesów, jako 

odpowiedź na ograniczone braki kadrowe 

w działach bezpieczeństwa. W  świetle 

współczesnych wyzwań, wydaje się to je-

dynym rozsądnym sposobem na uniknięcie 

poważnych konsekwencji. Samo przeglą-

danie logów niestety już nie wystarcza. 

Zauważył to także Gartner w swoim rapor-

cie Magic Quadrant, umieszczając Vectrę 

jako jedynego producenta w kwadracie wi-

zjonerskim, co pokazuje kierunki w jakich 

w przyszłości będą rozwijać się tego typu 

systemy. Vectra ewidentnie jest tutaj pio-

nierem i wizjonerem.

Firmy inwestują coraz większe pieniądze 
w rozwiązania cyberochronne, ale czy to ozna-
cza, że rzeczywiście mogą czuć się bardziej bez-
piecznie? Jak bardzo znaczącym wskaźnikiem 
może być tu fakt, że dane przedsiębiorstwo ni-
gdy nie padło ofi arą ataku?
Niestety, stuprocentowe zabezpieczenia nie 

istnieją, a przeprowadzenie udanego ataku 

to tylko kwestia czasu. Dziś coraz częściej 

mamy do czynienia ze zorganizowanymi 

grupami przestępczymi, dysponującymi po-

tężnymi budżetami i najnowocześniejszymi 

technikami umożliwiającymi automatyczne 

przeprowadzanie nowych, zaawansowanych 

i często ukierunkowanych ataków. 

 Wysoką skuteczność ich działań pokaza-

ły wydarzenia roku 2020, gdy spowodowa-

ne pandemią COVID-19 masowe przejście na 

model pracy zdalnej oraz olbrzymi wzrost 

ilości danych przesyłanych przez sieć, okaza-

ło się mieć swoje przykre konsekwencje. Ba-

dania pokazują, że tylko w ciągu ostatniego 

roku 40 proc. wszystkich użytkowników 

O365 padło ofi arą ataku i doświadczyło 

przejęcia konta. Nigdy wcześniej nie mie-

liśmy do czynienia z tak dużą skalą tego 

zjawiska. Praktycznie nie ma tygodnia, 

aby nie pojawiła się informacja o  tym, 

że kolejna fi rma bądź instytucja została 

zaatakowana.

Użytkownicy rozwiązań IT twierdzą jed-
nak, że liczba alertów w trakcie codziennej
obsługi zaczyna być irytująca…
Zgadza się, doprowadza to do tzw. efektu 

zmęczenia alarmowego, a braki kadrowe 

w działach bezpieczeństwa wielu fi rm tylko 

pogłębiają problem. Wszystko to skrzętnie 

wykorzystują atakujący. Co więcej, trady-

cyjne systemy bazujące na sygnaturach czy 

wzorcach ataków w świetle współczesnych 

wyzwań stają się po prostu niewystarczają-

ce, ponieważ skutecznie rozpoznają tylko te 

zagrożenia, które są im znane. Tymczasem 

prawdziwą sztuką jest umiejętność wykry-

wania nowych i nieznanych zagrożeń, w tym 

zero-day, które mogą pojawić się w każdym, 

Trzy pytania do…
Piotra Tobiasza, dyrektora sprzedaży w polskim 
oddziale Yellow Cube  

Dodatkowe informacje:
Piotr Tobiasz,

Sales Director Poland, Yellow Cube 
piotr.tobiasz@yellowcube.eu
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Automated Security Awareness Platform to chmurowa 
platforma fi rmy Kaspersky, która ułatwia prowadzenie 
działań edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeń-
stwa wśród personelu fi rm.

Dla przedsiębiorców na całym świe-
cie poważnym problemem, prowa-
dzącym nierzadko do incydentów 

naruszenia poufności danych, są błędy 
popełniane przez pracowników. Infekcja 
urządzenia lub wyciek informacji może 
– w przypadku braku odpowiedniej reakcji 
– spowodować straty wizerunkowe oraz fi -
nansowe, a nawet nałożenie kar za nieprze-
strzeganie przepisów. 

Aby zaoferować pracownikom fi rm moż-
liwość uzupełniania wiedzy w  zakresie 
cyberbezpieczeństwa, Kaspersky wprowa-
dził na polski rynek rozwiązanie Automa-
ted Security Awareness Platform (ASAP). 
Jest to zautomatyzowane narzędzie chmu-
rowe, które ułatwia nabycie przez pra-
cowników praktycznych umiejętności 
związanych z cyberhigieną. Uruchomie-
nie tej platformy w fi rmie oraz zarządza-
nie nią nie wymaga dodatkowych zasobów 
ani przygotowań. 

Materiał merytoryczny został opraco-
wany przez ekspertów z fi rmy Kaspersky, 
na bazie ich wieloletniego doświadcze-
nia w branży cyberbezpieczeństwa. Z ko-
lei dzięki pomocy psychologów, a także 

zastosowaniu sprawdzonych modeli na-
uki, wiedza jest prezentowana w sposób 
zrozumiały i łatwy do zapamiętania.

Zarządzanie platformą ASAP jest bar-
dzo proste i nie wymaga doświadczenia 
w  kwestiach technicznych. Nauka od-
bywa się z  wykorzystaniem materiału, 
który pracownicy mogą odnieść do wła-
snych realiów, dzięki czemu szkolenie jest 
praktyczne i interesujące. Co ważne, każ-
dy z  uczestników pracuje we własnym 
tempie i  w  dogodnym dla siebie czasie. 
Domyślnie szkolenia odbywają się raz w ty-
godniu i trwają około 10 minut, a admini-
strator systemu ma możliwość nie tylko 
obserwowania postępów, ale także zmiany 
intensywności nauki. System nie wymaga 
od uczestników szkolenia podawania żad-
nych danych identyfi kujących, dzięki cze-
mu może być z powodzeniem stosowany 
nawet w fi rmach, w których zachowanie 
anonimowości ma szczególne znaczenie.

W platformie zostały zaimplemento-
wane ćwiczenia obejmujące ponad 350 
praktycznych umiejętności związanych 

z cyberbezpieczeństwem, które powinni 
opanować wszyscy pracownicy. Szkole-
nia mogą być prowadzone na trzech pozio-
mach – podstawowym, dla początkujących 
i średniozaawansowanych. Każdy poziom 
obejmuje osiem rozdziałów: hasła i kon-
ta, e-mail, korzystanie z internetu, media 
społecznościowe i komunikatory, bezpie-
czeństwo komputera, urządzenia mobilne, 
dane poufne oraz RODO.

Każdy rozdział zawiera podzielone te-
matycznie lekcje. Na końcu każdej z nich 
uczestnik szkolenia bierze udział w teście, 
którego zaliczenie jest niezbędne do kon-
tynuowania nauki. W ramach wybranych 
rozdziałów uczestnicy są wystawiani na 
symulowane ataki phishingowe, w trakcie 
których sprawdzane są praktyczne umie-
jętności rozpoznawania cyberataków i sfał-
szowanych zasobów online. Wszystkie 
treści szkoleniowe są dostępne w języku 
polskim i obejmują ilustracje, krótkie fi l-
my oraz elementy interaktywne.

Rozwiązanie Kaspersky Automated 
Security Awareness Platform jest dostęp-
ne na stronie asap.kaspersky.pl. Można 
na niej też aktywować bezpłatną wersję te-
stową, która pozwala szkolić jednocześnie 
pięciu użytkowników przez dwa miesiące.

może być proste

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Frydrysiak,

kierownik działu rozwoju biznesu, Kaspersky Lab Polska 
krzysztof.frydrysiak@kaspersky.pl

Szkolenie 
z cyberbezpieczeństwa 

Krzysztof Frydrysiak 
kierownik działu rozwoju biznesu, Kaspersky Lab Polska 
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Wdobie pandemii wiele osób 
oczekuje możliwości pracy z do-
wolnego miejsca. Trzeba jednak 

podkreślić, że tradycyjne rozwiązania VPN 
nie zostały stworzone z myślą o takiej wła-
śnie rzeczywistości. Nie dość, że ich wdro-
żenie może trwać bardzo długo, to wręcz 
przyczyniają się do powstawania luk bezpie-
czeństwa, ponieważ każde udane logowanie 
przez napastnika daje mu szeroki dostęp do 
sieci i pozwala na obecność w niej tzw. ru-
chu pobocznego (lateral movement). A po-
nieważ cały ruch przechodzi przez centralny 
koncentrator VPN, zamiast trafi ać bezpo-
średnio do chmury, taki model wprowadza 
opóźnienia w transmisji, które zmniejszają 
wydajność i pogarszają komfort pracy użyt-
kowników z zasobami chmurowymi. 

Odpowiedzią na to wyzwanie jest kon-
cepcja Zero Trust Network Access. Za-
stosowane w  jej ramach mechanizmy 
zabezpieczające typu Zero Trust oraz 
Least Privilege przeprowadzają cztery 
rodzaje akcji: weryfi kują dane uwierzytel-
niające wszystkich użytkowników i urzą-
dzeń (także w przypadku ruchu wewnątrz 
sieci), prowadzą kontekstową analizę żą-
dań dostępu do zasobów w  zgodności 
z wytycznymi korporacyjnymi, dzielą sieć 
na mikrosegmenty w celu uniemożliwie-
nia przemieszczania się zagrożeń między 
nimi i dają dostęp użytkownikom wyłącz-
nie do przypisanych im aplikacji. Gart-
ner przewiduje, że do 2023  r. 60  proc. 
przedsiębiorstw zrezygnuje ze zdalnego 
dostępu poprzez VPN na rzecz ZTNA.

Bezpiecznie w chmurze 

Rozwiązanie Cloud Edge Secure Access
zostało stworzone z  myślą o  firmach, 

których pracownicy
wykonują swoje obo-
wiązki w  dowolnym
miejscu i  czasie –  za-
równo w siedzibie przed-
siębiorstwa, jak i korzysta-
jąc z zasobów chmurowych. Ich 
administratorzy odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo muszą zapewnić ochronę przed 
coraz bardziej rosnącą liczbą rodzajów ata-
ków, jak też ruchem pobocznym. Stworzo-
ne przez SonicWall, we współpracy z fi rmą 
Perimeter 81, mechanizmy zabezpieczają-
ce uniemożliwiają nieautoryzowanym użyt-
kownikom dostęp do sieci i poruszanie się 
w niej, zaś autoryzowanym dają dostęp tyl-
ko do tych zasobów, które w danej sytuacji 
są niezbędne do pracy. 

SonicWall Cloud Edge Secure Access 
zapewnia połączenie różnych oddziałów 
fi rmy w ramach usługi NaaS (Network as 
a Service), jak też tworzy hybrydowy do-
stęp do chmurowych usług AWS, Azure, 
Google Cloud, IBM Cloud i innych. Możli-
we jest też szybkie i bezpieczne podłączenie 
do fi rmowej infrastruktury mobilnych kio-
sków czy automatów do sprzedaży bez ko-
nieczności korzystania z kosztownych usług 
MPLS. W ten sposób zapewniona jest ochro-
na przed większością popularnych cyberza-
grożeń, jak DDoS, SYN fl ood czy Slowloris. 

Klienty usługi SonicWall Cloud Edge 
Secure Access dostępne są dla systemów 
Windows, macOS, iOS oraz Android. Ob-
sługiwane są także połączenia realizowane 
przez przeglądarkę internetową (client-
-less) z wykorzystaniem protokołów SSH, 
HTTP/HTTPS, RDP i VNC. Usługę moż-
na zintegrować z różnymi rozwiązaniami 
do uwierzytelniania wieloskładnikowego, 
w tym Google Authenticator, Duo Security 

i innymi, zapewniającymi notyfi kacje SMS 
i push. Administratorzy mają także do dys-
pozycji moduł audytu, w ramach którego 
weryfi kowany jest stan pracy sieci oraz po-
dejmowana w niej aktywność użytkowni-
ków (lista logowań, zmiany haseł itp.).  

SonicWall Cloud Edge Secure Access to usługa, która zapewnia 
łączność sieciową pomiędzy oddziałami fi rmy oraz ułatwia 
tworzenie chmurowej infrastruktury hybrydowej 
z zabezpieczeniami typu Zero Trust i Least Privilege.

Chroniony dostęp do chmurowej 
infrastruktury brzegowej

Dodatkowe informacje:
Mariusz Bajgrowicz, Security Product Manager, Ingram Micro

mariusz.bajgrowicz@ingrammicro.com

n Dostęp do zasobów bazujący 
na kontekście i z minimalnymi 
uprawnieniami, z uwzględ-
nieniem szczegółowych 
informacji o tożsamości 

użytkownika lub ich grupy, 
regułach polityki dostępu oraz 

statusie poufności danych

n Integracja z chmurowymi dostawcami 
usług zarządzania tożsamością, takimi 
jak Azure AD, Google Cloud Identity 
i Okta

n Mikrosegmentacja sieci uniemożli-
wiająca przemieszczanie się złośli-
wego kodu pomiędzy segmentami

n Dostępny globalnie portal Single Sign-
-On i mechanizm wieloskładniko-
wego uwierzytelniania

n Monitorowanie i rejestrowanie każdej 
aktywności w celu zapewnienia zgod-
ności z przepisami i na potrzeby 
przyszłych audytów 

n Szybka i łatwa implementacja rozwią-
zania w porównaniu z klasycznym 
środowiskiem VPN (trwająca godzi-
ny, zamiast tygodni)

ZALETY Cloud Edge Secure  
Access gwarantujące 

bezpieczeństwo danych
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Skuteczna analiza złośliwego kodu to duże wyzwanie w kontekście faktu, że cyberprzestępcy 
priorytetowo traktują konieczność zatajenia jego obecności w danym systemie. Dlatego należy 
dobierać takiego typu rozwiązania, które będą o krok przed atakującymi.

Mechanizmy typu sandbox są 
powszechnie stosowane do 
wykrywania  złośliwego opro-

gramowania. Ich zasada działania jest 
prosta: podejrzany kod uruchamiany jest 
w maszynie wirtualnej, w której anali-
zowana jest jego praca i  rejestrowane 
zachowanie. Po pewnym czasie analiza 
jest zatrzymywana, a jej wynik jest bada-
ny i skanowany w poszukiwaniu wzor-
ców złośliwego zachowania. Następnie 
wbudowany mechanizm lub człowiek po-
dejmuje decyzję, czy rzeczywiście mamy 
do czynienia z prawdziwym zagrożeniem.

Ponieważ w trakcie tego procesu ana-
lizowane jest zachowanie kodu, sandbox 
może wykrywać nawet złośliwe oprogra-
mowanie zero-day i ataki ukierunkowane. 
Na rynku dostępnych jest wiele tego typu 
rozwiązań, ale nie wszystkie radzą sobie 
dobrze z coraz bardziej udoskonalonymi 
metodami ataku, zaprojektowanymi tak, 

aby uniknąć wykrycia. Część systemów 
sandbox działa też bardzo powoli, przez 
co analiza potencjalnego zagrożenia 
trwa nieakceptowalnie długo.

Dzięki automatyzacji cyberprzestępcy 
zintensyfi kowali swoje działania, przez 
co działy SOC miewają trudności z opa-
nowaniem zalewu podejmowanych prób 
ataku z wykorzystaniem złośliwego opro-
gramowania. Ich pracę ułatwiają usłu-
gi wyposażone w  moduł sandbox, jak 
VMRay Detector, które w pełni zauto-
matyzowany i szybki sposób są w stanie 
przetwarzać duże ilości kodu w poszu-
kiwaniu  złośliwego oprogramowania. 
Rozwiązanie to może być zintegrowa-
ne z  innymi narzędziami ochronnymi 
i przyjmować od nich ogromne ilości da-
nych. Są wśród nich bramy poczty elek-

tronicznej i sieci web, oprogramowanie 
zabezpieczające dla urządzeń końco-
wych, mechanizmy ochronne systemów 
operacyjnych i inne. 

VMRay Detector poddaje wszystkie 
te dane wieloetapowemu, w pełni zauto-
matyzowanemu procesowi detekcji 
z wykorzystaniem różnych technik. Nie-
szkodliwe treści są odpowiednio oznacza-
ne, zaś podejrzane lub nieznane próbki są 
poddawane dalszej, dokładniejszej anali-
zie. Jej wyniki mogą być wykorzystywa-
ne przez inne narzędzia ochronne w celu 
zautomatyzowania procesu podejmowa-
nia decyzji o zablokowaniu lub zezwole-
niu na uruchomienie danego kodu. Tam, 
gdzie jest to uzasadnione, wyniki te mo-
gą być dostępne dla zespołu CERT w celu 
przeprowadzenia głębszego dochodzenia 
i reagowania na incydenty. 

Moduł sandbox, będący podstawą dzia-
łania VMRay Detector, zbudowany jest 
z  wykorzystaniem unikalnego hyper-
visora, dzięki czemu zminimalizowane 

jest odkrycie przez złośliwy kod, że zo-
stał uruchomiony w celu przepro-

wadzenia jego analizy. Taktyka 
pracy tego rozwiązania zosta-

ła zbudowana na trzech fi -
larach –  Teraz, Wkrótce, 

Głębiej (Now, Near, Deep). 
Umożliwiło to zagwa-
rantowanie usystema-
tyzowanego podejścia 
do walki z zagrożeniami 
i jego automatyzację.

W trakcie etapu Teraz
zapewniana jest szyb-

ka (trwająca milisekundy) 
weryfikacja reputacji po-

tencjalnych zagrożeń na bazie 
różnych dostępnych źródeł – mo-

duł wyszukiwania identyfikuje 

sandbox dopracowany 
do perfekcji
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VMRay: 
OCHRONA PRZED ATAKAMI

n Nowatorski mechanizm 

wykrywania złośliwego kodu, 

bardziej skuteczny niż inne 

platformy

n Automatyzacja wykrywania 

i analizy

n Zredukowana liczba 

fałszywych alarmów

n Duża skalowalność

n Współpraca z rozwiązaniami 

antyspamowymi i antyphi-

shingowymi

n Możliwość wdrożenia w chmurze 

lub siedzibie fi rmy

Główne zalety  
rozwiązań VMRay
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Dodatkowe informacje:
Piotr Jasiński, 

Security Business Unit Manager, Ingram Micro
piotr.jasinski@ingrammicro.com

i odrzuca znane oraz niegroźne pliki czy 
adresy URL, zaś te złośliwe przekazuje do 
dalszej analizy. Etap Wkrótce oznacza, że 
w ciągu kilku sekund opatentowany przez 
VMRay mechanizm analizy statycznej 
sprawdzi znajdujące się w plikach skryp-
ty, makra i inne aktywne elementy, które 
mogą wskazywać na zaplanowany wielo-
etapowy atak. Pliki, wobec których podej-
rzenia są utrzymane, przekazywane są do 
Głębokiej analizy – dochodzi do pełnego 
uruchomienia kodu w module sandbox 
w celu obserwacji jego zachowania. 

VMRay Analyzer to kolejne przeło-
mowe narzędzie, które ułatwia stawie-
nie czoła najtrudniejszym wyzwaniom 
stojącym przed zespołami SOC i DFIR 
(Digital Forensics and Incident Res-
ponse). Zapewnia ono dynamiczną anali-
zę zaawansowanych zagrożeń, w tym ata-
ków zero-day i ukierunkowanych. Dzięki 
wyeliminowaniu wad, które obecne są 
w innych tego typu produktach, VMRay 
Analyzer jest rozwiązaniem do analizy 
najczęściej wybieranym przez wiodące 
zespoły DFIR na całym świecie. Jednym 
z jego wyróżników jest to, że niemal cał-
kowicie wyeliminowano liczbę fałszy-
wych alarmów.

