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Bezpieczeństwo IT w przebudowie
Ochrona danych i sprzętu jeszcze nigdy nie była 
tak trudna, jak w ciągu ostatnich dwóch lat.
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Wojna także 
z cyberprzestępcami
W kontekście 
cyberataków przed 
inwazją Rosji na 
Ukrainę głównym 
tematem pozostawałby 
ransomware.

Ochrona sieci w erze pracy hybrydowej
W obliczu nowych wyzwań, gdy trzeba
 było zastosować VPN na skalę masową 
i w trybie ciągłym, metoda ta ujawniła 
swoje ograniczenia.

Jak hasło staje się przeżytkiem 
Przejście do alternatywnych 
mechanizmów uwierzytelniania 
wymaga zmiany sposobu 
myślenia.
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EDYTORIAL

Dawno temu usłyszałem średnio elegancki dowcip, który 
składa się z pytania „czym są mieszane uczucia?” i odpo-
wiedzi, której pozwolę sobie nie cytować. Widząc skutki 

inwazji wojsk Putina na Ukrainę można ten dowcip zaktualizować, 
a odpowiedź powinna brzmieć: „gdy cyberprzestępcy walczą o po-
kój na świecie!”. Oczywiście, można byłoby zarzucić im wyracho-
wanie. Globalny niepokój i ryzyko rozpętania pierwszej cyberwojny 
światowej, spowoduje, że po pewnym czasie sumarycznie poziom 
zabezpieczeń infrastruktury IT na świecie znacznie wzrośnie, a to  
w oczywisty sposób ograniczy możliwość czerpania 
przez cyberprzestępców zysków z ich działalności.

W przypadku każdej wojny pierwszą ofiarą jest 
prawda – te wypowiedziane ponad 100 lat temu 
słowa są słuszne także dziś. Media, będące w jakże 
słusznej koalicji przeciwko Rosji, w hurraoptymi-
stycznym tonie relacjonują „dokonania” Anonimo-
wych, czyli niezrzeszonej w żadną strukturę grupy 
osób o hakerskim doświadczeniu, które otwarcie 
wstąpiły na cyberwojenną ścieżkę przeciwko re-
żimowi Putina.

Anonymous przypisuje sobie kradzież danych 
120 tys. rosyjskich żołnierzy, rozległy atak DDoS na 
wiele rosyjskich instytucji państwowych, jak też unieruchomienie 
dostaw gazu czy dostępu do satelitów szpiegowskich. Część z tych 
informacji została już zweryfikowana jako mało prawdopodobna 
lub wyolbrzymiona przez dziennikarzy. Zresztą sprawdzanie czy 
działa rzekomo zaatakowana strona przez osobę znajdującą się poza 
Rosją w pewnym momencie stało się bezcelowe, gdyż na serwerach 
DNS uruchomione zostały geoblokady, co w zamyśle atakowanych 
miało odciąć dużą część zagranicznego ruchu z ataku DDoS. 

Z drugiej strony zaś tajemnicą poliszynela jest, że wśród Anoni-
mowych jest wielu Rosjan. Znakomita większość prawdopodobnie 
jest przeciwko jakiejkolwiek wojnie. Coraz częściej jest więc pod-

kreślane, że niektóre osiągnięte sukcesy mogą być skutkiem we-
wnętrznego sabotażu. Jeśli to prawda, to działania te w obecnej 
sytuacji chyba wypada pochwalić. 

Warto odnotować jeszcze jedno ciekawe zjawisko, chociaż nie 
wiem czy za dwa tygodnie, w momencie dystrybucji tego wydania 
Vademecum do Czytelników, będzie ono jeszcze istniało. W pierw-
szym zrywie pomocy dla Ukrainy, parę dni po inwazji, pojawiło się 
wiele stron umożliwiających „przyczynienie się do prowadzenia 
ataku DDoS” na instytucje rosyjskie. Ich adresy fruwały głównie na 

Twitterze i Facebooku – nietrudno było zauważyć du-
mę wielu osób, które przyznały, że dzień i noc dzielnie 
walczą z rosyjskim psychopatą. 

Mam nadzieję, że przynajmniej do części z tych 
osób trafiły ostrzeżenia, które wystosowali eksper-
ci. Mało kto bowiem zweryfikował (lub w ogóle po-
trafił to zrobić) jakie cele są tak naprawdę atakowane 
i czy strony te nie zostały przygotowane przez Rosjan 
w celu ataku na ukraińską lub europejską infrastruktu-
rę. Jaki kod uruchamiany jest na komputerze i czy nie 
jest to na przykład koparka kryptowalut? Nie mówiąc 
już o refleksji, że przy generowaniu tak wzmożonego 
i charakterystycznego dla ataków DDoS ruchu „bo-

hater” mógł po prostu być odciętym od internetu przez własnego 
dostawcę tej usługi. 

Łącząc się w bólu z naszymi ukraińskimi sąsiadami, z pewną sa-
tysfakcją odbieram fakt, że w rosyjskiej wyszukiwarce Yandex coraz 
popularniejsza staje się fraza „jak żyje się w Korei Północnej?”. Żal 
mi też Rosjan, bo wielu znam osobiście i są to cudowni ludzie, zde-
cydowanie przeciwni obecnej sytuacji. Wszystko jednak wskazuje 
na to, że bez pałacowego przewrotu się nie obejdzie. 