Rdzeniem VMRay Analyzer jest bez-
agentowy moduł sandbox X-Ray Vision, 
bazujący na hypervisorze, który w uni-
kalny sposób gwarantuje niemal stupro-
centowe wykrywanie ataków oraz pełny 
wgląd w mechanizm funkcjonowania zło-
śliwego oprogramowania. Proces pozy-
skania próbek  złośliwego kodu został 
bardzo dokładnie przemyślany pod kątem 
cyfrowej kryminalistyki i wywiadu doty-
czącego zagrożeń – zbierane są wszystkie 
dane kontekstowe, opisujące pojawienie 
się podejrzanego kodu u potencjalnej ofi a-
ry, ale zadbano o to, aby działania te były 
niewidoczne dla atakujących. 

Do VMRay Analyzer wprowadzo-
no także mechanizmy, które symulują 
pracę użytkownika (spowalniają prze-
prowadzenie wybranych akcji) oraz 
w sztuczny sposób doprowadzają do re-
startu wirtualnej maszyny, co może być 
jednym z czynników skłaniających zło-
śliwy kod do rozpoczęcia pracy. Z kolei 

kraju. VMRay bierze to pod uwagę i w trak-

cie głębokiej analizy emuluje swoją obecność 

w różnych krajach. Rozwiązanie to zostało 

też bardzo dobrze przygotowane do odpie-

rania ataków ukierunkowanych. Użytkow-

nik może przygotować złoty obraz typowego 

komputera, który jest wykorzystywany w je-

go fi rmie, z danymi identyfi kacyjnymi i in-

nymi informacjami, a następnie wgrać go do 

sandboxa. Dzięki temu złośliwy kod przygo-

towany przeciwko konkretnej fi rmie będzie 

„myślał”, że rzeczywiście znajduje się na na-

leżącym do niej komputerze.

Jaka jest grupa docelowa dla tego typu 
rozwiązań?
Pewien poziom ochrony powinien mieć dziś 

każdy, ale oczywiście stopień jego zaawan-

sowania związany jest z kosztami. Dla roz-

wiązań VMRay nie mamy zdefi niowanej 

konkretnej grupy docelowej. Zawsze jed-

nak podkreślamy, że powinny się nimi zain-

teresować fi rmy, w których każdy przestój 

generuje duże straty, a także te, które po-

dejrzewają, że mogą być potencjalną ofi arą 

ataku ukierunkowanego. 

Wiele rozwiązań ochronnych ma wbudowaną 
funkcję sandboxa. Dlaczego więc warto jednak 
wdrażać ten moduł jako odrębny i samodziel-
nie działający element większego systemu?
VMRay to rozwiązanie niezależne od innych 

producentów, co w tym przypadku jest jego 

zaletą. Mechanizmy sandboxingu ewoluują 

wraz z rosnącym stopniem komplikacji za-

grożeń, więc coś, co jest na stałe wbudowa-

ne w dane rozwiązanie ochronne i dzisiaj się 

sprawdza, jutro może nie wystarczyć. Dla-

tego w przypadku tej konkretnej grupy pro-

duktów rekomendowane jest skorzystanie 

z niezależnych dostawców, ale tworzących 

swoje produkty tak, by przez interfejs API 

współpracowały z innymi.

Co jeszcze wyróżnia rozwiązania VMRay, 
oprócz faktu, że są niezależne od innych 
producentów?
Są bardzo dobrze przemyślane, przez co ry-

zyko, że złośliwy kod zorientuje się, iż jest 

analizowany w module sandbox, jest prak-

tycznie wyeliminowane. Dla przykładu, nie-

które zagrożenia przygotowane są w taki 

sposób, aby były aktywne tylko w danym 

Trzy pytania do…
Piotra Jasińskiego,
Security Business Unit Managera w Ingram Micro 
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moduł analizy manualnej pozwala człon-
kom zespołu ds. bezpieczeństwa na inte-
rakcję z podejrzanym złośliwym kodem 
– podglądanie jego zachowania w cza-
sie zbliżonym do rzeczywistego w ce-
lu zidentyfi kowania wskaźników ataku 
IoC (Indicator of Compromise) oraz 
zaobserwowania szkodliwego zacho-
wania, które czasami umyka metodom 
automatycznym.

Pełna funkcjonalność VMRay Ana-
lyzer jest zgodna z regułami opisanymi 
w  metodyce analizy zagrożeń MITRE 
ATT&CK. Została też odwzorowana we 
wbudowanym interfejsie REST/JSON, co 
umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa 
zautomatyzowane przesyłanie podejrza-
nych plików, adresów URL, informacji 
o ruchu sieciowym i zmianach w rejestrze, 
łatwe pozyskiwanie informacji o zagro-

żeniach oraz integrację VMRay Analyzer 
z  innymi narzędziami bezpieczeństwa 
w heterogenicznych środowiskach. War-
to wspomnieć także o  mechanizmach 
Golden Images oraz Cloud Localization, 
które umożliwiają replikację środowiska 
produkcyjnego użytkowników w  celu 
optymalizacji wykrywania ukierunkowa-
nego złośliwego oprogramowania. 

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
VMRay w Polsce jest fi rma Ingram Micro.
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n Wojciech Urbanek

pozyskanych od ofi ar danych, co ma je zmu-
sić do szybszego opłacenia okupu. Ponadto, 
ransomware zaczyna skutecznie uderzać 
zarówno w wielkie koncerny, jak i małe 
fi rmy oraz gospodarstwa domowe. Naj-
świeższy przykład to wykryte w tym ro-
ku złośliwe oprogramowanie Valvex, które 
szyfruje pliki na komputerach użytkowni-
ków pobierających z sieci fałszywe instala-
tory WinRAR, CCleaner czy Torrent.

Historie udanych ataków na Garmin, CD 
Projekt czy SolarWinds pokazują, że wo-
bec hakerów bezsilne są nawet fi rmy ze 
świata nowych technologii lub producen-
ci rozwiązań ochronnych. Czy w związku 
z tym mniejsze podmioty, zajmujące się np. 
wynajmem samochodów bądź produkcją 
opakowań, będą w stanie powstrzymać cy-
berprzestępców? Część ekspertów zajmu-
jących się tematyką cyberbezpieczeństwa 
ma co do tego wątpliwości. Ich zdaniem 

Ochrona fi rmowych danych wymaga wieloaspektowego podejścia, 
ponieważ należy zadbać zarówno o dobór odpowiedniego 
oprogramowania antywirusowego, jak i zasilaczy bezprzerwowych. 
Niestety, zadania te trzeba realizować obecnie w anormalnych 
warunkach. 

a większość z nich jest doskonale przy-
stosowana do realiów polskiego rynku. 
Zwłaszcza w zakresie doboru treści wia-
domości oraz ich warstwy językowej. Co 
gorsza, inwencja cyberprzestępców nie 
kończy się na perfekcyjnym podrabianiu 
treści e-maili. Przykładowo, ciekawą tak-
tykę zastosowali napastnicy w  kampa-
nii phishingowej skierowanej przeciwko 
użytkownikom Offi  ce 365. W przesłanych 
wiadomościach, oprócz fałszywego prze-
kierowania, znalazł się prawidłowy ad-
res zwrotny, ale też prawdziwe łącza do 
społecznościowych, prawnych i dotyczą-
cych prywatności stron Microsoftu. Takie 
e-maile wprowadzają w błąd nie tylko adre-
sata, ale także fi ltry antyspamowe. 

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z du-
żym niepokojem patrzą też na poczyna-
nia cyfrowych gangów specjalizujących 
się w atakach typu ransomware. Niemal 
rutynową praktyką takich napastników 
stało się szantażowanie upublicznieniem 

Znajdujące się pod opieką fi rmowych 
działów IT dane są pod niemal cią-
głym ostrzałem hakerów. Wśród 

najgroźniejszych rodzajów ataków od kil-
ku lat niezmiennie przeważają phishing 
oraz ransomware. Modyfi kacji natomiast 
ulegają sposoby działania cyberprzestęp-
ców, którzy wykazują się coraz większym 
profesjonalizmem. Szczególnie widać to 
na przykładzie phishingu – spreparowa-
ne informacje do  złudzenia przypomi-
nają e-maile przychodzące od znanych 
usługodawców, takich jak Orange, Netfl ix 
czy PayPal. Fałszywe wiadomości pisane 
są starannym językiem i nie zawierają już 
literówek bądź błędów ortografi cznych, 
a kolorystyka oraz logotypy idealnie na-
wiązują do identyfi kacji wizualnej zna-
nych fi rm. 

Specjaliści Arcabita szacują, że zain-
fekowane bądź zawierające linki pro-
wadzące do  złośliwego kodu e-maile 
stanowią około 70 proc. ataków hakerskich, 

BEZPIECZEŃSTWO
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ZABEZPIECZANIE  STACJI  ROBOCZYCH, SERWERÓW I  ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

DANYCH: 
walka na kilku frontach
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mali i średni przedsiębiorcy są niemal ska-
zani na usługi świadczone przez dostawców 
bezpieczeństwa MSSP (Managed Security 
Service Provider). Jednak, jak na razie, ten 
model cieszy się w  Polsce umiarkowaną 
popularnością, zarówno wśród rodzimych 
fi rm, jak i integratorów. 

Nieco inaczej przedstawiają się trendy 
światowe. Według prognoz Marketsand-
Markets z maja 2020 r., globalne wydat-
ki na zarządzane usługi bezpieczeństwa 
będą rosły w tempie 8 proc. rocznie i prze-
kroczą 46 mld dol. do 2025 r. Wśród czyn-
ników kreujących popyt na MSSP analitycy 
wymieniają rosnącą liczbę przypadków na-
ruszenia bezpieczeństwa i większą złożo-
ność ataków. Autorzy raportu zauważają, że 
ochrona skomplikowanego fi rmowego śro-
dowiska informatycznego, na które składa-
ją się usługi w chmurze, zdalne stanowiska 
pracy czy urządzenia należące do Internetu 
rzeczy, coraz częściej wymagają wsparcia ze 
strony dostawców zewnętrznych. Fo

t. 
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Wobec ataków 
hakerów bezsilne są 
nawet fi rmy ze świata 
nowych technologii.

Chłodniejszym okiem na MSSP patrzą 
analitycy Forrestera. Ich zdaniem przy-
szłość należy do usług MDR (Managed De-
tection and Response). Ta nazwa nie bez 
przyczyny budzi skojarzenia z EDR – sys-
temem zapewniającym działom IT szcze-
gółowy wgląd w pracę i bezpieczeństwo 
urządzeń końcowych. Narzędzie to wy-
krywa anomalie niewychwytywane przez 
programy antywirusowe i stanowi cenne 
uzupełnienie dla SIEM czy UEBA. Kło-
pot polega na tym, że część fi rm nie najle-
piej radzi sobie z obsługą tego rozwiązania. 
W badaniu przeprowadzonym przez Pone-
mon Institute użytkownicy EDR najczęściej 
uskarżają się na zbyt dużą liczbę fałszywych 
alarmów (58  proc.) oraz wysokie koszty 
wdrożenia i konfi guracji (57 proc.). Wobec 
tego typu sygnałów nie przechodzą obojęt-
nie dostawcy rozwiązań, którzy wprowadzi-
li do swojej oferty właśnie MDR, czyli EDR 
w modelu usługowym – podobnie zresztą 
jak w MSSP przejmują na siebie obowiązki

związane z  całodobową ochroną sieci
 i urządzeń końcowych klienta. Forrester de-
fi niuje MDR jako w pełni zarządzaną usłu-
gę bezpieczeństwa, która obejmuje analizę, 
proaktywne wykrywanie zagrożeń i moż-
liwość reagowania na incydenty, a  także 
wdrożenie nowoczesnej technologii SOAR
(Security Orchestration, Automation And 
Response). W  raporcie „Now Tech: Ma-
naged Detection And Response Services 
Providers, Q4 2020” analitycy uwzględ-
nili 42 najważniejszych dostawców usług 
bezpieczeństwa, których przychody ze 
sprzedaży usług bezpieczeństwa MDR 
przekraczają 1,2  mln dol. w  skali roku. 
Pierwsza kategoria obejmuje dostawców 
o obrotach ponad 55 mln dol. i znajduje się 
w niej dziesięć fi rm (Accenture, Alert Lo-
gic, Arctic Wolf, CrowdStrike, Deepwatch, 
Deloitte, eSentire, EY, FireEye, NCC Group). 
Druga kategoria usługodawców, o obrotach 
od 20 do 55 mln dol., zawiera 16 podmiotów 
(w tym: Sophos, Trend Micro, VMware). Ty-
le samo dostawców trafi ło do trzeciej gru-
py, o przychodach poniżej 20 mln dol. (m.in.: 
Atos, Bitdefender, Kaspersky, IBM, PwC). 

Największym hamulcem w rozwoju usług 
zarządzanego bezpieczeństwa czy MDR jest 
brak zaufania do ich dostawców. Zresztą ta 
nieufność nie bierze się znikąd. Niejedno-
krotnie zdarza się bowiem, że usługodaw-
cy nienależycie wywiązują się ze swoich 
obowiązków. W  ubiegłym roku Watch-
Guard udostępnił materiały na temat 
trzech MSSP zaatakowanych przez gang 
specjalizujący się w atakach ransomware. 
Napastnicy przejęli kontrolę nad wewnętrz-
nymi narzędziami dostawców usług w ce-
lu dystrybucji złośliwego oprogramowania 
Sodinokibi… 

Drugą poważną przeszkodą w adaptacji 
usług bezpieczeństwa jest niewystarcza-
jące zrozumienie specyfi cznych potrzeb 
i kultury fi rm w zakresie cyberochrony. Jak 
na razie argumenty przemawiające za tra-
dycyjnym modelem sprzedaży są bardziej 
przekonujące dla przedsiębiorców. Zresz-
tą potencjalni nabywcy nie mogą narze-
kać na brak produktów. Wręcz przeciwnie, 
liczba dostawców i produktów przyprawia 
o zawrót głowy. Jeśli wierzyć wynikom ba-
dań Ponemon Institute, najczęściej używa-
nym narzędziem do ochrony urządzeń 
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końcowych jest tradycyjne oprogramowanie 
antywirusowe (76 proc.), a w dalszej kolej-
ności narzędzia do zarządzania aktualiza-
cjami (57 proc.), systemy EDR (30 proc.) 
oraz antywirusy nowej generacji (23 proc.). 

W ostatnich miesiącach na liście najpo-
pularniejszych rozwiązań bezpieczeństwa 
znalazły się także VPN-y, uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe, jak też narzędzia szy-
frujące dyski bądź konkretne pliki i foldery. 
Jednym z dość szybko postępujących tren-
dów jest unifi kacja systemów chroniących 
sprzęt.

– Jak wynika z naszych badań, zarządza-
nie i zabezpieczanie środowisk IT składają-
cych się z urządzeń oraz usług pochodzących 
od wielu dostawców staje się coraz większym 
wyzwaniem –  mówi Mateusz Pastewski, 
Cybersecurity Sales Manager w Cisco. – Sta-
tystyczna fi rma korzysta średnio z ponad 20 
narzędzi ochronnych. Nie dziwi zatem fakt, 

34 VADEMECUM CRN marzec 2021

że przedsiębiorstwa poszukują komplekso-
wych rozwiązań, które pozwalają chronić 
serwery i urządzenia końcowe. 

Podobne tendencje dostrzegają inni do-
stawcy systemów bezpieczeństwa IT. Zda-
niem Pawła Wojciechowskiego, Business 
Development Managera w Fortinecie, defi -
cyt specjalistów od cyberbezpieczeństwa 
sprawia, że tylko kompleksowe i zintegrowa-
ne platformy potrafi ą sprostać wyzwaniom 
związanym z  ochroną urządzeń końco-
wych i serwerów. Również klienci Arcabita 
stawiają na spójną ochronę zasobów z moż-
liwością centralnego zarządzania, stąd więk-
szość wdrożeń realizowanych przez tę fi rmę 
obejmuje stacje robocze i serwery. 

Cyfrowy bunkier 
Według Gartnera w ciągu ostatnich dwóch 
lat aż 76  proc. fi rm doświadczyło sytu-
acji, która wymagała uruchomienia planu 

odzyskiwania danych po awarii. Coraz 
większe uzależnienie biznesu od nowych 
technologii powoduje, że przedsiębiorcy 
oczekują nie tylko odtworzenia systemu, 
ale liczy się dla nich również czas przepro-
wadzenia tej operacji. Dlatego też klien-
ci podczas rozmów z integratorami pytają 
o rozwiązania zapewniające ciągłą ochro-
nę danych (Continuous Data Protection).  
Nie jest to jednak temat numer jeden w te-
go typu dyskusjach. Daniel Olkowski, Prin-
cipal System Engineer w Dell Technologies, 
przyznaje, że najczęściej poruszaną kwestią 
jest tzw. cyfrowy bunkier (cyber vault), czy-
li prosty mechanizm gwarantujący odtwa-
rzanie danych nawet wówczas, kiedy haker 
zniszczy je po uzyskaniu dostępu do infra-
struktury przedsiębiorstwa. Według spe-
cjalistów z Della w takich scenariuszach 
najlepiej zdają egzamin gotowe systemy 
typu backup appliance (PBBA), stanowią-
ce alternatywę dla samodzielnie wdraża-
nych, projektowanych i  utrzymywanych 
środowisk ochrony danych. Jednak nie 
wszyscy się z tym zgadzają. 

– Największą wadą PBBA jest zamknię-
cie technologiczne na jednego dostawcę 
warstwy sprzętowej oraz często skromne 
możliwości funkcjonalne w porównaniu ze 
specjalistycznym oprogramowaniem – tłu-
maczy Andrzej Niziołek, dyrektor re-
gionalny Veeam Software w  północnej 
i południowej części Europy Wschodniej. 
– Ale widać też pewne pozytywne zmiany.
Część dostawców oprogramowania poszerza 
swoje portfolio o zintegrowane rozwiązania 
sprzętowe, aczkolwiek nie są to klasyczne 
systemy PBBA. Poza tym producenci urzą-
dzeń oferują wirtualne wersje swoich 
produktów, które można instalować na stan-
dardowym sprzęcie lub w chmurze. 

Backup w chmurze
Pandemia przyspieszyła adaptację usług 
chmurowych, na czym zyskali dostawcy 
aplikacji w modelu chmurowym. W nie-
odległej przyszłości wśród benefi cjentów 
wzrostu tej popularności znajdą się też 
z pewnością dostawcy narzędzi do backupu. 