KRZYSZTOF JAKUBIK

MIESZANE UCZUCIA
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Ryzyko rozpętania 
pierwszej 
cyberwojny 
światowej 
zwiększy poziom 
zabezpieczeń 
infrastruktury IT. 
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Ransomware 
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Cyberprzestępcy nie ustają w pró-
bach zaatakowania wszystkiego, 
co służy do przetwarzania, prze-

chowywania i przesyłania danych, a także 
wykazują się kreatywnością w sposobach 
prowadzenia tych ataków. Jednak to ran-

somware nadal dominuje jako najbardziej 
dotkliwa i przynosząca olbrzymie zyski 
metoda uprzykrzania życia firmom, in-
stytucjom i  osobom prywatnym. Do 
perfekcji dopracowywana jest precyzja 
uderzeń – zarówno od strony technicz-

nej, jak i „biznesowej”. Poniżej kluczowe 
informacje z analizy „Sophos 2022 Threat 
Report”, opracowanej przez ekspertów 
SophosLabs i  Sophos Rapid Response 
(komórka odpowiedzialna za usługi szyb-
kiego reagowania). 

Rodzaje ataków skłaniające firmy do korzystania  
z zewnętrznych usług szybkiego reagowania

Udział poszczególnych rodzin ransomware’u  
w udanych atakach

Inne rodzaje 
ransomware’u 

(35 różnych rodzin)

Black Kingdom

Conti

DarkSide
Maze

REvil

Ryuk

LockBit

Ragnarok

16%

15%

9%

4%
4%3%3%3%

43%

Inne rodzaje złośliwego kodu

Koparki kryptowalut

Eksfiltracja danych

Powłoki internetowe 
(web shells)

Cobalt Strike

Ransomware

5%
3%

3%
4%

6%

79%

Ataki ransomware kierowane 
są przeciwko coraz więk-
szym przedsiębiorstwom.  
Sposób ich przeprowadza-
nia bazuje obecnie na swego 
rodzaju łańcuchu dostaw 
– jedna grupa tworzy złośli-
wy kod, a następnie umożli-
wia jego wykorzystanie tym 
specjalistom od włamań, 
którzy posiadają inny zestaw 
umiejętności. Istnieje też 
możliwość zlecenia przepro-
wadzenia ataku ransomware 
przez osoby w żaden sposób 
nie związane z „branżą”  
cyberprzestępczą.

Najpopularniejsze rodzaje złośliwych aplikacji dla systemu Android
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Droppery

Fałszywe wersje 
prawdziwych aplikacji

8.21 9.21

Malware atakujący aplikacje bankowe (w tym Flubot)

Malware Axent

Ukryte aplikacje 
klikające w reklamy

Nadawcy SMS-ów

Malware CerbSpy 
(Cerberus)

Zdalne backdoory

Malware 
rootujący

Spyware

Droppery, czyli trojany odpowiedzialne za pobieranie dostarczonego przez cyberprzestęp-
ców złośliwego kodu i instalowanie go w środowisku ofiary dominują wśród szkodliwego 
oprogramowania dla systemu Android. Najczęściej są to wyglądające na nieszkodliwe aplikacje 
dostępne w sklepie Google Play. Były wykrywane przez analityków Sophos w ilości o rząd wiel-
kości większej (wykres przedstawia dane w skali logarytmicznej) niż inne rodzaje ataków.
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Powersploit

mimikatz

Metasploit

Cobalt Strike

Sharp-Suite

18,3%

6,4%

5,5%

42,7%

22,5%

13,6%

4,8%

8,3%

22,8%

16,9%

11,3%

3,4%

12,2%

7,6%

27,4%

13,6%

7,1%

3%

13,7%

Najpopularniejsze rodziny narzędzi służących do atakowania

Wiele narzędzi, które w zamyśle autorów powstały w celu prowadzenia testów 
penetracyjnych, stosowanych jest także przez cyberprzestępców. Największą po-
pularnością na komputerach z systemem Windows cieszy się mimikatz służący do 
wykradania haseł.Ź
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CRN Producenci rozwiązań ochron-
nych w swoim przekazie do partnerów, 
klientów i mediów nakreślają dość ka-
tastrofi czne wizje przyszłości, jeśli cho-
dzi o bezpieczeństwo cyfrowych danych. 
Gdyby im uwierzyć, powinniśmy natych-
miast odłączyć wszystko od internetu. 
Czy przyjęty przez nich ton jest uspra-
wiedliwiony, gdy przeanalizuje się rze-
czywistą sytuację, szczególnie w kontek-
ście polskich przedsiębiorstw?
ANDRZEJ SOBOLEWSKI Zawsze trzeba pamię-
tać, że większość tych informacji, a szcze-
gólnie ich styl, jest generowanych nie przez 
działy zajmujące się bezpieczeństwem, ale 
przez marketing. Taki zabieg ma na celu 
wzbudzenie odpowiedniej potrzeby zaku-
powej – im bardziej klient się przestraszy, 
tym więcej wyda pieniędzy. Przynajmniej 
teoretycznie, bo jestem zdania, że uświada-
mianie działa znacznie skutecznej niż stra-

szenie. Tym bardziej, że wielu odbiorców 
nie traktuje podawanych w  statystykach 
danych poważnie, szczególnie jeśli chodzi 
o  ilość wykradzionych z fi rmy pieniędzy 
czy wysokość zapłaconego okupu w wyni-
ku ataku ransomware – jest to skala wykra-
czająca poza wyobrażenia polskiego klienta. 
Oczywiście, dane te są prawdziwe, ale bazują 
na informacjach pozyskanych z rynków za-
chodnich, o wiele większych niż polski. 

Czy to oznacza, że nie musimy się bać aż 
tak bardzo?
Na to można spojrzeć z dwóch punktów 
widzenia. Zdecydowana większość obser-
wowanych obecnie ataków jest zautoma-
tyzowanych, a w kontekście braku granic 
w internecie oznacza to, że zagrożony jest 
„po równo” praktycznie każdy na świecie. 
Do tego większość treści dostarczanych 
do polskich odbiorców w  ramach dzia-

6
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„Wpływanie na emocje 

klientów w celu otwarcia im 

oczu jest konieczne, bo choć 

prezesi fi rm czy dyrektorzy 

fi nansowi z reguły wiedzą 

jak bardzo negatywne 

konsekwencje będzie miało 

wstrzymanie działalności na 

dzień, tydzień czy miesiąc, 

to rzadko wiążą to zagrożenie 

z brakiem zabezpieczeń IT” 

– mówi Andrzej Sobolewski, 

prokurent Monolit IT. 