– Rozwój rozwiązań do backupu dla 
SaaS staje się jednym z ważniejszych tren-
dów w  segmencie produktów do ochro-
ny danych – uważa Paweł Mączka, CTO 
Storware’a. – Najlepszym przykładem jest 
Offi  ce 365. Praca zdalna przyczyniła się do 

Zdaniem specjalisty 

n Damian Przygodzki, System Engineer, Sophos 
Odbiorcy poszukują zaawansowanych produktów, które są 

w mniejszym lub większym stopniu innowacyjne. Oczekują, że 

rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa będą stale ewoluowały 

wraz z rozwojem cyberzagrożeń. W ostatecznym rozrachunku za-

zwyczaj wszystko rozbija się jednak o cenę, zarówno w przypadku 

sektora MŚP, jak i dużych fi rm. Niezależnie od wielkości przedsię-

biorstwa, każda osoba czy dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

ma bowiem określony budżet, w którym musi się zmieścić. 

n Łukasz Robak, kierownik działu handlowego, Dagma 
Ubiegły rok był dla nas niczym przejażdżka rollercoasterem. Wraz 

ze szczytem pierwszego lockdownu zaobserwowaliśmy wręcz 

skokowy wzrost zainteresowania technologiami VPN. Klientom 

trudniej było też podejmować decyzje o zmianie stosowanych 

technologii, bo niełatwo jest wprowadzać duże zmiany w fi rmie 

w warunkach nagłego przejścia na pracę zdalną. Druga połowa roku 

była już radykalnie inna – przedsiębiorstwa przystosowały się do no-

wej rzeczywistości, a osoby decyzyjne zrozumiały, że pandemia jeszcze potrwa 

i zaczęły podejmować decyzje zakupowe. 

n Przemysław Mazurkiewicz, EMEA CEE Presales Director, Commvault
Obserwujemy zwiększone zainteresowanie klientów rozwiązania-

mi backupowymi, co wiąże się prawdopodobnie z dwoma podsta-

wowymi efektami pandemii i pracy zdalnej – zwiększoną liczbą 

ataków hakerskich i większym wykorzystaniem komputerów 

poza siecią korporacyjną. Klienci zdali sobie sprawę, że bezpie-

czeństwo funkcjonowania ich fi rm i instytucji zależy od posiadania 

ostatniej linii obrony, ostatniego zabezpieczenia – solidnego systemu 

backupu. Mamy więc dużo więcej projektów, pytań od klientów i partnerów, któ-

rzy rozważają zmianę lub rozszerzenie istniejących systemów na nowoczesne 

i dostosowane do pandemicznych wyzwań. 
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Zdaniem integratora 

n Wojciech Piotrkowicz, dyrektor działu IT, K3 System
Pandemia sprawiła, że coraz większa ilość danych jest przechowywana centralnie 

i tam też wykonuje się kopie bezpieczeństwa. Jeśli istnieje taka możliwość, backup 

jest wykonywany bezpośrednio ze stacji roboczej do chmury. Trudne czasy zwięk-

szyły świadomość klientów w zakresie ochrony danych. Do wielu fi rm dotarło, że 

posiadanie jednej kopii zapasowej nie wystarcza i dobrze mieć dodatkową, w innej 

lokalizacji. Bardzo często pojawiają się też pytania o możliwość tworzenia backupu 

odpornego na różnego rodzaju ataki, np. ransomware. Czasami stosowany jest trick 

– część danych, zarówno na komputerze, jak i w usługach chmurowych, kopiowa-

nych jest do kosza, którego zawartość często jest omijana przez ransomware.

35VADEMECUM CRN marzec 2021

wzrostu popularności pakietów biurowych 
oferowanych w modelu chmurowym. Pro-
blem polega na tym, że większość klientów 
nie zdaje sobie sprawy z konieczności zabez-
pieczania tych zasobów. Niemniej edukacja, 
a także coraz częstsze przypadki utraty da-
nych, zwiększą ich świadomość na temat tej 
formy ochrony. 

Warto w tym miejscu powołać się na ba-
dania przeprowadzone przez Veeam wśród 
tysiąca specjalistów IT, z których aż 81 proc. 
miało do czynienia z utratą danych z pakietu 
Offi  ce 365. O ile backup dla SaaS jest przed-
miotem dużego zainteresowania ekspertów 
od bezpieczeństwa, o tyle tworzenie kopii 
zapasowych dla maszyn wirtualnych nie bu-
dzi zbyt dużo emocji. W tym ostatnim przy-
padku jedną z ważniejszych nowinek jest 
mechanizm Instant Restore, który umożli-
wia uruchomienie maszyny wirtualnej bez-
pośrednio z magazynu kopii zapasowych, 
bez przenoszenia danych do głównego ma-
gazynu środowiska wirtualnego. W rezulta-
cie czas potrzebny na przywrócenie systemu 
do działania wynosi kilkanaście sekund. 

Przedstawiciele Storware’a oraz Comm-
vaulta zwracają też uwagę na rosnącą popu-
larność silników wirtualizacji bazujących na 
KVM (OpenStack, oVirt, RHV, OLVM, Nu-
tanix AHV, Proxmox) oraz Xen (Oracle VM, 
Citrix Hypervisor, XCP-ng). Dlatego nieba-
wem specjaliści od backupu będą musieli 
bliżej zapoznać się z takimi pojęciami jak 
konteneryzacja, Docker czy Kubernetes. 

– Potrzeba zabezpieczania danych w tych 
środowiskach zaczyna się już pojawiać w roz-
mowach, ale są to raczej przymiarki – dodaje 
Andrzej Niziołek. – Jednak wraz z rozwojem 
tych środowisk i, nie ukrywajmy, często zda-
rzającymi się awariami, zapotrzebowanie na 
rozwiązania do zabezpieczania kontenerów 
będzie wzrastać.

UPS ratuje dane i… 
szczepionki
Zakłócenia w  pracy sieci energetycznej 
oraz spadki lub zaniki napięcia sieciowe-
go mogą powodować problemy z działa-
niem komputera, a tym samym prowadzić 
do utraty danych. W takich sytuacjach z od-
sieczą przychodzą UPS-y, ale zdążyliśmy się 
też przyzwyczaić do tego, że urządzenia te 
potrafi ą odnaleźć się w dość nietypowych 
sytuacjach i służą jako awaryjne źródło za-
silania akwariów, kotłów czy pieców cen-
tralnego ogrzewania. 

Tymczasem pandemia ujawniła kolejne, 
nowe możliwości UPS-ów. I tak, w pierw-
szych miesiącach bieżącego roku Impakt 
odnotował znaczny wzrost popytu na UPS-
-y online typu desktop o mocy 1 kW. Okazu-
je się, że urządzenia są wykorzystywane do 
podtrzymywania pracy lodówek ze szcze-
pionkami. Nieco gorzej przedstawia się po-
ziom sprzedaży UPS-ów przeznaczonych 
do tradycyjnych zastosowań. 

– Jedynie segment budżetowych modeli
typu tower może w 2020 roku pochwalić się 

wzrostami, zwłaszcza na potrzeby użytkow-
ników domowych – przyznaje Bartłomiej 
Kołodziej, Business Development Mana-
ger w Impakcie. – Niestety, sprzedaż profe-
sjonalnych systemów zasilania awaryjnego 
w okresie epidemii mocno ucierpiała.

Czołowi producenci, tacy jak Vertiv czy 
Schneider Electric, są zgodni, że zdalna 
praca pozwoliła utrzymać zapotrzebowa-
nie na urządzenia o niewielkiej mocy, dla 
małych biur. 

– Z naszych obserwacji wynika, że aktu-
alnie największą popularnością cieszą się 
zasilacze awaryjne o średniej mocy w za-
kresie od 1–5 kVA i topologiach line-interac-
tive oraz on-line – mówi Andrzej Wróbel, 
IT Solutions Sales Manager w  Vertivie. 
– Sytuacja pandemiczna i związana z tym 
praca zdalna wymusiła konieczność zagwa-
rantowania zasilania narzędzi pracy zdal-
nej, jak routery, modemy czy komputery. 
Najmniejszą popularnością cieszyły się mo-
dele w topologii off -line i mocy 500–750 VA.

Z kolei Schneider Electric, z myślą o użyt-
kownikach biznesowych, oferuje szeroką 
gamę UPS-ów (aż do pojemności 10 kVA), 
aczkolwiek klienci najczęściej wybierają 
modele do 3 kVA w topologii line-interac-
tive oraz podwójnej konwersji on-line. 
Trzeba przy tym podkreślić, że pande-
mia nie służy sprzedaży urządzeń wypo-
sażonych w baterie litowo-jonowe, które 
są przyjazne dla środowiska, a także bar-
dziej wydajne od powszechnie używanych 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Jak 
łatwo się domyślić, podstawową barierą 
hamującą sprzedaż „zielonych” zasilaczy 
awaryjnych jest cena. n

Zarządza nie i zabezpieczanie 
środowisk IT, składają cych 
się z urządzeń oraz usług 
pochodzących od wielu 
dostawców, staje się coraz 
większym wyzwaniem.
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Rozbudowa firmowej infrastruk-
tury IT to samo w sobie poważne 
i kosztowne zadanie, a  jednocze-

śnie bardzo ważne jest przy tym zapew-
nienie jej absolutnego bezpieczeństwa. 
Przetwarzane dane po prostu muszą 
być chronione przed różnego rodzaju 
zagrożeniami, zarówno fi zycznymi, jak 
i coraz częstszymi cyberatakami. Stąd ros-
nąca popularność oferowanych przez 
Dell EMC konwergentnych rozwiązań 
z rodziny IDPA (Integrated Data Protec-
tion Appliance), które zapewniają kom-
pletny backup i przywracanie danych, ich 
replikację, deduplikację, wyszukiwanie, 
raportowanie oraz analizowanie. Zagwa-
rantowano przy tym bardzo długi czas re-
tencji danych w jednym urządzeniu, a jeśli 
klient będzie miał taką potrzebę, także 
wykonywanie ich kopii (Cloud Disas-
ter Recovery) w chmurowych usługach, 
takich jak Amazon Web Services, Micro-
soft Azure oraz VMware Cloud on AWS.

Urządzenia IDPA oferowane są w róż-
nych konfi guracjach, zależnie od potrzeb 
klienta. Małym i średnim fi rmom polecany 
jest model PowerProtect DP4400. Jest to 
system w obudowie o wysokości 2U, któ-
ry użytkownik może zainstalować i skon-
fi gurować we własnej siedzibie. Zapewnia 
wszystkie niezbędne funkcje ochrony da-
nych zgromadzonych w pamięciach ma-
sowych, urządzeniach końcowych oraz 
w infrastrukturze wirtualnej. 

Wybór tego konkretnego modelu nie 
wprowadza żadnych ograniczeń dla 
użytkownika, ponieważ rozwiązania 
z rodziny Dell EMC IDPA są skalowal-
ne. Początkową pojemność użytkową 
DP4400, wynoszącą 8 TB, można zwięk-
szać poprzez dokładanie kolejnych licen-
cji o wielokrotność wartości 4 TB – aż do 
24 TB (odpowiednie dyski są zainstalo-
wane fabrycznie w urządzeniu). Istnieje 
też możliwość dołożenia modułów Disk 
Expansion Kit i zwiększenia w ten sposób 
pojemności o wielokrotność 12 TB, nawet 
do 96 TB. 

DP4400 zapewnia kompleksową 
ochronę danych, wspiera aplikacje po-
chodzące z różnych systemów, oferuje 
skalowalną wydajność i gotowość do pra-
cy w chmurze. Dzięki natywnej integracji 
z chmurowym repozytorium maksymalna 
logiczna pojemność DP4400 to aż 14,4 PB 
– bez konieczności stosowania dodatko-
wego sprzętu. 

Urządzenia IDPA są w pełni skonfi gu-
rowane, tak by chronić dane przed awarią 
całego systemu. Służą temu predefi nio-
wane i automatycznie uruchamiane pro-
cesy backupu, zaplanowane codziennie 
i z trzydziestodniowym okresem reten-
cji. Natomiast metadane są chronione, 
dzięki wykonywaniu kopii zapasowej 
(tzw. checkpoint) na wewnętrzny zasób 
dyskowy.

Dell EMC do urządzeń IDPA dołącza 
wstępnie skonfigurowane niezbędne 
oprogramowanie: Data Domain Virtual 
Edition, VMware vCenter Server, Avamar
Virtual Edition, IDPA System Manager, 
serwer Datastore, serwer aplikacji oraz 
Appliance Confi guration Manager. Ist-
nieje też możliwość zainstalowania na-
rzędzia Data Protection Advisor oraz 
uruchomienia opcji przeszukiwania dla 
serwera aplikacji. W wyborze opcji oraz 
konfi guracji, jak najlepiej odpowiadającej 
potrzebom klienta, pomagają specjaliści 
fi rmy AB, autoryzowanego dystrybutora 
Dell Technologies.

Dodatkowe informacje:
Radosław Janka, Dell EMC Presales Engineer, AB

radoslaw.janka@ab.pl

Radosław Janka 
Dell EMC Presales Engineer, AB

Biznesowy krajobraz 

Coraz więcej fi rm decyduje się na przechowywanie części własnych danych lokalnie, a części 
w chmurze. Zapewnienie zintegrowanej ochrony takich zbiorów stanowi wyzwanie dla zespołów IT, 
ale zadanie to ułatwiają rozwiązania z rodziny Dell EMC IDPA.

zintegrowana ochrona 
każdego rodzaju danych
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Sprawne funkcjonowanie rozproszonych centrów danych i obiektów na 
brzegu sieci ma obecnie coraz większe znaczenie na drodze do osiągnię-
cia sukcesu w biznesie. Muszą więc być one objęte podobną ochroną jak 
duże, scentralizowane serwerownie.

Serwery o  wysokiej mocy oblicze-
niowej oraz sprzęt sieciowy nowej 
generacji powodują wzrost zapotrze-

bowania na większą gęstość mocy zasila-
nia szaf serwerowych, jak też przyczyniają 
się do wzrostu ogólnych wymagań doty-
czących jakości zasilania. W odpowiedzi 
na te wyzwania Vertiv dostarcza komplet 
rozwiązań zapewniających ciągłość pracy 
i niezawodność infrastruktury IT: syste-
my zasilania gwarantowanego, dystrybucji 
zasilania oraz monitoringu środowiska.

UPS-y z rodziny Vertiv Edge, działają-
ce w modelu line-interactive, przeznaczone 
są do zasilania i ochrony serwerów, sprzę-
tu sieciowego oraz rozwiązań brzegowych 
w rozproszonych obiektach IT i lokalnych 
biurach fi rm. Zasilacze o mocy od 500 do 
3000 VA są oferowane w różnego typu obu-
dowach: miniwieża, do montażu w szafi e 
oraz uniwersalnej (wieża/szafa). 

Każdy model zasilacza Vertiv Edge cha-
rakteryzuje się współczynnikiem mocy 
wyjściowej (PF) wynoszącym 0,9. Zastoso-
wany mechanizm automatycznej regulacji 
napięcia niweluje jego skoki bez koniecz-
ności przełączania UPS-a w tryb zasilania 
bateryjnego, co wydłuża żywotność aku-
mulatorów. Do zasilaczy Vertiv Edge można

podłączyć do 6 zewnętrznych szafek na 
akumulatory (EBC) – są wykrywane auto-
matycznie, co zapewnia prostą rozbudowę 
i konfi gurację całego rozwiązania. 

Obsługa zasilaczy Vertiv Edge możliwa 
jest poprzez wbudowany kolorowy wy-
świetlacz LCD, jak też za pośrednictwem 
protokołu SNMP. Dołączone oprogramo-
wanie współpracuje z bezpłatną aplikacją 
Vertiv Power Assist do lokalnego zarządza-
nia stanem UPS-a oraz wyłączania zasila-
nych urządzeń. Opcjonalnie dostępna jest 
karta sieciowa, którą można zintegrować 
z czujnikami środowiskowymi wykrywa-
jącymi ciepło, ruch i inne zjawiska. Stan-
dardowa dwuletnia gwarancja obejmuje 
zarówno podzespoły elektroniczne urzą-
dzenia, jak i akumulatory.

Elastyczna dystrybucja 
zasilania
Przeznaczone do montażu w szafi e listwy 
rack PDU (rPDU) pełnią coraz bardziej 
istotną rolę w efektywnej dystrybucji zasi-
lania i pomagają w reagowaniu na zmiany 
w zakresie wydajności i mocy obliczeniowej 
podłączonych urządzeń. Na rodzinę listew 
rPDU Vertiv Geist składają się zarówno 
podstawowe modele, jak też rozbudowane 
urządzenia, wyposażone w interfejs siecio-
wy i szeregowy, zapewniający zdalne mo-
nitorowanie, zarządzanie i automatyczne 
powiadamianie o incydentach.

Listwy Vertiv Geist dostarczają waż-
nych informacji, przydatnych do poprawy 
efektywności energetycznej serwerowni, 
a  także ułatwiają zapobieganie przesto-
jom dzięki powiadomieniom przesyłanym 
w przypadku przekroczenia określonych 

przez użytkownika wartości progowych 
zasilania i  warunków środowiskowych. 
Ich monitorowanie jest możliwe dzięki 
szerokiej gamie czujników, między innymi 
temperatury, wilgotności, przepływu po-
wietrza, położenia drzwi, wykrywania za-
lania i innych.

W poszukiwaniu trendów
Oprogramowanie Vertiv Environet Alert
monitoruje w czasie rzeczywistym syste-
my zasilania gwarantowanego i klimaty-
zacji precyzyjnej. Ostrzega o zdarzeniach 
i gromadzi dane historyczne, dzięki anali-
zie których może wykrywać trendy dotyczą-
ce zasilania i chłodzenia w centrum danych.

Environet Alert przyczynia się też do 
zwiększenia efektywności zespołu IT po-
przez kierowanie natychmiastowych po-
wiadomień o zdarzeniach do właściwych 
osób. Sprawna identyfi kacja i szybkie prze-
ciwdziałanie zagrożeniom eliminują ryzy-
ko przerwania prowadzonej przez klienta 
działalności oraz gwarantują utrzymanie 
operacyjności biznesowej.

Dystrybutorami rozwiązań Vertiv w Pol-
sce są: AB, Also, Alstor SDS, Ingram Micro 
i Veracomp.

infrastruktury IT

Dodatkowe informacje:
Andrzej Wróbel,

IT Solutions Sales Manager, Vertiv
andrzej.wrobel@vertiv.com

Vertiv: gwarantowana ciągłość pracy

Oznaczone kolorami gniazda 
w listwie Vertiv Geist ułatwiają 

identyfi kację obwodów.

37VADEMECUM CRN marzec 2021

37_Vad 1_2021_advertorial Vertiv.indd   37 08.03.2021   13:21:46



Skuteczna ochrona fi rmowego środowiska IT wymaga najpierw 
analizy czynników ryzyka, a następnie wdrożenia minimalizu-
jących je narzędzi. Dlatego ESET ma w ofercie wiele rozwiązań, 
których funkcjonalność sięga znacznie dalej niż typowy antywirus.

Wykrywanie nowych, nigdy 
wcześniej niewystępujących 
rodzajów zagrożeń, możliwe 

jest dzięki technice sandboxingu. ESET 
Dynamic Threat Defense udostępnia ten 
mechanizm w chmurze, dzięki czemu wy-
eliminowana jest konieczność inwesto-
wania przez fi rmę we własne sprzętowe 
systemy lub obciążania mocy obliczenio-
wej posiadanych serwerów. Narzędzie to 
bezproblemowo integruje się z  rozwią-
zaniem ESET Mail Security, a także jest 
uzupełnieniem dla oprogramowania an-
tywirusowego dla urządzeń końcowych. 
Dzięki chmurowemu modelowi pracy ana-
lizie poddawane są pliki i załączniki poczty 
elektronicznej również pracowników po-
dróżujących lub pracujących zdalnie. 

Oprogramowanie fi rmy ESET, chroniące 
stację kliencką lub serwer, automatycznie 
decyduje, czy próbka jest bezpieczna, sta-
nowi zagrożenie, bądź jest nieznana. W tym 
ostatnim przypadku zostanie przesłana do 
chmury ESET Dynamic Threat Defense 
w celu analizy. Tam wykorzystywane są 
trzy różne modele uczenia maszynowe-
go. Próbka analizowana jest w sandboxie, 

który symuluje zachowanie użytkownika, 
aby oszukać wbudowane w złośliwy kod 
techniki mające na celu uniknięcie jego 
wykrycia. W kolejnym kroku inteligentne 
sieci neuronowe porównują zachowanie 
badanych próbek z  danymi archiwalny-
mi na temat zachowania plików. Na końcu 
próbkę analizuje najnowsza wersja silnika 
detekcji. 

Analiza większości nowych próbek trwa 
do 5 minut, zaś informacje o tych, które by-
ły już wcześniej weryfi kowane, spływają 
do użytkownika po kilku sekundach. 
Informacja o każdej analizowanej prób-
ce jest dostępna w konsoli ESET Protect 
(zawiera istotne dla administratora dane, 
między innymi o pochodzeniu próbki). 

Wykrywanie i reagowanie
Identyfi kację nietypowego zachowania 
i naruszeń bezpieczeństwa fi rmowej infra-
struktury umożliwia narzędzie typu End-
point Detection & Response (EDR) – ESET 
Enterprise Inspector. W czasie rzeczy-
wistym nadzoruje i ocenia wszystkie czyn-
ności wykonywane na stacjach roboczych 
z systemami Windows i macOS, reaguje na 

zdarzenia, ocenia ich ryzy-
ko, a także podejmuje sto-
sowne działania zaradcze. 
Dzięki temu potrafi  wykry-
wać zagrożenia typu APT, 
zatrzymywać tzw. ataki 
bezplikowe, blokować za-
grożenia zero-day, chronić 
przed ransomware’em oraz 
neutralizować ataki o pod-
łożu politycznym.

Wykrywanie zagrożeń odbywa się na 
podstawie analizy zachowania kodu i repu-
tacji plików. Proces ten jest w pełni trans-
parentny dla zespołów ds. bezpieczeństwa 
IT, ale mogą one w łatwy sposób edytować 
wszystkie reguły w plikach XML. Mecha-
nizm detekcji bazuje na strukturze MITRE 
Adversarial Tactics, Techniques and Com-
mon Knowledge (ATT&CK), co umożliwia 
łatwe zdobycie szczegółowych informacji 
na temat złożonych zagrożeń. ESET Enter-
prise Inspector został też wyposażony 
w API, które umożliwia integrację z ze-
wnętrznymi narzędziami, takimi jak SIEM 
i SOAR w celu eksportu danych na temat 
wykrytych zagrożeń i podjętych środków.

Wartościowym dodatkiem do pakietu na-
rzędzi ochronnych w fi rmie jest ESET Full 
Disk Encryption. Umożliwia szyfrowanie 
danych na stacjach roboczych, a przez to 
ich ochronę przed wyciekiem oraz speł-
nienie obowiązujących wymogów praw-
nych, w tym RODO. Kontrolę nad operacją 
szyfrowania dysków w fi rmowej sieci mo-
że prowadzić administrator korzystający 
z centralnej konsoli administracyjnej ESET 
Cloud Administrator (w chmurze) i ESET 
Security Management Center (lokalnie).

ESET Full Disk Encryption można kupić 
jako rozszerzenie do nowej lub posiadanej 
licencji dla rozwiązań ESET dla fi rm. W do-
wolnym momencie klient może też zwięk-
szyć liczbę urządzeń objętych licencją. 

Wyłącznym dystrybutorem  ESET w Pol-
sce jest Dagma Bezpieczeństwo IT.

aby chronić przed atakami celowanymi

Dodatkowe informacje:
Bartosz Różalski, Product Manager ESET w Polsce, 

Dagma Bezpieczeństwo IT  
rozalski.b@dagma.pl
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ROZWIĄZANIA 3-FAZOWE
ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM

MOCY 1.0

• Konstrukcja modułowa do nawet 100 kW

• Jednostkowy Współczynnik Mocy (kVA = kW)

• Możliwość zainstalowania w specjalnej szafie rack

  z dotykowym ekranem LCD lub w większości szaf 19"

• Możliwość rozszerzenia o dodatkowe zestawy baterii

• Wymiana baterii bez potrzeby wyłączania sprzętu

  dzięki pracy w trybie hot-swap

• Dodatkowe karty SNMP i oprogramowanie do zarządzania

• Jednostkowy Współczynnik Mocy (kVA = kW)

• Równoległa praca nawet 3 urządzeń 

• Regulowana liczba baterii (od 32 do 40 sztuk)

• Wydajna trzystopniowa ładowarka 

• Wygodna obsługa urządzenia poprzez panel dotykowy

• Zamontowana karta SNMP do monitorowania sprzętu

• Wersja z jednostkami bateryjnymi (BI) lub bez nich (BE)

SERIA CPH SERIA CPG PF1
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czeństwa. Najczęściej popełniane 
przez nich grzechy to wysyła-
nie dokumentów służbowych 
na prywatne adresy e-mail, 
udostępnianie haseł czy in-
stalowanie podejrzanych 
aplikacji. Dodatkowy pro-
blem stanowi niski poziom 
zabezpieczeń stosowa-
nych przez domowników, 
który najczęściej ogranicza się 
do posiadania oprogramowania antywi-
rusowego, a czasami usługi VPN. 

Jakby tego było mało, w mieszkaniach 
znajduje się coraz więcej urządzeń pod-
łączonych do internetu. Towarzystwo 
Fraunhofera wskazuje na routery jako 
jeden z najsłabszych pod kątem bezpie-
czeństwa punktów domowej sieci. Bada-
cze z tej organizacji wzięli pod lupę 127 
urządzeń, z których aż 45 nie otrzyma-
ło w ciągu roku żadnej aktualizacji, 22 
nie były uaktualniane od ponad dwóch 
lat, a urządzenie-rekordzista – przez po-
nad pięć lat. Równie niepokojące są dane 
płynące z raportu Forescout na temat za-
grożeń związanych z Internetem rzeczy. 

Autorzy tej publikacji zwracają uwagę, że 
miliony konsumenckich i korporacyjnych 
urządzeń IoT zawiera błędy w oprogra-
mowaniu, które pozwalają napastnikom 
na zdalne wykonanie kodu, ataku DDoS 
lub przejęcie urządzenia. Według Fore-
scout podatne na cyberataki są produk-
ty IoT co najmniej 150 różnych marek. 
I naprawdę, trudno liczyć na to, że cyber-
przestępcy nie skorzystają z otwartych na 
oścież furtek.

Dwie fale zakupów 
W ostatnim czasie wielu szefów fi rm dą-
żyło do tego, żeby migracja pracowni-
ków z biur do domów zajęła jak najmniej 

Zdalna praca siłą rzeczy wymusiła na fi rmach 
przedefi niowanie reguł polityki bezpieczeństwa. 
Nie jest to jednak zadanie, które można wykonać 
szybko i bez większych nakładów fi nansowych.

Jeszcze niespełna rok temu pracow-
nicy spędzali pół dnia w biurowcach. 
Dziś większość z  nich uruchamia 

służbowe komputery we własnych czte-
rech kątach. Praca w domu jest teoretycz-
nie łatwiejsza – nie trzeba się stresować 
stojącym nad głową szefem czy tracić cza-
su na dojazdy do biura. Ale nie ma nic za 
darmo. Telepracownik musi zmierzyć się 
nie tylko z  licznymi „rozpraszaczami”, 
ale również uporać z problemami sprzę-
towymi bądź w pojedynkę odpierać ata-
ki hakerów. Ci ostatni wraz z nadejściem 
pandemii rozpoczęli prawdziwy szturm 
na gospodarstwa domowe. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych przez ESET, 
pomiędzy pierwszym a czwartym kwar-
tałem 2020 r. liczba ataków na osoby ko-
rzystające z  Remote Desktop Protocol 
wzrosła aż o 768 proc.

Zdalni pracownicy na ogół nie są nale-
życie przygotowani do tego, aby chronić 
zastrzeżone informacje. Jednym z  po-
wodów takiego stanu rzeczy jest brak sa-
modyscypliny. Według danych CyberArk 
67 proc. zdalnych pracowników nie prze-
strzega obowiązujących zasad bezpie-

Na ratunek  
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czasu, zaś kwestie bezpieczeństwa zeszły 
na dalszy plan. Duże rozbieżności pomię-
dzy tempem przeprowadzki, a wdroże-
niem odpowiednich zabezpieczeń 
sprawiły, że wielu zdalnych pracowników 
było bezbronnych w konfrontacji z hake-
rami. Jednak sytuacja powoli się zmienia 
i część przedsiębiorców zaczyna myśleć 
o ochronie danych nie tylko poprzez pry-
zmat własnej serwerowni, bądź głównej 
siedziby fi rmy i jej kilku oddziałów. 

– Spodziewamy się, że w 2021 roku utrzy-
ma się popularność wykonywania służbo-
wych obowiązków w modelu zdalnym bądź 
hybrydowym, co będzie oznaczało koniecz-
ność dalszego zwracania bacznej uwagi na 

bezpieczeństwo środowiska IT w domach 
pracowników – mówi Jolanta Malak, re-
gionalny dyrektor Fortinetu w  Polsce. 
– Firmy będą zatem potrzebowały rozwią-
zań ochronnych, które pozwolą komplekso-
wo zabezpieczyć zasoby przechowywane 
w chmurze, sieć, aplikacje czy urządzenia 
końcowe.

W ubiegłym roku dostawcy systemów 
ochronnych zaobserwowali dwie fale in-
westycji w  narzędzia zabezpieczające. 
W marcu użytkownicy biznesowi najczę-
ściej wybierali rozwiązania klasy VPN, ale 
w kolejnych miesiącach zakupy były już 
bardziej zróżnicowane – dużą popularno-
ścią cieszyły się systemy EDR, fi rewalle,

Zdaniem producenta 

n Mateusz Pastewski, 
Cybersecurity Sales 

Manager, Cisco
Ewolucja systemów 

bezpieczeństwa zakła-

da różne scenariusze, 

które każdorazowo war-

to rozpatrywać i realizować 

na zasadzie przemyślanych kroków. 

Jednak trzeba mieć jednocześnie 

na uwadze spójną strategię, gdzie 

bezpieczeństwo użytkowników czy 

danych fi rmowych odgrywa rolę 

nadrzędną. Do rozwiązań wprowa-

dzających nową jakość do fi rmowe-

go bezpieczeństwa należy SD-WAN, 

który pozwala na bezpieczne wyko-

rzystanie tanich łączy operatorskich 

do połączeń biurowych. Dzięki temu 

możliwe jest zbudowanie skutecz-

nej sieci SD-WAN pomiędzy fi rmo-

wymi oddziałami. Bezpieczeństwo 

powinno obejmować biurowe sieci, 

stacje końcowe i aplikacje chmuro-

we. W ramach dobrze funkcjonujące-

go systemu bezpieczeństwa istotna 

jest oczywiście ochrona DNS, a także 

proxy z rozpoznawaniem aplikacji 

i mechanizmami blokującymi szko-

dliwe programy. 

n Grzegorz Michałek, 
CEO, mks_vir
Już od kilku lat nasi 

klienci wybierają naj-

bardziej rozbudowane 

pakiety ochronne, które 

zapewniają szeroką pa-

letę dodatkowych narzę-

dzi wspierających codzienną pracę 

w obszarze cyberbezpieczeństwa, 

takich jak: kopie zapasowe, szyf-

rowane dyski, audyty systemów, 

ochrona danych przed zaszyfro-

waniem czy analiza działań użyt-

kowników. Głównie z tego powodu 

zdecydowaliśmy się na wycofanie 

z oferty, wraz końcem 2020 roku, 

okrojonych, klasycznych, typowo 

antywirusowych wersji naszych pro-

duktów. Klienci coraz częściej pytają 

o warstwy ochrony wykraczają-

ce poza znane od lat mechanizmy 

blokowania szkodliwego oprogra-

mowania, ataków, prób wyłudzania 

danych itp. 
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a  także rozwiązania UTM, głównie ze 
względu na możliwość integracji w jed-
nym urządzeniu zapory ogniowej, IPS, 
antywirusa, zabezpieczeń dla ruchu sie-
ciowego i poczty elektronicznej. 

Wartym odnotowania zjawiskiem jest 
wzrost popularności systemów DLP do 
ochrony przed wyciekiem danych. Tego 
typu rozwiązania, umożliwiające dokład-
ne śledzenie wędrówki danych w firmie, 
okazały się bardzo cenne, zwłaszcza do 
kontroli poczynań personelu.

– Niektórzy użytkownicy bardzo zdziwili 
się tym, co odkryli w swoich sieciach – mó-
wi Paweł Jurek, wiceprezes ds. rozwoju 
w Dagmie. – Jak łatwo się domyślić, najwię-
cej nieprzyjemnych niespodzianek sprawiły 
im działania pracowników zdalnych. Z na-
szych obserwacji wynika, że w ochronę przed 
wyciekami danych są skłonne inwestować 
nawet małe firmy, ale pod warunkiem, że ta-
kie narzędzie można łatwo wdrożyć. 

Strategia zamku i fosy  
zawodzi
Większość obecnie stosowanych zabezpie-
czeń sieci bazuje na tradycyjnym modelu, 
określanym jako filozofia budowania zam-
ku i fosy. W tego typu architekturze klu-
czową rolę pełnią firewalle i systemy UTM 
– funkcjonują jako fosa powstrzymująca 
intruzów przed dostaniem się do wnętrza 
firmowej infrastruktury. Natomiast w zam-
ku znajdują się pracownicy, którzy korzy-
stają z różnego rodzaju urządzeń. I zwykle, 
zapewne zbyt często, dział IT obdarza tę 
grupę niemal bezgranicznym zaufaniem, 
zapewniając jej dużą swobodę w zakre-
sie dostępu do danych. Niestety, strategia 
zamku i fosy zaczyna w ostatnich latach za-
wodzić. Za taki stan rzeczy zazwyczaj od-
powiadają pracownicy, których działania 
– świadome bądź nie – prowadzą do utra-
ty danych i ułatwiają dostanie się do zamku 
hakerom. Jeśli napastnik uzyska dostęp do 
sieci, może bez trudu penetrować systemy 
wewnętrzne. 

Co gorsza, firmy nie przechowują już 
centralnie swoich danych – są one roz-
proszone między różnymi dostawcami 
chmury lub na komputerach zdalnych 
pracowników, więc kontrola bezpie-
czeństwa staje się dużo trudniejsza. Nie-
którzy próbują rozwiązać ten problem 
wdrażając systemy DLP. Inni idą dwa 
kroki dalej i myślą o wdrożeniu koncepcji 
Zero Trust przedstawionej ponad dekadę 
temu przez Johna Kindervaga, wówczas 
analityka Forrester Research, a obecnie 
pełniącego funkcję Field CTO w  Palo 
Alto Networks. Najprościej można jego 
sposób myślenia zdefiniować następu-
jącymi słowami: nigdy nie ufaj, zawsze 
sprawdzaj. Przy czym niektórzy eksper-
ci uważają, że tego rodzaju polityka po-
winna obejmować, poza tożsamością, 
również urządzenia, aplikacje, dane, in-
frastrukturę oraz sieci. Na papierze Zero 
Trust wygląda doskonale, ale diabeł tkwi 
w szczegółach. 

Według założeń Kindervaga, pracow-
nik może otrzymać dostęp wyłącznie do 
tych zasobów sieci, które są mu potrzeb-
ne do wykonywania służbowych obo-
wiązków w danym momencie. W związku 
z tym administratorzy IT będą musieli 
odnaleźć równowagę pomiędzy funkcjo-
nowaniem sieci i jej bezpieczeństwem, 

a potrzebami obliczeniowymi, zaś następ-
nie dokonać podziału odpowiedzialności 
za takie obszary jak infrastruktura, plat-
forma i oprogramowanie. 

Zero Trust nie jest modelem dla wszyst-
kich i nie można bazującego na nim dzia-
łania wprowadzić od ręki. Ciężko też 
sobie wyobrazić zastosowanie tej kon-
cepcji w dużej instytucji bądź wielkim 
koncernie, podobnie jak w firmach korzy-
stających ze starszych systemów zabez-
pieczeń. Nowa strategia wymaga dużego 
zaangażowania ze strony administrato-
rów, ponieważ bazuje na rozległej sieci 
ściśle zdefiniowanych uprawnień. Jest to 
spore wyzwanie ze względu na dynamicz-
ne zmiany zachodzące w firmach – ludzie 
często przejmują nowe role i zmieniają 
lokalizacje, przychodzą nowi pracowni-
cy, inni odchodzą. To sprawia, że reguły 
kontroli dostępu muszą być każdorazowo 
aktualizowane, aby zapewnić możliwość 
korzystania z określonych informacji wła-
ściwym osobom. 

Wprowadzenie strategii Zero Trust 
może mieć też negatywny wpływ na pro-
duktywność w pracy. Obowiązujące re-
strykcje i ograniczenia nie pozostają bez 
wpływu na działania personelu. Przykła-
dowo, jeśli pracownik przenosi się do in-
nego oddziału firmy i przez kilka dni jest 
pozbawiony dostępu do wrażliwych da-
nych potrzebnych do pracy i komunika-
cji, staje się praktycznie bezużyteczny. 
W krańcowych przypadkach spadek pro-
duktywności może stać się większym 
problemem niż ataki hakerów. Wreszcie, 
zmiana strategii ochronnej wiąże się z in-
westycją w nowe rozwiązania. 

– Przykładem innowacyjnego podej-
ścia do bezpieczeństwa, które będzie 
w tym roku zyskiwało na popularności, 
jest koncepcja SASE, czyli Secure Access 
Service Edge – tłumaczy Jolanta Malak. 
– Zgodne z nią rozwiązania łączą w so-
bie funkcje SD-WAN z usługami bezpie-
czeństwa sieciowego, takimi jak zapory 
sieciowe nowej generacji NGFW, bez-
pieczne bramki internetowe SWG oraz 
dostęp do sieci na zasadach Zero Trust 
czy brokery bezpieczeństwa dostępu do 
chmury CASB.

Pojawiające się trudności nie oznacza-
ją, że należy porzucić ideę Johna Kinder- 
vaga i szukać czegoś nowego lub pozostać 
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Zdaniem dystrybutora  

n   Miłosz Jaworski, Cyber Security  
& Network Consultant, AB 

Wszystko wskazuje na to, że zdal-

na praca przynajmniej dla części 

pracowników nie będzie wyłącz-

nie krótkim epizodem. Dlatego 

należy spodziewać się wzrostu 

popytu na zdalne punkty dostę-

powe (Remote AP), które zapew-

nią im dokładnie taki sam komfort 

podczas pracy zdalnej, jak w biu-

rze. Oprócz tego, że rozwiązania 

te nie wymagają rekonfiguracji 

urządzeń klienckich, dodatkowo 

umożliwiają użytkownikom proste 

dołączanie nowego sprzętu pery-

feryjnego, na przykład lokalnych 

drukarek. Jednocześnie zapew-

niają bezpieczny i monitorowa-

ny przez administratorów dostęp 

do firmowych zasobów w centrali 

i oddziałach, a także chmurze pu-

blicznej. Urządzenia Remote AP są 

nie tylko bezpieczne, ale również 

bardzo łatwe w zarządzaniu, dzię-

ki zgodności z koncepcją SD-WAN. 

Co istotne, znajdują się w ofercie 

większości liczących się graczy 

z rynku WLAN Enterprise, a także 

u niektórych dostawców rozwią-

zań klasy UTM.  
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przy tradycyjnej polityce bezpieczeństwa. 
Eksperci uważają, że migracja do promo-
wanego przez niego modelu powinna być 
podzielona na kilka etapów i  należy ją 
przeprowadzić bez nadmiernego pośpie-
chu. Jednym z pomysłów jest identyfikacja 
najbardziej wrażliwych danych i kluczo-
wych dla funkcjonowania firmy sposobów 
ich wykorzystania, a  następnie podda-
nie ich ściślejszej kontroli dostępu, takiej 
jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, 
dostęp uprzywilejowany i  zarządzanie  
sesjami. 

– Zero Trust to nieuchronny trend zwią-
zany z dalszą ewolucją i rozwojem rozwią-
zań chmurowych –  mówi Paweł Jurek. 
– O tempie tej ewolucji zadecydują klienci. 
W Polsce nadal bardzo wiele firm stawia na 
klasyczną architekturę bazującą na własnej 
serwerowni.