U klientów 
nadal 
brakuje
pieniędzy 
     i szkoleń

06_09_Vad 01_2022_wywiad.indd   6 07.03.2022   13:18:03



Fo
t. 

ar
ch

iw
um

łań wykorzystujących inżynierię społecz-
ną, napisanych jest już zupełnie poprawną 
polszczyzną, co tylko powiększa ryzyko po-
wodzenia ataku w wyniku manipulacji ofi a-
ry. Natomiast prawdopodobieństwo ataku 
ukierunkowanego na konkretną ofi arę jest 
rzeczywiście mniejsze, bo uzależnione od 
potencjalnych zysków atakującego. Nie 
oznacza to jednak, że polskie instytucje czy 
przedsiębiorstwa nie powinny mieć żadnych 
obaw, gdyż atak nie musi być motywowany 
kwestiami fi nansowymi, ale chociażby poli-
tycznymi, jak to ostatnio ma miejsce w Pol-
sce, Ukrainie czy Białorusi. Tymczasem 
świadomość polskich fi rm dotyczących ry-
zyka ataku, jego powodzenia, sposobu prze-
prowadzenia oraz neutralizacji skutków, jest 
bardzo niska. Dobrze w tej dziedzinie jest je-
dynie w instytucjach fi nansowych – tam jest 
zdecydowanie inny poziom dyskusji. Gene-
ralnie jednak przed nami bardzo dużo pracy. 

Czy w grę wchodzą tu aspekty psycho-
logiczne? Brawura, syndrom wyparcia, 
ignorancja... A może brak wiedzy?
Tak naprawdę można spotkać wszystkie te 
stany, czasem zależy to też od stanowiska 
danej osoby. U przedstawicieli zarządów 
fi rm często widać wyparcie: „dlaczego aku-
rat nam miałoby się coś stać, przecież nie 
jesteśmy dużą fi rmą?”. Pomaga dopiero wy-
tłumaczenie, że przy przykładowym rocz-
nym zysku na poziomie 10–15 mln zł zapłata 
okupu rzędu 1–2 mln zł będzie bardzo do-
tkliwa, a przestępcy będą świadomi moż-
liwości uzyskania tej kwoty. Ciekawy jest 
też pojawiający się czasem brak akceptacji
dla faktu, że żaden z dostawców nie chce 
zagwarantować stuprocentowego bezpie-
czeństwa po zakończeniu realizacji wdro-
żenia danego rozwiązania ochronnego.

W jakim stopniu polskie fi rmy są świa-
dome luk bezpieczeństwa we własnej 
infrastrukturze?
Osoby znajdujące się blisko infrastruktury, 
a więc administratorzy, projektanci rozwią-
zań czy większość szefów IT, są świadome 
niedociągnięć i  luk w  zabezpieczeniach. 
Zdecydowanie gorzej natomiast jest z oso-
bami decyzyjnymi. Często pracownicy nie 
chcą przychodzić z problemami do przed-
stawicieli zarządu, bo ci z kolei nie chcą 
o problemach rozmawiać, co tylko wpływa 
na pogłębianie się różnic w tej świadomo-
ści. Efekty bywają bolesne, mamy przykłady 
spółek giełdowych, w których wykonywali-
śmy audyty, gdzie na przykład poprzez sieć 
bezprzewodową dla gości można było uzy-
skać dostęp do bardzo wielu poufnych zaso-
bów fi rmy, na takich warunkach, jakie mieli 
pracownicy – bez żadnych zasad, ograniczeń 
czasu dostępu itd. A to tylko jedna z wielu 
luk, które są dość powszechne.

Czy te bardziej świadome fi rmy działają 
reaktywnie, gdy wystąpi jakiś problem? 
A może dobrze zdają 
sobie sprawę z kon-
sekwencji, działają 
więc proaktywnie, 
aby zawczasu zała-
tać luki w zabezpie-
czeniach? 
Tutaj jest pozytywna 
zmiana, bo zalew in-
formacji w  mediach 

dotyczących szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa powoduje, że trudno udawać, iż 
problem nie istnieje. Często jednak jest to 
proces długofalowy, bo mało która fi rma po-
trafi  pozwolić sobie na taki wydatek w bu-
dżecie, aby w ciągu roku załatać wszystkie 
dziury. Przy czym najważniejsze jest to, 
że robi cokolwiek, aby ten poziom bezpie-
czeństwa poprawić. Natomiast oczywiście 
działania reaktywne też mają miejsce – zda-
rzają się telefony od klientów, gdy podczas 
rozmowy nikt nie „pochwali się”, że coś się 
wydarzyło, ale nagle projekt, o którym roz-
mawialiśmy przez pewien czas i nie było na 
niego budżetu, zyskuje priorytet i drzwi się 
otwierają.

Czy za taki „otwieracz drzwi” można 
uznać regulacje prawne? Czy argumen-
tem w dyskusji nadal może być chociaż-
by RODO?
RODO zrobiło dużo dobrego dla rynku, 
mimo że niektóre zapisy są tam zbyt rygo-
rystyczne, a niektóre ogólne. Rozporządze-
nie to przyczyniło się jednak do budowania 
świadomości, że posiadane przez fi rmy da-
ne mają znaczenie nie tylko dla ich bizne-
su, ale objęte są także uwarunkowaniami 
prawnymi. Obecnie RODO oczywiście już 
nie budzi takich emocji jak parę lat temu, 
ale podczas prawie każdych negocjacji ten 
temat się przewija, bo warunki określone 
w tym rozporządzeniu muszą być spełnio-
ne. Istnieje też kilka regulacji prawnych dla 
fi rm z innych branż, jak infrastruktura kry-
tyczna czy placówki ochrony zdrowia. To też 
znacznie pomaga to w prowadzeniu bizne-
su, bo niestety, często dopiero wymóg praw-
ny powoduje, że coś zaczyna się dziać w tych 
instytucjach. 