Szyfrowanie na kilka 
sposobów 
Przeprowadzka do chmury publicznej 
wiąże się z dodatkowym ryzykiem utra-
ty danych. Dlatego też bardziej rozsądni 
użytkownicy zaczynają stosować dwu-
składnikowe uwierzytelnianie, często 
zmieniają hasła i korzystają z usług VPN. 
Te ostatnie w ubiegłym roku biły rekordy 
popularności, stając się praktycznie nie-
odłącznym atrybutem domowego pra-
cownika. Co ciekawe, pomimo wielkiego 
boomu ten segment rynku wciąż pozosta-
je nienasycony. Jak na razie nie ma świecie 
kraju, w którym więcej niż 
jedna trzecia internautów 
korzysta z VPN-a. Najbliżej 
tego wyniku są Chińczycy 
–  obecnie 31  proc. inter-
nautów z Państwa Środka 
używa wirtualnych sieci 
prywatnych, dalsze pozy-
cje zajmują Amerykanie 
i Brytyjczycy (po 18 proc.). 

– Duży wzrost popytu 
na rozwiązania VPN świadczy o rosną-
cej świadomości użytkowników indywi-
dualnych oraz zarządów mniejszych firm 
– tłumaczy Mariusz Politowicz, kierow-
nik działu IT w Marken Systemy Antywi-
rusowe. – Ci pierwsi najczęściej wybierają 
VPN w formie usługi, zaś przedsiębior-
stwa raczej skłaniają się ku rozwiązaniom 
sprzętowym. 

Warto też odnotować, że VPN poja-
wia się jako jedna z funkcji oferowanych 
przez programy antywirusowe kierowane 
do rynku konsumenckiego. Jednak produ-
cenci nie rozpieszczają zbytnio użytkow-
ników, gdyż przyznają im limity transferu 
na poziomie 200 MB. Zdaniem Mariusza 
Politowicza to bardzo dobry sposób na pro-
mocję tej usługi – internauci, zanim zdecy-
dują się wydać na nią pieniądze, mogą ją za 
darmo wypróbować. 

Już w  nieodległej przyszłości cieka-
wą alternatywą dla VPN-a w zastosowa-
niach korporacyjnych może być SD-WAN, 
który działa zresztą bardzo podobnie jak 
wirtualna sieć prywatna, to znaczy tune-
luje ruch użytkownika w szyfrowanym 
kanale. Natomiast jego główną przewa-
gą jest możliwość agregacji wielu połą-
czeń fizycznych w jeden „wirtualny tunel” 

i automatyczny wybór naj-
lepszego dostępnego połą-
czenia. W  sytuacji, kiedy 
łącze internetowe się za-
pycha, można je łatwo roz-
budować, chociażby za 
pomocą połączenia LTE. 

– Taka opcja jest szczegól-
nie pomocna właśnie pod-
czas pracy w  mieszkaniu, 
gdzie domownicy współ-

użytkują dostęp do internetu i często bra- 
kuje im pasma – tłumaczy Sebastian Kisiel, 
Senior System Engineer w Citrix Systems. 
– Urządzenia SD-WAN potrafią też zastąpić 
firewall i mają zaawansowane mechanizmy 
QoS. To pozwala przyznać priorytet aplika-
cjom krytycznym dla pracy zdalnej.

Domowe routery z reguły nie są wypo-
sażone w tego typu funkcje, a ich konfigu-

Zdaniem integratora 

n  Rafał Barański, prezes, braf.tech 
Przejście większości pracowników na tryb pracy zdalnej spowodowało olbrzy-

mie przeciążenie firmowej infrastruktury IT. Szczególnie było to zauważal-

ne w dużych firmach, które wcześniej preferowały stacjonarny model pracy. 

W efekcie znaczna część pracowników miała problemy z wykonywaniem swo-

ich zadań ze względu na brak dostępu do sieci. Wąskim gardłem nie była jednak 

wyłącznie sieć korporacyjna czy VPN-y. Same sieci domowe, przystosowane do 

obsługi niewielkiego ruchu internetowego, zostały nagle obciążone gigabajtami 

danych. To zaowocowało inwestycjami w usługi i sprzęt do domu. Klienci kupo-

wali nowe routery z wbudowanymi firewallami i usługą VPN. Ponadto wydawali 

więcej niż zazwyczaj pieniędzy na aktualizacje programów antywirusowych  

i antyszpiegowskich.

racja często wykracza poza kompetencje 
przeciętnego użytkownika. W przypadku 
SD-WAN konfiguracja jest przygotowy-
wana zdalnie przez dział IT, a następnie  
automatycznie dystrybuowana do wszyst-
kich urządzeń w sieci.

– To kolejny atut SD-WAN – dodaje  
Sebastian Kisiel. –  Dzięki centralnemu 
kontrolerowi oszczędzamy czas na pracach 
związanych z utrzymaniem sieci. W kla-
sycznym podejściu instalacja urządzeń 
brzegowych wymaga ręcznej instalacji, co 
jest bardzo czasochłonne.

Dropbox, Amazon, Microsoft, jak rów-
nież setki innych dostawców oferują na-
rzędzia do szyfrowania plików ¬ są to 
jednak systemy centralne. Część eksper-
tów jest zdania, że aby rozwiązania te by-
ły odporne na ataki, należy je również 
decentralizować, przyjmując kluczowe 
techniczne podstawy projektów block-
chain. Zdecentralizowane sieci, takie jak 
łańcuchy bloków, są zaprojektowane do 
działania na zasadzie konsensusu w wie-
lu różnych węzłach, co eliminuje ryzyko 
pojedynczego punktu awarii. 

Biorąc pod uwagę te korzyści, twór-
cy największych platform coraz częściej 
szukają zdecentralizowanych alternatyw. 
Nawet Twitter niedawno ujawnił plany 
zdecentralizowanego otwartego standar-
du dla mediów społecznościowych. Łań-
cuchy bloków zapewniają prywatność 
dzięki kompleksowemu szyfrowaniu. Ze 
względu na decentralizację są odporne 
na manipulacje ze strony osób trzecich. 
W przeciwieństwie do scentralizowanych 
serwerów, blockchain nie może zostać 
zhakowany poprzez jednorazową akcję 
cyberprzestępców. n
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Strategia Zero 
Trust może mieć 
negatywny wpływ 
na produktywność  
w pracy.
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Platforma Cisco SecureX jest centralnym miejscem do analizy i korelacji informacji spływających 
między innymi w postaci logów z różnych elementów środowiska IT, zbudowanego z rozwiązań 
Cisco, jak też produktów fi rm trzecich.

Narzędzia wykrywające zagrożenia 
na urządzeniach końcowych i re-
agujące na nie (Endpoint Detection 

and Response, EDR) w znacznym stopniu 
przyczyniły się do rozwoju technik elimi-
nacji złośliwego kodu, jako że korzystają 
ze znacznie bardziej rozbudowanego me-
chanizmu analizy niż zwykłe antywirusy. 
Zasięg ich działania jest jednak ograniczo-
ny tylko do komputerów i sprzętu mobil-
nego, z których korzystają użytkownicy. 
Dlatego w ostatnim czasie popularność 
zyskują rozwiązania typu XDR (eXtended
Detection and Response).

XDR zapewnia pełen wgląd w  dane 
o stanie pracy sieci, usług chmurowych, 
urządzeń końcowych, serwerów oraz apli-
kacji, ale wyróżnikiem wobec EDR jest 
obecność zautomatyzowanych mechani-
zmów do wykrywania, analizy i neutra-
lizacji spotykanych dziś oraz przyszłych 
zagrożeń. Szczególnie wartościowe jest 

wykorzystanie tych danych jako kontek-
stu do analizy zagrożeń. Dzięki temu ze-
społy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
zyskują dokładniejsze informacje o  za-
chodzących niepokojących wydarzeniach, 
na które wcześniej być może w ogóle nie 
zwróciłyby uwagi, w efekcie czego łatwiej 
jest im zneutralizować potencjalny atak. 

ochronne
SecureX to chmurowe, zintegrowane
środowisko stanowiące pomost między 
portfolio rozwiązań z grupy Cisco Secure
a infrastrukturą klienta. W jednym miej-
scu zapewnia ujednolicony wgląd w in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa 
infrastruktury IT i maksymalnie zwięk-
sza wydajność operacyjną, dzięki auto-
matyzacji procesów. Pozwala znacznie 
skrócić czas wykrywania i  analizowa-
nia zagrożenia, a jednocześnie dostarcza 

pełną wiedzę na temat jego kontekstu. 
Ogranicza także liczbę ręcznie wyko-
nywanych zadań, które są niezbędne 
do odpierania ataków oraz zapewnie-
nia zgodności z prawem i wewnętrzny-
mi przepisami obowiązującymi w danej 
fi rmie. Dzięki połączeniu w SecureX in-
formacji z kilku różnych źródeł klienci 
są w stanie zobaczyć szerszy kontekst, co 
przekłada się na większe bezpieczeństwo. 
Dzięki temu łatwiej jest wykrywać już na 
wczesnym etapie próby ataków, czy prze-
prowadzać aktywny Threat Hunting. 

Według przeprowadzonych przez Cisco 
badań, SecureX minimalizuje czas obec-
ności zagrożenia w fi rmowej infrastruk-
turze, między innymi przez to, że proces 
jego analizy został skrócony o 72 proc. 
Z kolei dzięki orkiestracji i automatyzacji 
zabezpieczeń pomiędzy zespołami spe-
cjalistów ds. bezpieczeństwa operacji (Sec-
Ops), działania sieci (NetOps) i operacji 

IT (ITOps) możliwe jest uzy-
skanie wyższej jakości współ-
pracy i zaoszczędzenie około 
100 godzin miesięcznie. 

Przedstawiciele Cisco pod-
kreślają, że platforma SecureX
zapewnia jeszcze większą 
funkcjonalność niż zwykłe 
rozwiązania XDR. Dzięki bar-
dzo szerokim możliwościom 
integracji z innymi systema-
mi, nadaje się do szerszego 
wachlarza zastosowań. Jest 
przy tym bardzo prosta w ob-
słudze, dzięki czemu jej ad-
ministratorzy nie muszą być 
specjalistami ds. automatyza-
cji środowiska IT. Aby z niej 

SecureX porządkuje nadmiar 
informacji o środowisku IT
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Dodatkowe informacje:
Michał Porada, 

Business Development Manager Cisco Security, Ingram Micro
michal.porada@ingrammicro.com

korzystać nie trzeba posiadać osobnej 
licencji – takie prawa nabywają wszyscy 
klienci będący użytkownikami rozwiązań 
z rodziny Cisco Secure. 

razem
Integralną częścią SecureX i fi larem no-
wego, zintegrowanego portfolio rozwią-
zań ochronnych Cisco jest moduł Threat 
Response. Wprowadza on mechanizmy 
automatyzujące do produktów z rodzi-
ny Cisco Security oraz zapewnia im źró-
dła informacji o zagrożeniach, przez co 
przyspiesza ich wykrywanie, prowadze-
nie dochodzenia oraz podejmowanie dzia-
łań naprawczych. W ten sposób uwalnia 
cały potencjał zintegrowanej architektu-
ry zabezpieczeń Cisco, a także zmniejsza 
obciążenie innych produktów ochronnych 
i sprawia, że pracują wydajniej. 

Głównym zadaniem Threat Response 
jest analiza danych płynących z innych 
rozwiązań Cisco, zaimplementowanych 
w sieci klienta – przede wszystkim gru-
py Cisco Talos, będącej podstawowym 
źródłem wiedzy na temat cyberzagrożeń 
w rozwiązaniach Cisco, ale też informacji 
wprowadzanych ręcznie. Efekt pracy tego 
modułu przedstawiany jest administrato-
rowi systemu w postaci grafi cznego zo-
brazowania – na intuicyjnych wykresach 
i osiach czasu – poszczególnych elemen-
tów wraz z danymi o ich reputacji oraz 
częstotliwości występowania. Prezen-
towany jest także kontekst ze zintegro-
wanych produktów Cisco Security oraz 
dostarczane są informacje, które systemy 
i w jaki sposób zostały zaatakowane. Ad-
ministrator może podjąć szybką decyzję 
dotyczącą np. odizolowania podejrzane-
go hosta i wykonać ją za pomocą narzędzia 
Cisco Secure Endpoint, a także podejrzeć 
w jaki sposób stanowiące zagrożenie pliki 
poruszały się po sieci. Działania napraw-
cze podejmowane są bezpośrednio z inter-
fejsu użytkownika. 

Cisco Threat Response umożliwia też 
blokowanie podejrzanych plików, domen 
itp., bez potrzeby wcześniejszego logo-
wania się do innych produktów. Zapew-
nia także zbieranie i  przechowywanie 
najważniejszych informacji dotyczących 
śledztw, jak również zarządzanie i doku-
mentowanie postępu i wniosków. 

również jest na celowniku. Dlaczego mia-

łoby być inaczej? Polskie fi rmy stanowią 

smaczny kąsek dla napastników. Inny przy-

padek, to traktowanie fi rm jako swojego 

rodzaju „stacji przesiadkowych” w drodze 

do infrastruktury innych przedsiębiorstw. 

W przypadku ataków globalnych cyber-

przestępcy nie zwracają uwagi na adres, tyl-

ko wykorzystują daną podatność. Zwróćmy 

uwagę, że o wielu takich przypadkach nie 

wiemy, ponieważ fi rmy nie zawsze chęt-

nie informują opinię publiczną o atakach. 

Cyberprzestępcy nie oszczędzają żadnej ga-

łęzi rynku i nie mają skrupułów, a pande-

mia i praca zdalna dają im nowe możliwości.

Na co powinny zwracać szczególną uwagę 
przedsiębiorstwa?
Należy wdrażać systemy skrojone tak, aby 

jak najlepiej wpasować się w funkcjono-

wanie danej fi rmy. Trzeba też pamiętać, 

że nawet najlepsze urządzenia i systemy 

w większości przypadków bez odpowied-

nich reguł polityki bezpieczeństwa zo-

stają po prostu „pudełkami”. Oczywiście 

wyzwaniem jest stworzenie skutecznej po-

lityki, a następnie jej egzekwowanie, tym 

bardziej w przypadku popularnej obecnie 

pracy zdalnej. Bardzo ważna jest edukacja 

ludzi, bo to oni często są tym słabym ogni-

wem, i instruowanie jak zachowywać się 

w niebezpiecznych lub podejrzanych przy-

padkach. Ale duża odpowiedzialność leży 

też po stronie administratorów, bo niestety 

wiele przypadków, związanych z wycieka-

mi danych, było skutkiem nieodpowiednio 

skonfi gurowanych urządzeń czy usług.

Wielu VAR-ów i integratorów byłoby zaintere-
sowanych sprzedażą rozwiązań ochronnych. 
Część z nich jednak uważa, że z jednej strony 
obserwowany obecnie przesyt informacjami 
o udanych atakach powoduje spowszednienie 
tej tematyki, więc komunikaty medialne nie 
przyciągają już odbiorców, a z drugiej – narzę-
dzia zabezpieczające stały się tak skompliko-
wane, że coraz trudniej je wdrażać. Co zrobić, 
żeby nie zniechęcać fi rm do myślenia o nich?
O cyberbezpieczeństwie mówi się dużo, 

ale uważam, że i tak wciąż za mało. Często 

jest tak, że w przypadku informacji o ata-

kach mamy do czynienia z chwilową refl ek-

sją. Największy problem pojawia się, jeżeli 

zapominamy o tym co widzieliśmy lub czy-

taliśmy już kilka minut później. To nie jest 

scenariusz fi lmu sensacyjnego, tylko realne 

przypadki, które codziennie dotykają przed-

siębiorstwa. Tak samo pewnego dnia mogą 

dotknąć nas. Narzędzia stają się bardziej 

skomplikowane ze względu na ich liczbę. To 

właśnie liczba reguł polityki, logów czy pa-

neli zarządzania może powodować zamie-

szanie. Dlatego tak bardzo ważna stała się 

automatyzacja. Tworzenie systemów skrojo-

nych do potrzeb klienta, a jednocześnie nie 

powodujących syndromu przeładowania 

logami, których nikt nie jest w stanie prze-

analizować, ma dzisiaj sens. 

Niektórzy jednak twierdzą, że Polska nie jest 
krajem z czołówki tych, którymi interesują się 
cyberprzestępcy…
To nie jest prawda, choć oczywiście chciał-

bym, aby była. Zerknijmy do różnych por-

tali lub do wiadomości w telewizji. Polska 

Trzy pytania do…
Michała Porady, Business Development 
Managera Cisco Security w Ingram Micro
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Autoryzowanym dystrybutorem Cisco 
w Polsce jest Ingram Micro, który zapew-
nia pełne wsparcie fi rmom partnerskim. 
Specjalnie dla nich oraz ich klientów 
przygotował platformę IM24podcast 
(im24podcast.pl), gdzie systematycznie 
publikowane są podcasty poruszające te-
maty związane z cyberbezpieczeństwem.
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W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na zdalny dostęp 
pracowników do firmowych zasobów idealnie sprawdzają się 
systemy Privileged Access Management (PAM) oraz dodatkowe 
narzędzia ochronne.

Telepraca stała się normą, w związ-
ku z czym konieczne okazało się 
wpisanie przez działy IT na listę 

priorytetów kwestii dotyczących bezpie-
czeństwa zdalnego dostępu. W tym kon-
tekście naprawdę poważnym wyzwaniem 
jest uzyskanie pewności, że dany użytkow-
nik jest rzeczywiście tym, za kogo się po-
daje. Tym bardziej, że pracownicy często 
wykonują służbowe zadania przy użyciu 
swoich osobistych urządzeń. A tam działa-
ją aplikacje, które same z siebie mogą spro-
wadzić na firmę takie czy inne zagrożenie. 

Ulubiony przez hakerów sposób na 
niezauważone przeniknięcie do firmo-
wej infrastruktury IT odbywa się dzięki 
kradzieży danych uwierzytelniających, 
zwłaszcza z  konta uprzywilejowanego. 
Aby temu zapobiec, przedsiębiorcy (czy 
instytucje) powinni stosować rozwią-
zania typu Identity and Access Manage-
ment (IAM), które zapewniają dodatkową 
warstwę ochrony poprzez dodanie uwie-
rzytelniania wieloskładnikowego w przy-
padku, gdy –  dajmy na to –  hasło do 
VPN-a jest zagrożone. Niemniej należy 
zwrócić uwagę na fakt, że systemy IAM 
identyfikują tylko poszczególnych użyt- 
kowników i nie umożliwiają szczegóło-
wego administrowania uprawnieniami 
przypisanymi do poszczególnych zaso-
bów w sieci. Do tego celu należy skorzy-
stać z rozwiązań PAM.

Sam VPN nie wystarczy
Narzędzie WALLIX Bastion gwa-
rantuje bezpieczny zdalny dostęp dla 
uprzywilejowanych użytkowników. Do-
datkowo moduł Access Manager stanowi 
bardzo dobrą alternatywę lub dodatek do  

tradycyjnych narzędzi VPN, przy czym 
jest od nich prostszy i tańszy w konfigu-
racji oraz zapewnia możliwość bardziej 
szczegółowego nadzoru nad działaniami 
osób uprzywilejowanych. Rejestruje też  
te działania w celach audytowych. W przy-
padku incydentu dostarcza dane do szcze-
gółowego prześledzenia kto, co i  kiedy 
zrobił, aby możliwe było podjęcie jak naj-
szybszego działania. Ważne jest jednak 
to, że z firmowej sieci nie należy usuwać 
mechanizmu VPN, jeśli jest już wdrożo-
ny. Funkcja Access Manager jest zalecana 
jako dodatek do VPN-a, zaś jej stosowa-
nie jest wręcz koniecznością, jeśli w firmie  
nie korzysta się z tego rozwiązania.

WALLIX Bastion wyposażono także 
w menedżera haseł, który pozwala unik-
nąć ryzyka dzielenia się danymi do logo-
wania pomiędzy pracownikami zdalnymi 
(w badaniach do tego typu praktyk przy-
znaje się ok.  50  proc. ankietowanych). 
Menedżer haseł generuje je w sposób au-
tomatyczny, z uwzględnieniem ustalone-
go stopnia złożoności i gwarantuje też ich 
zmianę w określonych odstępach czasu.

zaufaniem
Rozwiązanie typu PAM można połączyć 
z narzędziami EPM (Endpoint Privilege 
Management) do ochrony urządzeń koń-
cowych pracowników zdalnych. Bazują 
one na koncepcji modelu bezpieczeństwa 
„zero trust” przez co zakładają, że poten-
cjalnie każdy system może być infiltrowa-
ny. Wdrażają wewnętrzne zabezpieczenia, 
aby zapewnić, że system nie może zostać 
uszkodzony przez infiltrację spoza sieci 
korporacyjnej.

Taką zasadę najmniejszego uprzywi-
lejowania zastosowano w  rozwiązaniu 
WALLIX BestSafe. Dzięki temu każdy 
użytkownik, aplikacja i proces mają dostęp 
tylko do tych informacji i zasobów, które są 
niezbędne do wykonania konkretnej ope-
racji. Ograniczenie to nie ma jednak żad-
nego wpływu na biznesową działalność 
pracowników. Mogą oni normalnie wy-
konywać swoje obowiązki, uruchamiać 
wymagające uprawnień aplikacje korpora-
cyjne, a nawet instalować oprogramowanie 
z firmowej witryny, pod warunkiem, że nie 
jest ono zablokowane dla danego użytkow-
nika przez dział IT. Nowość stanowi jedy-
nie to, że do wszystkich tych operacji nie 
muszą mieć uprawnień administratora.

PAM

Dodatkowe informacje: 
Paweł Rybczyk,

Territory Manager CEE/CIS, WALLIX
prybczyk@wallix.com

ułatwi uprzywilejowany 
zdalny dostęp do zasobów

1Pełna kontrola nad zaawansowanymi . 

użytkownikami 

2Wykrywanie w czasie rzeczywistym 

zagrożeń i podejrzanej aktywności  

w ramach sesji

3Możliwość centralnego przyznawania 
poświadczeń dostępu i modyfikowania  

ich przez zespoły IT 

4Zapobieganie niewłaściwemu 

wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu  

poprzez ograniczanie uprawnień i rotację 

kluczy SSH 

5Wykrywanie podatności poprzez analizę 

kontekstu i identyfikację wzorców 

Główne przewagi PAM
nad sieciami VPN

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISKA PRACY ZDALNEJ
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Logitech rozwija ofertę rozwiązań 
wideokonferencyjnych. W styczniu br. 
do portfolio producenta trafi ły dwa 
urządzenia (do małych i średnich 
pomieszczeń) z rodziny Rally Bar.

Wszystkie zaawansowane funkcje 
wideokonferencyjnego syste-
mu Rally Bar udało się zinte-

grować w obudowie jednego urządzenia. 
Kamera Rally Ultra HD o wysokiej rozdziel-
czości (do 4K) zawiera 5-krotny optyczny 
zoom i zapewnia automatyczne sterowa-
nie obiektywem. Unikalnym rozwiązaniem 
jest wbudowany specjalny wizjer z minia-
turową kamerą, która zbiera informacje 
o liczbie i pozycji osób w sali konferencyj-
nej, a następnie przekazuje je specjalnemu 
procesorowi do analizy z wykorzystaniem 
mechanizmu sztucznej inteligencji Right-
Sight. Dzięki temu możliwe jest automa-
tyczne regulowanie i zmienianie kadrowa-
nia głównej kamery, chociażby w sytuacji, 
gdy do pomieszczenia wchodzą kolej-
ne osoby lub z niego wychodzą. Z kolei al-
gorytm RightLight gwarantuje naturalne 
odcienie skóry uczestników spotkania, na-
wet w ciemnych pomieszczeniach.

Inżynierowie Logitecha w  profesjo-
nalny sposób podeszli także do kwe-
stii akustycznych. Bazująca na sztucznej 
inteligencji technika RightSound au-
tomatycznie podnosi poziom odtwa-
rzanego dźwięku rozmówców i  tłumi 
niepożądane hałasy w tle pomieszczenia 
oraz echo. Wbudowane mocne głośniki, 
o  niskim poziomie zniekształceń, gwa-
rantują wypełnienie dźwiękiem całego 
pomieszczenia. Dobrano też mikrofony, 
w  konstrukcji których zastosowano za-
awansowaną technikę beamformingu, za-
pewniającą rejestrację fal dźwiękowych 
głosu każdej osoby w  pomieszczeniu, 
znajdującej się w odległości do 5 metrów 
od urządzenia. W sytuacji, gdy układ sali 

konferencyjnej wymusza większe odle-
głości uczestników spotkania od systemu 
wideokonferencyjnego, istnieje opcja za-
instalowania trzech dodatkowych paneli 
mikrofonowych Rally Mic Pod. 

Urządzenie Rally Bar można zamonto-
wać w sali konferencyjnej na ścianie (nad 
lub pod wyświetlaczem) albo ustawić na 
stole. Innowacyjna technika prowadzenia 
kabli w korytkach i w specjalnych mocowa-
niach ułatwia szybką i schludną instalację. 
Zastosowano też opatentowany system za-
wieszenia głośników w celu wyeliminowa-
nia drgań kamery wywołanych wibracjami. 

Do oferty Logitecha trafi ła także wer-
sja Rally Bar Mini, o kubaturze zmniej-
szonej wobec modelu Rally Bar o połowę. 
Jest przystosowana do instalacji w mniej-
szych salach konferencyjnych, ale jej funk-
cjonalność czy wydajność w żaden sposób 
nie została zredukowana. Główną różnicą 
jest brak optycznego zoomu w obiektywie, 
ze względu na potrzebę jego zminiaturyzo-
wania. Zwiększono natomiast pole widze-
nia, aby lepiej pokrywać okiem obiektywu 
małe pomieszczenia.

Wraz z urządzeniami Rally Bar portfo-
lio Logitecha zostało rozbudowane o urzą-
dzenie RoomMate. Ułatwia ono działowi 
IT standaryzację sprzętu wykorzystywa-
nego do wideokonferencji w każdej sali 
konferencyjnej w siedzibie fi rmy. Można 
je implementować w  pomieszczeniach, 
w których udział w spotkaniach bierze na-
wet 46 osób. RoomMate przeznaczony jest 
do montażu za ekranami, wewnątrz szafek 

czy pod stołem. Współpracuje z kamerami 
konferencyjnymi, takimi jak Logitech Rally 
Plus lub MeetUp oraz maksymalnie dwo-
ma wyświetlaczami HD. 

Wszystkie trzy urządzenia mogą działać 
samodzielnie (współpracują bezpośred-
nio z usługami Zoom i Microsoft Teams), 
ale można podłączyć je także do kompu-
tera z  systemem Windows lub macOS. 
Zapewnione jest też centralne monitoro-
wanie i zarządzanie wideokonferencjami 
za pośrednictwem takiego oprogramo-
wania  jak Zoom Dashboard, Microsoft 
Teams Admin Center czy autorskiego roz-
wiązania Logitech Sync. Sterowanie nimi 
może odbywać się za pomocą opcjonalne-
go kontrolera dotykowego Logitech Tap.

Bezpieczeństwo i poufność danych od 
zawsze jest priorytetem fi rmy Logitech, 
i nie inaczej jest w przypadku nowych roz-
wiązań do wideokonferencji. Wszystkie 
zgromadzone w urządzeniach i przesyłane 
dane są szyfrowane 128-bitowym kluczem 
AES, istnieje też możliwość skorzystania 
z infrastruktury klucza publicznego. Klu-
cze zabezpieczane są z wykorzystaniem 
technik Arm TrustZone oraz RPMP. 

Z URZĄDZENIAMI RALLY BAR

Dodatkowe informacje:
Paweł Cebulski, 

Head of Video Collaboration, Logitech
pcebulski@logitech.com

Bezpieczne wideokonferencje 

Rodzina rozwiązań wideokonferencyjnych Logitecha.
Od lewej: kontroler dotykowy Logitech Tap, Rally Bar Mini, Rally Bar, Rally Plus.
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Podstawą każdego, skutecznie dzia-
łającego systemu cyberbezpieczeń-
stwa, jest dobrze przygotowana, 

testowana w praktyce i stale aktualizowa-
na polityka bezpieczeństwa. Wiadomo to 
już od dawna i trudno wręcz wyobrazić 
sobie jakąkolwiek dyskusję o walce z cy-
berzagrożeniami bez właśnie tego, powta-
rzanego jak mantra, twierdzenia. Jednak 
większość fi rm chyba dopiero niedawno 
miała okazję przekonać się o jego prawdzi-
wości. Pandemia koronawirusa unaocz-
niła wszystkim pożytki z dysponowania 
prawdziwą i faktycznie na co dzień stoso-
waną, a nie tylko spisaną na papierze, po-
lityką cyberbezpieczeństwa. 

Przedsiębiorstwa, które stosowały wy-
pracowane na podstawie rzetelnej ana-
lizy ryzyka procedury reagowania na 
sytuacje kryzysowe, poradziły sobie z wy-
zwaniami lockdownu lepiej niż te, które 
musiały spontanicznie reagować na poja-
wiające się nagle zmiany sytuacji. Z bada-
nia przeprowadzonego wśród członków 
społeczności szefów bezpieczeństwa i cy-
berbezpieczeństwa CSO Council wynika, 
że wiele polskich fi rm dobrze zdało egza-
min z dostosowania się do funkcjonowa-
nia w  całkowicie nowej sytuacji. Tylko 
4 proc. ankietowanych uznało, że koniecz-
ność nagłego działania w warunkach lock-
downu spowodowała potrzebę daleko 

idących zmian stosowanego modelu cyber-
bezpieczeństwa. Dla 72 proc. zaistniała 
konieczność dostosowania i modyfi kacji 
rozwiązań tylko w wybranych obszarach. 
Z kolei w 24 proc. przypadków pandemia 
nie spowodowała konieczności wprowa-
dzania zmian w dotychczasowym systemie 
cyberbezpieczeństwa. 

Firmy zachowały zdolność skutecz-
nej ochrony swoich zasobów w  dużej 
mierze prawdopodobnie dzięki temu, 
że były przygotowane na różne scena-
riusze rozwoju sytuacji, czyli posiadały 
odpowiednio skonstruowane i przećwi-
czone w praktyce reguły polityki bezpie-
czeństwa. Ta musi uwzględniać bowiem 

również wydarzenia mało praw-
dopodobne, czy wręcz nieprzewi-
dywalne. Tylko stale prowadzona 
analiza zagrożeń pozwoli uchro-
nić się przed negatywnymi skut-
kami pojawienia się tzw. czarnego 
łabędzia, a przynajmniej je osłabić. 

Rodzaje zagrożeń i ich charakter 
stale się obecnie zmieniają. Żeby 
się przed nimi bronić, trzeba mieć 
wdrożoną politykę bezpieczeń-

n Andrzej Gontarz

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

WYZWANIE
Niekończące się

Nieustanna analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów 
gwarantujących skuteczność polityki bezpieczeństwa. Ma to szczególne 
znaczenie obecnie, gdy rozwiązania, które sprawdziły się przed 
pandemią, wymagają aktualizacji i dostosowania do nowych realiów.

POTRZEBA więcej informacji 
n Dla 73,8 proc. uczestników badania na temat bezpieczeństwa danych w pracy zdalnej, prze-

prowadzonego przez Kingston Technology na przełomie 2020 i 2021 r. bezpieczeństwo danych 

w ich fi rmie jest sprawą o dużym znaczeniu. Jednak tylko 44,3 proc. ankietowanych odpowie-

działo, że zna reguły polityki bezpieczeństwa w swojej fi rmie i wie, do kogo zwrócić się z ewen-

tualnymi pytaniami lub ma regularne szkolenia na ten temat. Z kolei 24,6 proc. twierdziło, że 

zna wprowadzone procedury cyberbezpieczeństwa, jednocześnie 23 proc. wybrało odpowiedź: 

„wydaje mi się, że znam, ale nie dostaję regularnie informacji na ten temat”.
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których pracownicy już wcześniej korzy-
stali z telepracy, nie były przygotowane na 
tak szybkie przeniesienie całego swojego 
środowiska pracy na platformy cyfrowe. 

Z tym wiązały się kolejne wyzwania, 
polegające na konieczności zapewnie-
nia bezpieczeństwa fi rmowych zasobów, 
zarówno przy korzystaniu przez pra-
cowników z  komputerów służbowych, 
jak i urządzeń prywatnych. Ze względu 
na ochronę prywatności dużo większym 
problemem było przy tym wdrożenie me-
chanizmów bezpieczeństwa w przypad-
ku korzystania ze sprzętu osobistego niż 
fi rmowego. Często z tego samego laptopa 
w domu korzysta bowiem zarówno pra-
cownik, jak i partner lub małżonek oraz 
dzieci. Z drugiej strony, wielu pracowni-
ków przyznaje się do używania służbo-
wego sprzętu do celów prywatnych, na 
przykładach zapisywania własnych zdjęć, 
dokumentów, fi lmów, muzyki. Z badania 
Vecto wynika, że w aż 92 proc. przedsię-
biorstw pracownicy używają służbowego 
sprzętu do celów prywatnych.

Ta sytuacja spowodowała koniecz-
ność wprowadzenia zarówno nowych 

stwa, która określa zasady postępowa-
nia w sytuacjach kryzysowych i wskazuje 
czynności niezbędne do przeciwdziałania 
skutkom niechcianych zdarzeń. Musi za-
wierać zbiór podstawowych, uniwersal-
nych reguł reagowania i podejmowania 
decyzji, również w nowych, pojawiają-
cych się nagle, trudnych do przewidzenia 
realiach. Firmy, które nie zdążyły przygo-
tować i przetestować własnych mecha-
nizmów zapewnienia bezpieczeństwa, 
w momencie lockdownu boleśnie odczu-
ły na własnej skórze brak takich gotowych, 
ramowych scenariuszy działań. 

Pandemia zmusiła specjalistów od cy-
berbezpieczeństwa przede wszystkim 
do innego niż dotychczas rozkładania 
akcentów w działaniu. W początkowej 
fazie lockdownu najważniejszym wyzwa-
niem stało się zapewnienie bezpiecznego 
funkcjonowania fi rm w warunkach pra-
cy zdalnej. Trzeba było to zrobić szybko, 
niemalże z  dnia na dzień. Czas i  skala 
przedsięwzięcia były kluczowymi czyn-
nikami ryzyka – nawet przedsiębiorstwa, 

Wśród 
arsenału środków 
technicznych do kontroli 
warto zwrócić uwagę 
na rozwiązania klasy 
IT GRC.

Zdaniem eksperta

n Sławomir Łobodecki, 
Implementation Expert, 

EY Business Advisory
Podstawą do stworze-

nia dobrej polityki bez-

pieczeństwa może być 

skorzystanie z powszech-

nie dostępnych standardów 

i opisanych dobrych praktyk. Wiele 

fi rm sięga po gotowe opracowania 

i wzory dokumentów, na przykład 

bazujące na normie ISO 27001. 

To jednak nie wystarczy – trzeba 

uwzględnić także czynniki specy-

fi czne dla danego przedsiębiorstwa. 

Należy zacząć od identyfi kacji za-

grożeń i inwentaryzacji wartościo-

wych zasobów, które faktycznie 

wymagają ochrony, ale też zwrócić 

uwagę na nowe obszary, związane 

z przechowaniem danych i usługami 

w chmurze. 

Reguły polityki bezpieczeństwa 

muszą być skonstruowane tak, aby 

istniała faktyczna zdolność reali-

zacji poszczególnych wytycznych. 

W praktyce oznacza to konieczność 

zachowania równowagi między naj-

lepszą ochroną, a możliwościami 

technicznymi i budżetowymi. Poli-

tyka bezpieczeństwa powinna też 

zawierać rekomendacje w zakresie 

kształtowania świadomości bez-

pieczeństwa wśród pracowników, 

przede wszystkim w postaci odpo-

wiednich procedur postępowania 

i prowadzenia szkoleń.

Zarówno sama polityka bezpie-

czeństwa, jak i związane z nią pro-

cedury muszą być weryfi kowane 

i aktualizowane. Należy zdefi niować 

kryteria pomiaru i oceny skuteczno-

ści działania mechanizmów ochron-

nych przez dostarczenie narzędzi 

kontrolnych metryk, KPI, raportów, 

dashboardów tworzonych przez sys-

temy klasy SIEM lub SOAR. Ważne 

jest sprawne dostosowywanie po-

lityki bezpieczeństwa do nowo po-

wstałych zagrożeń wynikających 

z nagłych sytuacji, jak na przykład 

pandemia i związana z nią praca 

zdalna, czy też coraz częstsze korzy-

stanie przez użytkowników z me-

diów społecznościowych lub usług 

i dysków sieciowych w chmurze. 
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rozwiązań technicznych, na przykład 
w postaci bezpiecznych połączeń czy me-
chanizmów szyfrowania, jak i odpowied-
nich reguł postępowania przy zdalnej 
pracy z fi rmowymi aplikacjami. Wymu-
siła więc wprowadzenie zmian również 
w  stosowanych politykach bezpieczeń-
stwa. Zadanie nie było łatwe, gdyż nowe 
zasady postępowania nie mogły mieć cha-
rakteru opresyjnego, który w i tak trud-
nej sytuacji utrudniałby dodatkowo pracę 
w trybie home offi  ce. Z drugiej strony mu-
siały być na tyle skuteczne i precyzyjne, 
by zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo 
fi rmowego środowiska pracy. Dlatego po-
lityka bezpieczeństwa musi być zawsze na-
pisana w prosty, zrozumiały dla wszystkich 
sposób. Nieznajomość bądź niezrozumie-
nie jej wymagań przez pracowników mogą 
być równie groźne jak jej brak. 

Konsekwencją problemów związanych 
z możliwością pełnego zabezpieczenia 
domowych środowisk pracy było zwięk-
szone zainteresowanie przenoszeniem 
zasobów przedsiębiorstw do środowisk 
chmurowych, którymi można łatwiej 
i skuteczniej zarządzać w kontekście wy-
mogów cyberbezpieczeństwa. Uniezależ-
nienie sposobów ochrony strategicznych 
danych czy aplikacji fi rmy od lokalnych, 
rozproszonych narzędzi ich przetwa-
rzania czy wykorzystania daje większe 
możliwości zapewnienia pełnego bez-
pieczeństwa. Jeżeli dane czy aplikacje 
znajdują się w chmurze, to mniej istotne 
(chociaż nie całkowicie nieważne) staje 
się, czy dostęp do nich odbywa się przez 
sprzęt służbowy, czy prywatny, z domu 
pracownika czy z biura w siedzibie fi r-
my. Łatwiej wtedy wprowadzić jednolite 

zarządzanie sieciami. Można również robić au-

dyty w cyklach. Wtedy w danym cyklu, trwają-

cym 2, 3 czy 5 lat, obejmujemy audytem całą 

fi rmę – im większa, tym powinny być robione 

częściej. Ich częstotliwość zależy też od identy-

fi kacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Jakie są najlepsze metody prowadzenia audytu 
cyberbezpieczeństwa?
Metody audytu są takie same, bez względu na 

to czy dotyczy on dużej, czy małej fi rmy. Trzeba 

jednak pamiętać, by był robiony przez certyfi -

kowanych specjalistów, ze zweryfi kowanymi 

kwalifi kacjami. Zazwyczaj fi rm nie stać na za-

trudnienie dużego zespołu audytowego i wte-

dy optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie 

zewnętrznemu audytorowi weryfi kacji systemu 

bezpieczeństwa w kluczowych obszarach. Resz-

tę można wykonać własnymi siłami, na przy-

kład angażując fi rmowych informatyków do 

sprawdzenia funkcjonowania mechanizmów 

dostępu czy udzielania uprawnień. Coraz wię-

cej rzeczy można też już weryfi kować zdalnie, 

więc nie potrzeba ponosić kosztów dojazdu 

i obecności audytora w fi rmie. Poprzez sieć mo-

że mieć on dostęp do całej dokumentacji klien-

ta, do ustawień, konfi guracji, pulpitów i logów 

w systemach IT. W niektórych sytuacjach przy 

wykorzystaniu podłączonych do sieci kamer 

można sprawdzić też zabezpieczenia fi zyczne. 