Czy na samym początku rozmowy, za-
nim przedstawicie ofertę, przedstawi-
ciele fi rm są świadomi kosztów związa-
nych z zakupem i wdrożeniem rozwiązań 

ochronnych?
Niezależnie od tego, czy 
idziemy do klienta z  no-
wym projektem, czy też 
uczestniczymy jako dostaw-
ca rozwiązań ochronnych 
w jakimś większym wdro-
żeniu, prawie zawsze klient 
jest w  szoku lub przynaj-
mniej wyraża zdziwienie, 

Outsourcing w branży 
bezpieczeństwa 
docelowo może okazać 
się dominującym 
modelem.

7VADEMECUM CRN marzec 2022

RODO zrobiło dużo 
dobrego dla rynku, 
mimo że niektóre 
zapisy są tam zbyt 
rygorystyczne, 
a niektóre ogólne.
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że kompleksowe systemy zabezpieczające 
muszą tyle kosztować. Warto podkreślić, 
że mówimy o kompleksowym, zapewniają-
cym najwyższy poziom ochrony wdrożeniu 
– pojedyncze rozwiązania nie są tak drogie, 
więc klienci bywają zdziwieni, że próbuje-
my im „wcisnąć” wiele produktów zamiast 
jednego magicznego pudełka, kombajnu, 
który załatwi wszystkie sprawy. Niestety, 
nie ma takich rozwiązań działających sku-
tecznie w dużych środowiskach IT.

Jak wygląda wasza reakcja na takie po-
dejście ze strony klientów? 
Dość standardowo – sięgamy do statystyk 
lub prostych przy-
kładów, najczęściej 
związanych z atakami 
ransomware. One naj-
bardziej przemawiają 
do wyobraźni, bo w grę 
wchodzi utrata da-
nych, ciągłości bizne-
sowej i pieniędzy. Takie 
wpłynięcie na emocje 
w  celu otwarcia oczu 
trochę jest koniecz-
ne, bo prezesi firm czy 
dyrektorzy finansowi 
z reguły wiedzą jak bar-
dzo negatywne konsekwencje będzie miało 
wstrzymanie działalności na dzień, tydzień 
czy miesiąc, ale rzadko wiążą możliwość je-
go wystąpienia z brakiem zabezpieczeń IT.

W jak dużym stopniu klienci są świado-
mi, że ze względu na stosowaną przez cy-
berprzestępców inżynierię społeczną 
najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo, od zawsze jest człowiek? 
Nawet jeśli zarząd firmy wie, że człowiek 
pełni bardzo istotną rolę w procesie zapew-
nienia i utrzymania bezpieczeństwa danych, 
to często o tym zapomina. Brakuje cyklicz-
nych szkoleń przypominających jakie rodza-
je ataków są obecnie popularne i jakie mogą 
stanowić zagrożenie. Ten schemat jest tro-
chę podobny do sytuacji, jaką mieliśmy 
z RODO. Gdy rozporządzenie to wchodzi-
ło w życie, organizowane były cykle szkoleń 
dla użytkowników, w firmach często poja-
wiali się zewnętrzni audytorzy itd. A kiedy 
kurz opadł, zarządy i osoby decyzyjne za-
pomniały, że każdego pracownika trzeba 
raz na pół roku przeszkolić, choćby krótko. 

W kontekście inżynierii społecznej powinno 
być podobnie. Sposoby ataków są obecnie tak 
bardzo wyrafinowane i wciąż modyfikowa-
ne, że czasami trudno jest oskarżać użytkow-
nika o popełnienie błędu. 

Czy jako integrator angażujecie się też 
w proces szkolenia?
Nie, w tym zakresie współpracujemy z fir-
mami zewnętrznymi. Mają one wiele cieka-
wych narzędzi, część z nich dostępnych jest 
online. Życzyłbym tylko sobie, żeby klien-
ci rezerwowali w budżecie odpowiednią 
kwotę na cykliczne prowadzenie takich 
szkoleń – przynajmniej dla użytkowników 

najbardziej wrażliwych 
danych, jak dział księgo-
wości czy kadr.

Jakich umiejętności 
personelu po stronie 
klienta spodziewacie 
się, abyście mogli go 
skutecznie obsłużyć? 
Oczywiście bardzo po-
mocne jest, gdy po stro-
nie klienta mamy osobę 
z  realną wiedzą i  do-
świadczeniem. Naszym 
inżynierom wspaniale 

współpracuje się z bankami, bo tam zawsze 
jest zespół inżynierów na odpowiednim po-
ziomie. Oczywiście, mogą oni mieć inne niż 
my spojrzenie na jakość danych rozwiązań 
ochronnych, ale zawsze to prowadzi do me-
rytorycznej dyskusji. Natomiast zdarzały 
się przypadki, gdy administratorzy w fir-
mach twierdzili, że wszystko jest w po-
rządku, a my mieliśmy trochę inne zdanie. 
Przykładowo, zarząd zlecił niezależnemu 
podmiotowi przeprowadzenie różnych 
testów, także penetracyjnych i socjotech-
nicznych, w wyniku których dział odpo-
wiedzialny za infrastrukturę dowiedział się 
o ataku, który był przez nich niezauważony. 
Tak zdarza się dość często, co zdecydowa-
nie utrudnia proces zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa w tych firmach. 