Hybrydowy model audytu zostanie z nami już 

na dobre, również po ustaniu pandemii. 

W jaki sposób pandemia wpłynęła na audyty 
cyberbezpieczeństwa?
Pandemia niczego w tym zakresie nie zmieni-

ła, poza upowszechnieniem zdalnego sposobu 

przeprowadzania audytów. Natomiast mocno 

zmienił się kontekst zagrożeń, gdyż obserwu-

jemy inne ryzyka związane z pracą zdalną niż 

z wykonywaną w biurze. Mamy też do czynie-

nia z coraz większą liczbą ataków celowanych 

na fi rmy, przed czym nie ustrzegł się m.in. polski 

CD Projekt. Kolejnym obszarem zainteresowa-

nia ze strony cyberprzestępców są wzmożone 

w ostatnim czasie zagrożenia związane z łań-

cuchem dostaw. W głośnym ataku na fi rmę 

SolarWinds zostało zainfekowanych kilkanaście 

tysięcy jej klientów, w tym Pentagon, Depar-

tament Stanu i Departament Sprawiedliwo-

ści. Atakujący podmienili plik z aktualizacjami 

oprogramowania Orion, jednego z produktów 

SolarWinds. Ofi ary nieświadomie pobrały plik 

od zaufanego dostawcy i po jego uruchomieniu 

ich środowiska zostały zainfekowane. Dostaw-

cy rozwiązań informatycznych powinni mieć na 

uwadze, że mogą stanowić „punkt przesiadko-

wy” do ataków na swoich klientów.

Co powinien obejmować dzisiaj skuteczny audyt 
bezpieczeństwa? 
To zależy od różnych czynników, w tym od 

wielkości fi rmy,  złożoności wykorzystywa-

nych przez nią systemów, wielkości budżetu. 

W idealnym modelu audyt powinien być kom-

pleksowy i obejmować wiele elementów – od 

weryfi kacji rozwiązań technicznych, przez 

sprawdzenie procedur i mechanizmów orga-

nizacyjnych, po ocenę zachowań i działań lu-

dzi. Jeśli jednak fi rma nie ma dostatecznych 

środków, to można ograniczyć zakres audytu 

i skupić się na węższych, ale kluczowych z per-

spektywy zagrożeń obszarach. Najlepiej wybrać 

te, które generują największe ryzyko dla przed-

siębiorstwa. Przykładowo, w zakresie ochro-

ny danych należałoby się skoncentrować na 

zabezpieczaniu strategicznych informacji fi r-

mowych, w  tym danych fi nansowych. Ob-

szarem kluczowego ryzyka jest też zawsze 

Trzy pytania do…
Sebastiana Burgemejstera, członka zarządu Instytutu 
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz prezesa BW Advisory  
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zabezpiecze-
nia na poziomie 
usługi chmurowej. 
To jednak wymaga z ko-
lei znowu aktualizacji i prze-
testowania polityki bezpieczeństwa pod 
kątem wyzwań wynikających z takiego 
modelu działania. 

Zintegrowana kontrola 
Do weryfi kacji skuteczności polityki bez-
pieczeństwa można wykorzystać wie-
le narzędzi informatycznych i rozwiązań 
służących na co dzień do zarządzania sys-
temem bezpieczeństwa w fi rmie. Na rynku 
dostępny jest cały arsenał środków tech-
nicznych, które mogą być użyte do wspo-
magania realizacji ustanowionych reguł 
bezpieczeństwa. Analiza pozyskiwanych 
z nich informacji może też służyć do ak-
tualizacji i modernizacji przyjętych zasad 
działania. Specjaliści od cyberbezpieczeń-
stwa mają do dyspozycji pełną gamę roz-
wiązań – SIEM (Security Information and 
Event Management), UBA (User Behavior 
Analytics), DLP (Data Loss Prevention), 
PAM (Privileged Access Management), 
ATP (Advanced Threat Protection) 
i wiele innych. 

Źródło: Badanie społeczności szefów bezpieczeństwa 
i cyberbezpieczeństwa CSO Council, 2020 

Warto zwrócić uwagę na rozwiąza-
nia klasy IT GRC (Governance, Risk Ma-
nagement and Compliance). Pomagają 
one zautomatyzować proces oceny sku-
teczności stosowanych w  firmie me-
chanizmów cyberbezpieczeństwa i  ich 
zgodności z wytycznymi polityki bezpie-
czeństwa. Pozwalają monitorować w skali 
całego przedsiębiorstwa procesy zwią-
zane z dostępem użytkowników, konfi -
guracją systemów, przeprowadzanymi 
transakcjami, przetwarzanymi danymi. 
Pomagają w analizie ryzyka, weryfi kowa-
niu stosowanych procedur postępowania, 
jak też w ocenie wdrażanych rozwiązań 
pod kątem ich zgodności z  normami 
i standardami bezpieczeństwa. 

Analitycy wyróżniają jeszcze dwa ty-
py systemów GRC – fi nansowy i prawny. 
Wraz z IT GRC stanowią one część całej 
gamy rozwiązań z dziedziny GRC, która 
obejmuje działania związane z ładem kor-
poracyjnym, zarządzaniem ryzykiem oraz 

44%

8%

8%

Bezpieczeństwo i dostępność 
środowiska chmurowego
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zapewniające zgodność z obowiązujący-
mi przepisami i regulacjami. Wszystkie te 
narzędzia mogą także działać jako jeden 
zintegrowany system GRC. Łącząc infor-
macje z różnych źródeł zapewniają spój-
ny obraz sytuacji w całej fi rmie. 

IT GRC może być wykorzystywany 
przez dział IT lub komórkę ds. cyberbez-
pieczeństwa. Na rynku dostępne są różne 
warianty tego oprogramowania – od dro-
gich, rozbudowanych systemów prze-
znaczonych dla dużych korporacji, po 
tańsze, prostsze rozwiązania skierowane 
do mniejszych fi rm. W gestii każdej z nich 
leży ocena przydatności i opłacalności za-
stosowania takiego rozwiązania. Pomocą 
w podjęciu właściwej decyzji mogą słu-
żyć integratorzy, którzy mają rozeznanie 
w tej dziedzinie. Dla wielu fi rm może to 
być rozwiązanie tańsze niż zatrudnianie 
specjalistów od cyberbezpieczeństwa. 
Badanie Vecto pokazało, że obecnie mniej 
niż co druga fi rma korzysta w tym właśnie 
zakresie ze wsparcia specjalistów.  n

Zdaniem specjalisty 

n Robert Sepeta, Business 
Development Manager, 

Kingston Technology
Bezpieczne połączenia 

VPN czy podstawowe 

zabezpieczenia wyko-

rzystywanego sprzętu 

to konieczność dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa fi rmy w warun-

kach pracy zdalnej. Należy jednak 

pamiętać, że stosowane reguły po-

lityki bezpieczeństwa nie powinny 

wpływać na komfort pracy. Takie 

podejście umożliwia budowanie 

partnerstwa między pracownika-

mi a pracodawcą, co może skutko-

wać pozytywnym nastawieniem 

do przestrzegania wprowadzonych 

zasad postępowania. Priorytetowo 

przez biznes powinny być trakto-

wane regularne szkolenia i edu-

kowanie pracowników w zakresie 

cyberochrony. Nawet najlepsze za-

bezpieczenia nie uchronią bowiem 

przed wyciekiem danych, jeśli pra-

cownicy nie będą przekonani, że 

to co robią w celu ich ochrony, jest 

ważne i skuteczne.

Zdaniem integratora 

n Tomasz Fiałkowski, Product Manager systemu ITManager, Infonet Projekt
Realizacji postanowień polityki bezpieczeństwa służą coraz częściej systemy kla-

sy ITSM, które umożliwiają kompleksową kontrolę procesu nadawania uprawnień 

dostępowych. Zagadnienie to stanowi dzisiaj jedno z najsłabszych ogniw fi rmo-

wego systemu bezpieczeństwa. Dzięki narzędziom ITSM następuje integracja 

informacji o bazie osobowej, posiadanych systemach informatycznych oraz ist-

niejących zbiorach danych, co ułatwia zarządzanie uprawnieniami dostępowymi. 

Dane historyczne na ten temat pozwalają na szczegółową analizę procesów ak-

ceptacji, co może być przydatne przy aktualizacji reguł polityki bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo 
aplikacji 

i baz danych 

Inne

40%
Bezpieczeństwo sieci 
fi rmowych i urządzeń 
końcowych 

W jakich obszarach 
zmiany w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, 
powstałe w wyniku 

pandemii, będą miały 
najbardziej widoczny
 i trwały charakter?
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Zpowodu ludzkich błędów skutecz-
nie udaje się przeprowadzić około 
95 proc. ataków. Tylko w nielicznych 

przypadkach za przyczynę można uznać 
niekompetencję administratorów IT, skut-
kującą chociażby niepoprawną konfi gu-
racją sprzętu sieciowego lub serwerów. 
Praktycznie niemożliwe jest też zatrudnie-
nie przez fi rmy za rozsądne wynagrodzenie 
ekspertów ds. bezpieczeństwa – ci są roz-
chwytywani głównie przez usługodawców 
specjalizujących się w tej dziedzinie. 

Tymczasem cyberprzestępcy nie robią so-
bie wolnego, szczególnie w czasie pandemii. 
FBI szacuje, że przez ostatni rok liczba po-
dejmowanych prób ataku wzrosła trzykrot-
nie. W kwietniu 2020 r., gdy niemal na całym 
świecie zapanował lockdown, Google blo-
kował 18 mln próbek złośliwego kodu i phi-
shingowych e-maili… dziennie. Dlatego tam, 
gdzie niemożliwe jest ręczne zapanowanie 
nad problemem, należy skorzystać z pomo-
cy specjalistów.

Ivanti jest liderem światowego rynku roz-
wiązań dla przedsiębiorstw służących do 
aktualizacji i łatania oprogramowania – ma 
w nim około 60 proc. udziałów. Zapewnia 
też największe repozytorium łat dla aplikacji 
fi rm trzecich, działających na platformach 
Windows, macOS, Linux, Unix i Solaris. 

Efektem zbieranej przez lata wiedzy jest 
narzędzie Patch for Endpoint Manager. 
Dba ono o aktualizowanie systemów opera-
cyjnych i aplikacji – w bardzo dużym stopniu 
automatyzuje proces wgrywania poprawek 
do posiadanego przez przedsiębiorstwo 
oprogramowania na urządzeniach końco-
wych i serwerach. Umożliwia realizację re-
guł polityki bezpieczeństwa, a jednocześnie 
skraca do niezbędnego minimum czas ła-
tania środowiska, co odgrywa niebagatelną 
rolę, ponieważ każdy dzień zwłoki zwiększa 
ryzyko skutecznego ataku. 

Unikalną cechą Patch for Endpoint Ma-
nager jest to, że swoim działaniem obejmuje 

również komputery, które nie są na stałe pod-
łączone do fi rmowej sieci, w tym laptopy pra-
cowników zdalnych lub tych handlowców, 
którzy od czasu do czasu korzystają z korpo-
racyjnych zasobów przez internet. Po nawią-
zaniu przez nich połączenia, na komputerze 
wymuszane jest dokonanie stosownych ak-
tualizacji lub zmiana ustawień, zgodnie z no-
wymi regułami polityki bezpieczeństwa. 

Około 60 proc. ataków na fi rmową infra-
strukturę IT dotyczy urządzeń końcowych, 
ale pozostałe 40 proc. zagrożonych syste-
mów znajduje się w serwerowniach oraz 
centrach danych. Dlatego do oferty Ivan-
ti trafi ło narzędzie Patch for Linux, Unix, 
Mac, które umożliwia szybkie wykrywanie 
luk w fi rmowym środowisku IT i automa-
tycznie instaluje profesjonalnie przetesto-
wane poprawki. Udostępnia jedną konsolę 
z  wbudowanym modułem automatyzacji 
podejmowanych działań, dzięki czemu mi-
nimalizowane jest ryzyko błędu ludzkiego. 
Każda nowa poprawka ma także określony 
stopień ważności, dzięki czemu administra-
torzy w trakcie sprawowania nadzoru nad 
środowiskiem IT mogą zdecydować o mo-
mencie jej wdrożenia, aby nie zakłócić pracy 
użytkowników i infrastruktury krytycznej.

Oba narzędzia Ivanti Patch mogą być zin-
tegrowane z systemami bezpieczeństwa in-
formacji i zarządzania zdarzeniami (SIEM). 
Ich kolejną ważną zaletą jest ułatwie-
nie zapewnienia zgodności z  przepisami 
i wewnętrznymi regulacjami w przedsię-
biorstwach, głównie tymi dotyczącymi bez-
pieczeństwa środowisk IT (także RODO).

Wsparcie dla administratorów

w zarządzaniu
     środowiskiem
Ivanti ma w ofercie rozbudowany pakiet narzędzi, które nie tylko umożliwiają ochronę różnych 
obszarów fi rmowej infrastruktury IT, ale także realizację nawet najbardziej rygorystycznych 
zapisów polityki bezpieczeństwa w praktyce.

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti
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Ułatwiają poza tym wymianę informacji, 
współpracę między działami IT, DevOps 
oraz osobami odpowiedzialnymi za całościo-
we bezpieczeństwo w firmie – do dyspozycji 
wszystkich tych zespołów są informacje ze 
zintegrowanych raportów podsumowują-
cych aktualny stan ochrony poszczególnych 
obszarów oraz zawierających ocenę potrzeby 
wdrożenia kolejnych aktualizacji. 

Cyberprzestępczość jest jednym z najbar-
dziej dochodowych procederów, więc pro-
fesjonalizm atakujących i ich determinacja 
wystawiają codziennie na próbę każdego 
użytkownika sieci. Fałszywe maile, zainfeko-
wane załączniki, zmienione linki powodują, 
że jeden ludzki błąd może doprowadzić do 
katastrofy w firmie. Dlatego powstało opro-
gramowanie Application Control, które 
zapewnia rozbudowaną kontrolę nad apli-
kacjami zainstalowanymi na urządzeniach 
końcowych oraz zdalne zarządzanie upraw-
nieniami systemu Windows. 

Application Control umożliwia odebra-
nie określonym użytkownikom pełnych 
praw administratora, które stanowią jed-
ną z  najczęściej otwartych „furtek” dla 
cyberprzestępców. Zapobiega również uru-
chamianiu nieautoryzowanych plików wy-
konywalnych, w których mogą znajdować 
się nielicencjonowane lub złośliwe opro-
gramowanie, ransomware czy inne nieznane 
aplikacje. Dostępna jest też opcja archiwiza-
cji takich plików w bezpiecznym repozyto-
rium w celu ich późniejszej analizy. 

Ciekawą cechą oprogramowania Appli-
cation Control są nietypowe metody kon-
trolowania sposobów korzystania przez 
użytkowników z  zasobów IT (funkcja  
Trusted Ownership). Przykładowo, spraw-
dzane są uprawnienia w plikach aplikacji, 
przypisane im w systemie plików NTFS. Jeśli 
aplikacja została zainstalowana przez dane-
go użytkownika, a więc to on jest jej „właści-
cielem”, wówczas próba skorzystania z niej 
przez inną osobę zostanie zablokowana. 

Application Control „uczy się” standardo-
wych zachowań użytkownika, a następnie 
wychwytuje odstępstwa. W przypadku za-
obserwowania anomalii ustala, w jakim pro-
cesie wystąpiła, blokuje go i informuje dział 
IT o tym zdarzeniu. Komputer, na którym 
zaistniał problem, zostaje odizolowany od  

Dodatkowe informacje: 
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, 

Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti 
bogdan.lontkowski@ivanti.com

sieci, co blokuje możliwość rozprzestrze- 
niania się infekcji. W ten sposób administra-
torzy zyskują czas na ocenę zagrożenia i pod-
jęcie działań zapobiegawczych. 

W czasach pandemii cyberprzestępcy co-
raz częściej uderzają w najsłabsze ogniwo 
firmowego środowiska IT – pracowników 
wykonujących swoje obowiązki zdalnie, 
często z nieodpowiednio zabezpieczonych 
lub wręcz prywatnych komputerów i urzą-
dzeń mobilnych, podłączonych do zasobów 
przedsiębiorstwa przez niezaszyfrowane 
łącze. Nieunikniony jest więc wzrost licz-
by przypadków, w których taki sprzęt staje 
się bramą wejściową do infrastruktury fir-
my, umożliwiając wykradzenie danych lub 
wprowadzenia np. ransomware’u. 

Objęcie szczególnym nadzorem wykorzy-
stywanych przez pracowników urządzeń 
końcowych ułatwia stworzone przez Ivan-
ti narzędzie Device Control. Sprawdza się 
ono w sytuacji, gdy do firmowych kompute-
rów podłączane są nieautoryzowane nośniki 
danych. W przypadku, gdy są one zainfeko-
wane, rośnie ryzyko ataku na zasoby przed-
siębiorstwa. Device Control umożliwia 
kontrolowanie portów USB i  zarządza-
nie nimi. Jedną z najbardziej przydatnych 
funkcji jest biała lista zapewniająca rozpo-
znawanie i dopuszczanie do pracy tylko au-
toryzowanych urządzeń USB, na przykład 
o określonych numerach seryjnych. Podob-
ne ograniczenia mogą być zastosowane wo-
bec drukarek. Wszystkie próby podłączania 
sprzętu spoza listy skutkują wysłaniem 
ostrzeżenia do administratorów. Narzędzie 
to pozwala też na wymuszanie szyfrowania 
danych na nośnikach zewnętrznych. 

Ivanti Device Control sprawdza się także 
w środowisku rozwiązań przemysłowych, 
do których mogą mieć łatwy dostęp przy-
padkowe osoby lub pracownicy nieautoryzo-
wani do korzystania z określonego sprzętu. 
Warto zainstalować to narzędzie na serwe-
rach, urządzeniach POS, terminalach, ban-
komatach czy zwirtualizowanych stacjach 
roboczych. Dzięki temu minimalizowane 
jest ryzyko przeprowadzenia zdalnego ata-
ku typu man-in-the-middle.

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Ivanti w Polsce są: Alstor SDS, 
Prianto i Veracomp.

1  Inwentaryzacja wszystkich prze-

nośnych urządzeń podłączonych 

do komputerów w przeszłości lub 

obecnie

2  Klasyfikacja wszystkich urządzeń 

plug-and-play (klasa, grupa, model, 

numer identyfikacyjny) oraz stworze-

nie białej listy i zdefiniowanie odpo-

wiednich reguł polityki

3  Zdefiniowanie ograniczeń dotyczą-

cych liczby kopii plików, zasad filtro-

wania rodzajów plików i wymuszenia 

szyfrowania plików kopiowanych na 

urządzenia przenośne

4  Monitorowanie zmian w regułach 

polityki, aktywności administratorów 

i kopiowania plików

5  Raportowanie informacji doty-

czących użycia urządzenia i danych 

w celu zapewnienia zgodności z regu-

lacjami wewnętrznymi i prawem

JAK DZIAŁA 
IVANTI DEVICE CONTROL? 

1
2

34

5
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Teoretycznie koronawirus, który w kilka tygodni wyprowa-
dził IT poza biura i spowodował większe niż kiedykolwiek 
wcześniej rozproszenie infrastruktury, powinien natych-

miast zwiększyć sprzedaż rozwiązań do uwierzytelniania i kon-
troli dostępu. W praktyce tak to nie zadziałało. Dostawcy takich 
systemów odnotowują wzrosty wynikające przede wszystkim 
z up-sellingu. Klienci, z powodu rosnącej wagi zdalnego dostępu, 
zaczęli dokupować licencje na rozwiązania, które już posiadają. 
Z kolei duża część projektów, które rozpoczęły się w 2019 r. i mia-
ły być skończone w 2020 r., została anulowana albo odłożona na 
czas nieokreślony. 