Aby móc stworzyć kompleksowe i sku-
tecznie działające środowisko ochronne, 
musicie wybrać do portfolio odpowied-
nich dostawców narzędzi. Tymczasem 
pobieżna analiza ich oferty może spra-
wić wrażenie, że każdy z nich obiecuje 

to samo… Jakie zatem kryteria należy 
przyjmować w procesie oceny? 
To druga, obok informacji o statystykach 
dotyczących zagrożeń, dziedzina, w któ-
rej komunikacja marketingowa dominuje 
nad techniczną. Oczywiście, mimo podo-
bieństw w funkcjonalności, poszczególne 
rozwiązania znacznie różnią się od siebie, 
głównie w kontekście technicznego pozio-
mu zabezpieczeń. Bazujemy na niezależ-
nych informacjach z rynku, nie tylko agencji 
badających udziały dostawców, ale przede 
wszystkim generowanych przez firmy wy-
konujące profesjonalne testy. Oczywiście 
sami też weryfikujemy jak dane rozwią-
zanie zachowuje się w praktyce. Kolejnym 
aspektem jest spójność rozwiązań. Stara-
my się dobierać takich dostawców, których 
oferta w zakresie bezpieczeństwa zawiera 
kilka możliwych do wzajemnej integracji 
elementów. Bardzo ważna jest też obecność 
centralnej platformy zapewniającej zarzą-
dzanie z  jednego miejsca czy tworzenie 
reguł polityki bezpieczeństwa dla wszyst-
kich rozwiązań, także tych znajdujących 
się w oddziałach firmy. Sposób prezentowa-
nia informacji o infrastrukturze jest jednym 
z kluczowych kryteriów, na które zwracają 
uwagę klienci.

Coraz więcej producentów implementu-
je jako elementy rozwiązań ochronnych 
nowatorskie mechanizmy, bazujące m.in. 
na sztucznej inteligencji i głębokim ucze-
niu. Czy w praktyce można zauważyć ich  
zalety i czy klienci są ich świadomi?
Rozwiązania zabezpieczające środowiska 
IT to idealne miejsce do zastosowania ucze-
nia maszynowego – przetwarzają ogromną 
ilość danych, nad którymi oko administra-
tora już nie zapanuje. Tylko w ten sposób 
można skutecznie odpierać ataki typu ze-
ro-day. Narzędzia, które bazują na statycz-
nych regułach polityki bezpieczeństwa już 
nie sprawdzają się, bo nie potrafią reagować 
w odpowiednio krótkim czasie na pojawia-
jące się zagrożenia. Świetnym przykładem 
są stosowane w urządzeniach końcowych 
rozwiązania typu EDR, w których więk-
szość operacji i  analizy incydentów jest 
wykonywanych przez sztuczną inteligen-
cję. Im lepsze rozwiązanie, tym uzyskanie 
efektu tej analizy trwa krócej. Dzięki takie-
mu podejściu można wyeliminować nie-
skuteczne już rozwiązania antywirusowe 

NA TEMAT

Klienci bywają 
zdziwieni, że próbujemy 
im „wcisnąć” wiele 
produktów zamiast 
jednego magicznego 
pudełka, kombajnu, 
który załatwi 
wszystkie sprawy.
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Rozmawiał 
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bazujące na błyskawicznie dezaktualizu-
jących się sygnaturach. Trzeba mieć jed-
nak świadomość, że z drugiej strony mamy 
przestępców, którzy również te mechani-
zmy zaczynają wykorzystywać. 

Jakimi kryteriami kierują się osoby de- 
cyzyjne w firmach poszukujące do współ-
pracy integratorów lub dostawców za-
rządzanych usług bezpieczeństwa?
W kwestii bezpieczeństwa decyzja o współ-
pracy bazuje głównie na zaufaniu. Jest ono 
nieodzownym elementem procesu zaku-
powego, cykli wdrożeniowych i  dalszej 
współpracy. Bardzo ważnym elementem 
do rozmów z nowymi klientami są referen-
cje, przykłady wdrożeń u klientów z podob-
nej branży. Cena, niestety, nie jest na drugim 
planie, chociaż my akurat nie traktujemy te-
go obszaru jako priorytetowego w procesie 
zdobywania klientów.

Czy w przypadku takich firm, jak Mo-
nolit IT, ma sens współpraca z innymi 
integratorami czy dostawcami usług za-
rządzanych przy obsłudze klientów?
W kontekście rozwiązań ochronnych taka 
współpraca często jest nieodzowna. Jest to 
tak szeroki obszar, że budowanie kompe-
tencji w każdym możliwym zakresie jest 
bardzo trudne. Dlatego, gdy wchodzi w grę 
konieczność wdrożenia specjalizowanych 
rozwiązań, lepiej i taniej jest zaangażować 
podwykonawcę, niż budować kompetencje 
u siebie – te zresztą zawsze będą niższe niż 
u kogoś, kto wdrożył dane rozwiązanie kil-
kanaście razy. Natomiast taki model współ-
pracy zawsze wymaga bardzo szczególnych 
uzgodnień z klientami. 

Czy i jak często w trakcie pracy jako inte-
grator zdarza się Wam zgłaszać w imie-
niu klienta jakieś przypadki służbom  
lub CERT-om?
Duzi klienci, jak banki, robią to samodziel-
nie. Tym mniejszym czasami pomagamy 
w poszukiwaniu źródeł ataku, aby mogli 
przygotować odpowiednią do-
kumentację do przedstawienia 
służbom. Natomiast dość często 
bierzemy na siebie korespon-
dencję z producentami rozwią-
zań ochronnych w sytuacji, gdy 
nie doprowadziły one do za-
trzymania ataku lub jakość ich 

pracy odbiegała od oczekiwań. Klienci zda-
ją sobie sprawę, że taka sytuacja może mieć 
miejsce, ale zawsze oczekują reakcji produ-
centa i wprowadzenia odpowiednich popra-
wek do swojego rozwiązania. 