– Nie było czegoś takiego jak w ubiegłych latach, że jeśli projek-
ty były przesuwane w czasie, to tylko na 1-2 kwartały – podkre-
śla Paweł Rybczyk, Senior Territory Sales Manager CEE&CIS 
w Wallix.

Są jednak optymistyczne przesłanki, by twierdzić, że czas sprze-
daży oprogramowania do zabezpieczania dostępu dopiero się za-
czyna. Wcześniej budżety musiały zostać przeznaczone na sprzęt, 
więc zeszłoroczne inwestycje na IT dotyczyły zakupów laptopów, 
serwerów, rozwiązań do wideokonferencji itp. W tym roku są już 
pierwsze oznaki innego podejścia. Klienci, dysponując niezbęd-
ną infrastrukturą sprzętową i połączeniami VPN, chcą teraz lepiej 
nadzorować to, co się dzieje w ich środowisku IT.

Na decyzje o zakupie lepszej ochrony bez wątpienia wpływać 
będzie nagłaśnianie poważnych incydentów bezpieczeństwa 
w Polsce, takich jak ataki na Małopolski Urząd Marszałkowski 
czy CD Projekt. Coraz częściej dochodzi do nich w naszym kraju, 
a pytani przez CRN Polska integratorzy twierdzą, że powoływa-
nie się na te i podobne przykłady bardzo pomaga w rozmowach. 

– Ponieważ teraz stały się zdalnymi nawet te zewnętrzne usłu-
gi, które wcześniej były realizowane na miejscu w fi rmie, to klienci 
chcą mieć lepszy wgląd w zasady takiego dostępu – twierdzi Paweł 
Rybczyk. – I niekoniecznie kontrolowani muszą być użytkownicy 
z uprawnieniami superadmina. Firmy chcą wiedzieć, kto i kiedy się 
łączy, a dodatkowo rejestrować, co robi. Za tym idzie integracja roz-
wiązań IAM/PAM z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.

Większe zainteresowanie zarządzaniem dostępem przejawia też 
przemysł, bowiem w zakładach produkcyjnych część czynności, 
w tym związanych z utrzymaniem czy serwisem urządzeń, zaczę-
ła być wykonywana zdalnie. Wobec konieczności rygorystycznej 
kontroli dostępu wymagane są profesjonalne zabezpieczenia. 

Przeszło dwa lata temu Gartner przewidywał, że do 2022  r. 
60 proc. korporacji i globalnie działających przedsiębiorstw oraz 
90 proc. średnich przedsiębiorstw wdroży metody bezhasłowe 
w ponad 50 proc. zastosowań, co miało być ogromnym wzrostem 
w porównaniu z 5 proc. w 2018 r. Na początku 2021 można mieć 

n Tomasz Janoś 

SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA

Na początku pandemii budżety IT zostały przeznaczone głównie na zakup laptopów i rozwiązań 
do wideokonferencji. Obecnie klienci, posiadając już infrastrukturę do pracy zdalnej, muszą zadbać 
o zabezpieczenia, w tym ochronę dostępu – także w formie abonamentu.

BEZPIECZNY    
MFA staje się standardem
DOSTĘP:  
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jednak wątpliwości, czy już za rok hasła znajdą się w odwrocie. 
Rzeczywiście, postęp techniczny w biometrii i rozwój standardów 
takich jak FIDO2 sprawiają, że trend „passwordless” przybiera na 
sile. Powstają ciekawe rozwiązania bazujące na biometrii beha-
wioralnej, która jest połączeniem biometrii i analizy behawioral-
nej UBA (User Behavior Analytics), czyli uczenia maszynowego 
– rejestrującego standardowe zachowania użytkownika i alarmu-
jącego, gdy odbiegają one od normy. Przykładem może być rozwi-
jana przez polski startup usługa Digital Fingerprints. 

Pytani przez CRN Polska dostawcy i integratorzy nie zauwa-
żają jednak, by klienci gremialnie rezygnowali z haseł. Zwracają 
przy tym uwagę, że samo hasło nie powinno być jednak podstawą 
udzielenia dostępu do systemów newralgicznych. Reguły polityki 
związane z hasłami zmieniają się, ale pew-
ne przyzwyczajenia użytkowników zosta-
ją. Gdy korzysta się z prostych haseł, trzeba 
być świadomym, że jest wiele metod, które 
mogą być wykorzystane przez napastników 
do ich złamania. Kolejnym zagrożeniem jest 
wykorzystywanie tych samych haseł przez 
użytkowników w wielu serwisach.

Dlatego bardzo wzrosło zainteresowanie 
rozwiązaniami MFA (uwierzytelniania wie-
loskładnikowego, najczęściej 2FA) w najróż-
niejszej formie. Jednakże z jakichkolwiek 
systemów klienci by nie korzystali, jeżeli nie 
będą za tym stały odpowiednie reguły polity-
ki bezpieczeństwa, ich egzekwowanie i mo-
nitoring, na nic całe przedsięwzięcie. 

– Warto pamiętać o zasadzie „least pri-
vilege”, czyli nieudzielania użytkownikom 
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większego dostępu niż potrzebują do wykonania danego 
zadania – mówi Michał Porada, Business Development Manager 
Cisco Security w Ingram Micro. – Im mniej dostępu, szczególnie do 
zasobów newralgicznych, tym administratorzy lepiej śpią. Upraw-
nienia powinny być okresowo sprawdzane, ponieważ w fi rmach role 
pracowników często mogą się zmieniać, zaś treść dokumentu poli-
tyki bezpieczeństwa należy weryfi kować. Uwierzytelnianie się za 
pomocą 2FA powinno być stosowane wszędzie, gdzie to możliwe.

Według Pawła Zwierzyńskiego, inżyniera sieciowego w Vernity, 
istotne jest, by użytkownicy posiadali uprawnienia do systemów 
zgodnie z funkcją biznesową jaką sprawują w fi rmie. Bardzo czę-
sto są one jednak zbyt duże – zarówno w warstwie sieciowej, jak 
i systemowej. 

Strefa niezaufana

Strefa zaufana

STARA ARCHITEKTURA

Ochrona wewnątrz fi rmowej sieci Bezpieczeństwo nie wewnątrz sieci, 
ale bazujące na tożsamości użytkowników

NOWA ARCHITEKTURA

Aplikacje 
w chmurze

Użytkownicy 
i urządzenia
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– Nawet jeśli na początku zasady dostępu odpowiadają pełnionym 
funkcjom biznesowym, to po pewnym czasie ich spójność nie zosta-
je zachowana, czy to przez błędy administratorów, 
czy przez umyślne dawanie większych uprawnień 
dla „świętego spokoju”. Dlatego tak ważne jest ich 
cykliczne rewidowanie – mówi przedstawiciel po-
znańskiego integratora.

Michał Porada sugeruje, by zadawać kliento-
wi wiele pytań o rzeczy, które mają bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo w jego fi rmie. Przykła-
dowo: co się stanie po podłączeniu małego routera 
Wi-Fi do gniazdka LAN w ścianie obok drukarki? 
Czy zapewniony jest wgląd w aktywność pracow-
ników? Z jakich aplikacji oni korzystają i w jakim 
stanie są stacje końcowe? Czy pracownik nie próbuje logować się 
do konkretnych systemów wewnętrznych z wykorzystaniem nie-
autoryzowanego urządzenia?

Czym jest Zero Trust?
Skrajnym ograniczeniem i  pełną kontrolą dostępu, a  ostat-
nio bardzo nośnym marketingowo hasłem, jest koncepcja Zero 
Trust, powstała już wiele lat temu. U jej podstaw leży koniecz-
ność weryfi kowania wszelkich prób połączenia z systemem przed 
udzieleniem dostępu do niego. Zasadą jest brak zaufania do wszyst-
kich i wszystkiego, nawet jeśli to coś podłączone jest już do sie-
ci lokalnej. 

– Model ten nie jest możliwy do wdrożenia za pomocą jednego 
„magicznego pudełka”, bo tak naprawdę pociąga za sobą wiele ele-
mentów funkcjonujących w infrastrukturze oraz dotyczy całkowi-
tej zmiany podejścia w dostępie do danych i zasobów, a także reguł 
polityki z tym związanych – mówi Michał Porada. – W rezultacie 
mocno dotyka użytkowników końcowych i chociaż dużo się mówi 

Zdaniem integratora 

n Paweł Zwierzyński, inżynier sieciowy, Vernity
Z początkiem pandemii wyzwania, jakie pojawi-

ły się u naszych klientów, dotyczyły głównie 

problemów wydajnościowych. Ich infrastruk-

tury nie były gotowe na tak duży wzrost licz-

by użytkowników pracujących zdalnie. Później 

na pierwszy plan wyszły kwestie związane 

z bezpieczeństwem. Większość klientów korzysta 

tylko z haseł, co stanowi duże zagrożenie. Często dane uwie-

rzytelniające do VPN to również poświadczenia korporacyjne, 

na przykład do Offi ce 365, więc atakujący, przechwytując je, 

uzyskuje dostęp do infrastruktury – mieliśmy taki przypadek. 

Przy dostępie tylko na podstawie haseł i bez polityki w tym 

obszarze w każdej fi rmie znajdzie się użytkownik z hasłem 

typu „Zima2021!”. Klienci są coraz bardziej świadomi, że ha-

sła to za mało i zaczynają postrzegać wieloskładnikowe uwie-

rzytelnianie jako konieczne. Kolejne zagrożenie dotyczy tego, 

że domowe biura stały się w sumie zdalnymi oddziałami fi rm, 

a w domu działają urządzenia IoT. Łatwo się do nich włamać 

i przez nie uzyskać dostęp do infrastruktury fi rmowej.
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o Zero Trust, to pełne wdrożenie nie jest w tym przypadku procesem 
ani szybkim i tanim, ani bezbolesnym.

Choć na rynku zaczęły się pojawiać komplet-
ne oferty promowane pod szyldem Zero Trust, to 
jednak wielu specjalistów uważa, że nie są to tak 
naprawdę produkty gotowe do wdrożenia i uży-
cia. Szyte na miarę podejście Zero Trust wymaga 
zwykle użycia różnych produktów, co powinno 
wynikać ze specyfi ki konkretnego klienta. Wdro-
żenie trzeba poprzedzić weryfi kacją wszystkich 
zasobów w infrastrukturze klienta oraz każdego 
dostępu i dopiero na tej podstawie wprowadzać 
ograniczenia. Problem polega na tym, że potrzeb-
nej do tego wiedzy w przedsiębiorstwach braku-

je. O ile strategiczne podejście wykazują jeszcze duże fi rmy, o tyle 
mniejsze nie mają wystarczającego know-how. 

Dopiero, gdy posiada się konsekwentnie realizowaną strategię 
bezpieczeństwa, można wdrażać różne produkty, które pomogą 
w realizacji modelu Zero Trust. Dlatego integrator oferujący taki 
produkt powinien klientowi pomóc w stworzeniu strategii, która 
będzie wystarczająca nie na miesiąc lub dwa, ale znacznie dłużej. 
Swoją drogą, dzięki temu, niejako przy okazji, relacja z klientem 
także staje się długoterminowa.

- W tym kontekście Zero Trust jest czymś pozytywnym. Klienci 
chcą o tym podejściu rozmawiać, a dla partnerów to szansa zrobie-
nia z bezpieczeństwa projektu, a nie sprzedaży tego czy innego pro-
duktu – mówi Paweł Rybczyk.

W kontrze do Zero Trust wydają się działać niektórzy dostaw-
cy rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Twierdzą, że 
zamiast zamykać wszystko, lepiej jest wdrożyć coś, co nauczy 
się prawidłowych zachowań w danym środowisku, wyszukując 
anomalie i reagując na nie. Ten rynek jest jednak wciąż w fazie 
rozwoju.

Warto odnotować, że wśród klientów biznesowych zaczyna ro-
snąć zainteresowanie modelem subskrypcyjnym. Użytkowni-
cy tacy mniej chętnie inwestują w wieczyste licencje, których 
cena zakupu jest odpowiednio większa, choć potem nie trzeba 
już nic płacić. Dzieje się tak, gdy przedsiębiorcy nie są pewni, 
jak rozwinie się sytuacja w gospodarce. Przy czym są klienci, 
którzy nie tylko decydują się na abonament, ale nierzadko chcą, 
by wybrane rozwiązanie ochronne było zarządzane przez do-
stawcę usługi. 

– Nie chodzi tu o oferty SOC, których przybyło w ostatnich la-
tach, ale ogólnie o usługę bezpiecznego dostępu do infrastruktu-
ry, która może bazować na różnych rozwiązaniach ochronnych 
– dodaje Paweł Rybczyk. – Może to być VPN oraz IAM/PAM 
z usługą zarządzania dostępem dla klienta, który nie dysponuje 
odpowiednim zespołem technicznym, by mógł tym zajmować się 
sam, albo nie ma czasu na kolejne szkolenie swojego przeciążonego 
personelu IT.

Wcześniej model MSSP z  dużymi oporami przebijał się 
w Polsce do świadomości klientów, dostawców i ich partnerów. 

Dostęp do instancji 
chmurowych oraz 
przechowywanych 
tam danych musi 
być odpowiednio 
zabezpieczony. 
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Wydaje się, że pandemia i krótkoterminowe planowanie wy-
raźnie zwiększyły trend świadczenia usług na zasadzie abona-
mentu, którymi zainteresowany jest nie tylko sektor prywatny, 
ale także publiczny. Dzięki temu integratorzy coraz częściej 
będą musieli nie tylko dostarczyć klientowi same produkty, 
jak przełącznik, router, fi rewall czy inne zabezpieczenia, ale 
„opakować” je kompleksową usługą, związaną z zarządza-
niem czy integracją z innymi systemami. Co ważne, taki pa-
kiet będzie wynikać z opracowanej wspólnie przez obie strony 
strategii bezpieczeństwa.

Są sygnały z rynku, że klienci przenoszący się do chmury rezy-
gnują z wdrożonych wcześniej we własnej infrastrukturze za-
bezpieczeń, w tym rozwiązań zarządzania dostępem. Gdy chodzi 
o chmurę i jej bezpieczeństwo, osobom odpowiedzialnym za IT 
w fi rmach zdarza się wpadać z jednej skrajności w drugą. Naj-
pierw cloud był środowiskiem, któremu w ogóle nie należy ufać. 
Obecnie z kolei można spotkać się z opiniami, że po migracji do 
chmury już nie trzeba martwić się o narzędzia ochrony, bo wszyst-
ko zapewnia jej operator.

Takim klientom warto przypomnieć, kto odpowiada za bez-
pieczeństwo chmury i w jakim stopniu. Wszyscy dostaw-
cy chmury publicznej proponują model odpowiedzialności 
współdzielonej z użytkownikiem. W przypadku często wy-
bieranej przez przedsiębiorstwa usługi IaaS operator jest 
odpowiedzialny za całą infrastrukturę obsługującą – za usługi 
podstawowe, oprogramowanie do wirtualizacji i sprzęt, łatanie 
luk i naprawianie błędów w tym obszarze, a także zasilanie i re-
dundancję centrum danych. Rzeczywiście, operator wnosi od-
porność na zagrożenia, ale tylko niektóre, na przykład ataki typu 
DDoS. 

Dla użytkownika współdzielona odpowiedzialność w usłudze 
IaaS oznacza, że odpowiada on za to, co wnosi, czyli za systemy 
i aplikacje. Zarządzanie nimi, ich aktualizowanie i łatanie jest po 
jego stronie. Co ważne (choć może się to wydać mniej oczywi-
ste), również do niego należy konfi guracja sieci i jej zabezpie-
czeń. Musi więc zadbać o wdrożenie także narzędzi do kontroli 
dostępu i uwierzytelniania, najlepiej zintegrowanych w jeden 
system ochrony dla wykorzystywanego najczęściej środowiska 
hybrydowego. 

– Wykorzystanie chmury wiele zmienia, bo zapewnia wygodną 
obecnie decentralizację zasobów i możliwość korzystania z usług 
SaaS – mówi Michał Porada. – Trzeba jednak pamiętać, że dostęp 
do instancji chmurowych i przechowywanych tam danych również 
musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Przechwycenie loginu i ha-
sła bądź typowe błędy, na przykład przy ustaleniu dostępu do da-
nych, mogą być początkiem dramatu.

Dostawcy wciąż dostosowują swoje oferty – proponują pro-
dukty, które są w stanie zabezpieczać dostęp zarówno w chmu-
rze (w tym również w modelu multi-cloud), jak i on-premise. Dla 
klientów, którzy posiadają jakąś własną infrastrukturę i jedno-
cześnie obawiają się uzależnienia od jednego usługodawcy, mo-
że to być lepszy wybór w porównaniu z natywnymi dla chmury 
narzędziami, które są oferowane przez jej operatorów. n
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Zdaniem producenta 

n Paweł Rybczyk, Senior Territory Sales Manager 
CEE&CIS, Wallix
W Polsce jako MSSP zaczynają działać 

operatorzy centrów danych, którzy chcą 

uzupełnić swoją ofertę infrastruktury 

o warstwę bezpieczeństwa i aplikacji. Ale 

nie tylko oni, bo w usługi wchodzą także 

niektórzy nasi integratorzy, którzy z różnych 

produktów ze swojego portfolio tworzą całościową 

ofertę as-a-Service pod wspólnym szyldem, na przy-

kład bezpiecznego dostępu. Takie rozwiązanie nie jest 

wtedy hostowane po stronie partnera, jak w przypad-

ku operatora centrum danych, tylko wdrażane u klien-

ta, który płaci za nie abonament obejmujący, oprócz 

licencji, także zarządzanie. De facto w takim modelu 

dla producenta czy dystrybutora to integrator staje się 

klientem końcowym.

n Michał Porada, Business Development Manager 
Cisco Security, Ingram Micro
Firmy stanęły wobec wielkiego wyzwania, 

by z jednej strony zadbać o własne bez-

pieczeństwo, a z drugiej o komfort pra-

cownika działającego w trybie zdalnym. 

Gdy wiele z nich ma już za sobą przygo-

towanie infrastruktury, odpowiednich licen-

cji i reguł polityki, rośnie wśród nich chęć zapewnienia 

bezpieczniejszego i bardziej kontrolowanego dostę-

pu. W tym tkwi przyczyna zainteresowania takimi 

rozwiązaniami jak 2FA oraz wykorzystaniem zaawan-

sowanych możliwości narzędzi typu NAC do tworze-

nia granularnych zasad dostępu, zależnych nie tylko od 

poświadczeń, ale również wielu innych elementów, jak 

urządzenie, zainstalowane oprogramowanie, aktualiza-

cje itp.

n Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na 
Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti
Od wybuchu pandemii na świecie gwał-

townie wzrosła liczba niemal wszystkich 

rodzajów cyberataków, co związane jest 

przede wszystkim z masowym przecho-

dzeniem fi rm na pracę zdalną i skupieniem 

się przestępców na użytkowniku końcowym, 

który w warunkach pracy w domu stał się jeszcze słab-

szym niż dotychczas ogniwem systemu. W efekcie ła-

twiejsze stało się wykradanie haseł, chociażby przy 

użyciu phishingu. Gdy każdy tydzień przynosi przykła-

dy udanych ataków, w tym na fi rmy w Polsce, świadomi 

zagrożeń klienci będę szukać narzędzi, które w mode-

lu Zero Trust pomogą im w zintegrowaniu dostępu do 

chmury, aplikacji i sieci, umożliwiając korzystanie z hy-

brydowego IT.
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