Coraz więcej producentów zaczyna sa-
modzielnie świadczyć usługi w mode-
lu MSSP, argumentując, że ich personel 
najlepiej poradzi sobie z przeciwdziała-
niem skutkom ataku. Czy i jak duże jest 
to zagrożenie dla waszego biznesu?
Nie postrzegamy tego jako duże zagrożenie. 
Tego typu usługi są drogie, rzadko świad-
czone przez lokalny zespół, a poza tym dany 
producent zawsze bazuje niemal wyłącz-
nie na swoich rozwiązaniach. Tymczasem 
mało który klient współpracuje tylko z jed-

nym dostawcą, z reguły ma 
zdywersyfikowaną infra-
strukturę. Jako ewentualne 
zagrożenie postrzegamy za-
interesowanie coraz więk-
szej grupy klientów ofertą 
podmiotów świadczących 
usługi Security Operation 

Center w modelu outsourcingowym. Po-
magają one odciążyć moce administracyjne 
klientów od bieżącego reagowania na incy-
denty. Siłą rzeczy też mniej inwestują oni 
wówczas we własne rozwiązania ochronne.

Nie muszą też poszukiwać inżynierów, 
co w dzisiejszych czasach jest wyjątko-
wo trudne…
Tak, pozyskanie wykwalifikowanego inży-
niera specjalizującego się w  bezpieczeń-
stwie IT jest bardzo trudne i kosztowne, 
tymczasem zbudowanie własnego SOC-a 
wymaga pięciu lub więcej takich osób do 
obsługi w trybie ciągłym. A to już znacząca 
pozycja w budżecie, nawet dla dużych firm. 
Dodatkowo, samodzielne prowadzenie ta-
kiego projektu jest dość ryzykowne, ponie-
waż gdy dwie lub trzy osoby zdecydują się 
na zmianę pracodawcy, zagrożona będzie 
ciągłość funkcjonowania. Dlatego outsour- 
cing w branży bezpieczeństwa docelowo 
może okazać się dominującym modelem.
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ANDRZEJ SOBOLEWSKI  
jest prokurentem Monolit IT. Wcześniej 
zarządzał działami sprzedaży u wiodą-
cych polskich integratorów. Ma ponad 
20-letnie doświadczenie w branży IT. 
W tym okresie brał udział w projek-
tach związanych z wdrażaniem syste-
mów bezpieczeństwa i infrastruktury 
IT w niemalże wszystkich segmentach 
rynku – od bankowości poprzez pro-
dukcję w różnych branżach po insty-
tucje rynku publicznego. Prywatnie 
miłośnik podróży i kultur dalekiego 
wschodu.

Uświadamianie 
działa znacznie 
skutecznej niż 
straszenie.
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wypowiedziała rosyjskiemu rządowi „cy-
berwojnę”. Kilka godzin później grupa 
Conti, rozpowszechniająca złośliwe opro-
gramowanie ransomware na swojej stro-
nie w Dark Webie, zadeklarowała pełne 
poparcie dla rosyjskiego rządu. Co praw-
da niedługo potem złagodziła stanowisko, 
ale zasugerowała, że może uderzyć w od-
powiedzi na podjętą przez Amerykanów 
agresję w cyberprzestrzeni. 

Warto też pamiętać, że Rosjanie mają 
„w odwodzie” 14 członków gangu REvil, 
którzy zostali aresztowani przez Federalną 
Służbę Bezpieczeństwa (FSB) na żądanie 
rządu Stanów Zjednoczonych za bardzo 
dotkliwy atak ransomware przeprowa-
dzony na oprogramowanie fi rmy Kaseya, 
którego ofi arami padło wielu jej klientów. 
Cyberprzestępcom skonfi skowano olbrzy-
mie kwoty pieniędzy, kryptowaluty, jak też 

W kontekście cyberataków przed inwazją Rosji na Ukrainę 
głównym tematem pozostawałby ransomware. Zagrożenie to 
oczywiście nie wygasło, ale przedstawiciele branży są zgodni, 
że teraz na pierwszy plan wysunęło się ryzyko pełnoskalowej 
wojny w cyberprzestrzeni. 

kierowanie działań przestępczych prze-
ciwko analitykom cyberbezpieczeństwa, 
czyli sytuacja, w której łowcy sami stali się 
zwierzyną. Kilku przedstawicieli tej grupy 
miało znaleźć się wśród osób, do których 
kierowane były złośliwe linki i wiadomo-
ści w mediach społecznościowych z fał-
szywych kont, mające na celu wyłudzenie 
informacji. Zwrócili oni też uwagę, że cy-
berprzestępcy będą skupiać się na atakowa-
niu dostawców usług – poziom trudności 
tego procederu jest oczywiście znacznie 
wyższy, ale znacznie większe będą też owo-
ce w przypadku sukcesu, bo potencjalnie 
zagrożonych będzie wówczas wielu klien-
tów danej fi rmy. 

25 lutego, a więc już dzień po ataku Rosji na 
Ukrainę, grupa haktywistów Anonymous 

Początek roku dla wszystkich fi rm był 
okazją do podzielenia się opiniami na 
temat minionych 12 miesięcy, jak też 

prognoz na kolejne. Przedstawiciele bran-
ży cyberbezpieczeństwa masowo wskazy-
wali na rosnący profesjonalizm twórców 
ransomware’u, ich rosnącą determinację 
w  wykrywaniu luk w  oprogramowaniu, 
jak też kontynuowanie działań manipu-
lacyjnych, przede wszystkim z pandemią 
i rosnącymi globalnie cenami w tle. Domi-
nowała narracja, że będziemy świadkami 
ewolucji znanych już wcześniej zagrożeń, 
bowiem przynoszą one cyberprzestępcom 
spodziewane zyski. Niewielu wspomniało 
o tym, że znacznie wzrośnie ryzyko ataków, 
których zleceniodawcami będą rządy kra-
jów lub stowarzyszone z nimi instytucje.

Ciekawym trendem, na który wskazali 
między innymi analitycy Cisco Talos, jest 

także 
z cyberprzestępcami

Wojna 
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dobra materialne. Niewykluczone jednak, 
że w obecnej sytuacji eksperci z takim do-
świadczeniem mogą się rosyjskiemu rządo-
wi bardzo przydać, w zamian za odzyskanie 
wolności. 

1 marca od wojny zdystansowała się inna 
grupa ransomware – TheRedBanditsRU. 
Na Twitterze opublikowała oświadczenie, 
że nie będzie atakowała ukraińskich celów 
cywilnych. Zasugerowała jednocześnie, że 
wyjątkiem może być ukraiński rząd. Sytu-
acja z pewnością będzie eskalowała, tym 
bardziej że zleceniodawcom trudniej jest 
udowodnić przeprowadzenie cyberataku 
niż wystrzelenie konwencjonalnych rakiet.

Dlatego, ze względu na prawdopodobny 
wzrost częstotliwości i dotkliwości ataków, 
fi rmy i instytucje na całym świecie, a szcze-
gólnie w krajach sąsiadujących z Ukrainą, 
powinny być przygotowane na ataki i za-

dbać o zaawansowaną ochronę. Pojawiły 
się już informacje o ataku złośliwego opro-
gramowania na ukraińskie systemy kontro-
li granicznej, który miał zakłócić przepływ 
uchodźców przez granicę z  Rumunią. 
Proofpoint opublikował też 
dane o wzroście phishingu 
wymierzonego w  urzędni-
ków NATO. 

Warto też zauważyć, że 
dezinformacja, przyjęta jako 
jedno z narzędzi w ofi cjalnej 
rosyjskiej doktrynie wojen-
nej z 2010 r., dotyczy też cy-
berataków. Może upłynąć 
wiele miesięcy zanim pojawią się dowo-
dy na cyfrowe działania związane z sytu-
acją na Ukrainie. Cyberprzestępcy często 
zostawiają fałszywe poszlaki dotyczące 
państwa, z którego atakują – to powszech-

na praktyka, niezależnie od sytuacji geopo-
litycznej. Tak było w połowie stycznia br., 
gdy wiele ukraińskich stron rządowych zo-
stało zablokowanych przez złośliwe opro-
gramowanie. Atakujący zostawili fałszywe 

informacje wskazujące na 
dysydentów ukraińskich lub 
stronę polską. Ministerstwo 
Obrony Ukrainy ostrzegło 
też swoich obywateli, że 
niewykluczone jest, iż Rosja 
stworzy deepfake’a z  twa-
rzą Wołodymyra Zełenskie-
go, aby siać panikę i skłonić 
ukraińskie wojsko do złoże-

nia broni.
Eksperci ESET z kolei ostrzegają, że te-

matyka kryzysu humanitarnego w Ukra-
inie w oczywisty sposób wykorzystywana 
jest już w kampaniach phishingowych. 
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Model biznesowy 
Ransomware-
-as-a-Service 
niebezpiecznie 
ewoluuje. 
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Pojawiły się już fałszywe strony interneto-
we organizacji charytatywnych oraz mej-
le z prośbami o pomoc fi nansową. Obecnie 
ofi ara takich działań ryzykuje, że jej fundu-
sze trafi ą do rąk cyberprzestępców, a nie do 
potrzebujących, ale z pewnością tematyka 
ta będzie też wykorzystywana 
do nakłaniania do kliknięcia 
w linki prowadzące do „kla-
sycznego” złośliwego kodu.

numerem jeden
Sytuacja w  Ukrainie nie 
zwalnia jednak z przygląda-
nia się innym rodzajom ata-
ków podejmowanych przez 
cyberprzestępców. W  tym 
kontekście prym od kilku lat należy do ran-
somware’u i nic nie wskazuje, aby w naj-
bliższych latach miało się to zmienić. Ten 
rodzaj złośliwego oprogramowania jest bo-
wiem obecnie najbardziej dochodowym ro-
dzajem ataków. 

Z danych należącego do Fortinetu zespo-
łu analityków FortiGuard Labs wynika, że 
rośnie poziom wyrafi nowania ataków, ich 

agresywność i wpływ na przedsiębiorstwa. 
Cyberprzestępcy nadal atakują za pomocą 
zarówno nowych, jak i wcześniej spotyka-
nych wariantów ransomware’u. Te star-
sze odmiany są nieustannie aktualizowane 
i udoskonalane, czasami dołączane jest do 

nich złośliwe oprogramowa-
nie typu wiper. Ewoluuje też 
model biznesowy Ransom-
ware-as-as-Service (RaaS), 
w  ramach którego można 
wynająć usługę zaatakowania 
konkretnej osoby lub podmio-
tu. Dodatkowo, kontynuowa-
na jest praktyka kradzieży 
poufnych danych i szantażo-
wania ofi ary ich upublicznie-
niem w przypadku odmowy 

opłacenia okupu.
Analitycy Bitdefendera przewidują, że 

nastąpi wzrost liczby ataków ransomwa-
re na systemy Linux, które będą ukierun-
kowane na pamięć masową lub szablony 
środowisk wirtualnych. Zmotywowane 
wysokimi profi tami gangi ciągle ulepszają 
metody i wymyślają nowe, aby zwiększyć 
presję na swoje ofi ary. W 2021 r. pojawiły 

się żądania okupu w wysokości dziesiątek 
milionów dolarów, a wkrótce mogą prze-
kroczyć 100 mln dol.

W grudniu ub.r. systemy telemetrycz-
ne Bitdefendera zidentyfi kowały 232 od-
miany oprogramowania ransomware. Do 
państw najbardziej dotkniętych należa-
ły Stany Zjednoczone (26 proc.), Brazylia 
(15 proc.), Iran (13 proc.), Indie (12 proc.) 
oraz Niemcy (8 proc.). Najbardziej nękany-
mi przez ransomware branżami w grudniu 
były: edukacja (30 proc.), instytucje rządo-
we (25 proc.) i dostawcy usług telekomuni-
kacyjnych (22 proc.).

Apacze zepsuli okres 

9 grudnia 2021 r. administratorów serwe-
rów Apache zelektryzowała informacja 
o bardzo poważnej luce w bibliotece Log4j, 
która umożliwiała przejęcie kontroli nad 
serwerem i uruchomienie własnego kodu. 
Ci, którzy nie wgrali odpowiednio szybko 
właściwej łatki, przekonali się z jaką szyb-
kością cyberprzestępcy próbowali wyko-
rzystać tę podatność na swoją korzyść. 
Aktywność opracowanego exploita Log-

Zdecydowanie 
wzrosła liczba
złośliwych 
programów na 
urządzenia 
z Androidem.
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nChester Wisniewski, 
Principal Research Scientist, Sophos
Anonymous to w mniejszym stopniu gru-

pa, a w większym idea. W przeszłości jej 

członkowie inspirowali ludzi do aktów 

czujności w imieniu pokrzywdzonych 

i uciśnionych. W związku z tym, gdy tyl-

ko pojawiają się oznaki sukcesu, Anonymous 

z radością przypisują sobie zasługi, niezależnie od tego, 

czy chodzi o atak typu DDoS, wyciek danych czy włama-

nie na konto osoby, którą uważają za złoczyńcę. Natomiast 

w sytuacji na Ukrainie bezprecedensowe jest to, że ofi cjal-

ni urzędnicy ukraińscy i doradcy Parlamentu Europejskie-

go zachęcali do takich działań i prosili, aby odbywały się 

one poza normalnymi ramami prawnymi. To było dosłow-

nie wytłoczone złotem, położone na czerwonym dywanie 

zaproszenie Anonimowych do powrotu. 

W chwili obecnej środowisko zagrożeń jest nieprzewidy-

walne. Trzeba się liczyć z ryzykiem eskalacji i zachęca-

nia lub podżegania rosyjskich grup hakerskich do podjęcia 

decyzji o odwecie na zachodnich aktywach, co może do-

prowadzić do miliardowych strat w zachodniej infrastruk-

turze, fi rmach i instytucjach rządowych. Do tej pory nie 

nastąpiła eskalacja ataków rosyjskich cyberprzestępców, 

ale to może się łatwo zmienić, jeśli będą oni wspierani 

przez państwo rosyjskie. 

nMaciej Salamoński, 
Business Development Manager, Nacview
W wyniku ostatnich wydarzeń związanych 

z inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę licz-

ba cyberataków może się nasilić – będą 

za nie odpowiedzialne grupy hackerskie 

wspierające reżim Putina w odpowiedzi na licz-

ne sankcje. Celem takich ataków może być głów-

nie paraliż zachodnich przedsiębiorstw prywatnych i instytucji 

państwowych, modyfi kacja treści stron internetowych i wiado-

mości przesyłanych w komunikatorach (dezinformacja), a także 

niszczenie danych – generalnie wyrządzenie jak największych 

szkód, a rzadziej chęć osiągnięcia zysku w wyniku otrzymania 

okupu za atak ransomware. 

Można jednak również spodziewać się, że obecna sytuacja bę-

dzie wykorzystywana w celach osiągnięcia korzyści fi nanso-

wych i nieuczciwej konkurencji – jesteśmy aktualnie bardziej 

narażeni na ataki phishingowe oraz wykorzystanie mediów 

społecznościowych, w których łatwo zdyskredytować fi rmy za 

rzekome wspieranie agresora, co zresztą już poniekąd obserwu-

jemy. Dlatego teraz tak ważne wydaje się zachowanie czujności 

oraz weryfi kacja bezpieczeństwa fi rmy w całościowym kontek-

ście, aby maksymalnie ochronić ją przed różnymi stosowanymi 

formami ataków i umożliwić minimalizowanie ich skutków. Po-

czucie tego, że problem nie dotyczy naszego przedsiębiorstwa, 

wydaje się teraz złudne jak nigdy wcześniej.

Zdaniem specjalisty  
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4Shell wzrosła na tyle szybko, że w ciągu 
niecałego miesiąca stał się on najczęściej 
wykrywanym atakiem IPS w całej drugiej 
połowie 2021 r. Ponadto, Log4Shell wy-
kazywał prawie 50-krotnie większą ak-
tywność w porównaniu z dobrze znaną 
kampanią ProxyLogon, która miała miej-
sce wcześniej w 2021 r. 

Z analizy przeprowadzonej przez eks-
pertów Sophosa wynika, że próby wy-
korzystania luki Log4Shell najczęściej 
pochodziły z Rosji, USA, Chin i Europy 
Zachodniej. Liczba udanych ataków (głów-
nie cryptojacking i ransomware), w ramach 
których skorzystano z tej podatności, oka-
zała się jednak niższa niż się spodziewano, 
a bezpośrednie zagrożenie masowymi in-
cydentami minęło w wyniku powszechnej 
akcji łatania serwerów. 

Jednak zdaniem specjalistów z zespołu 
reagowania Cisco Talos jeszcze przez długi 
czas będziemy obserwowali konsekwencje 
podatności Log4j, gdyż część atakujących 
mogła uzyskać dostęp do fi rmowych sieci 
i obecnie pozostaje w ukryciu planując ko-
lejne kroki i czekając na dogodny moment. 
Podatność ta może bowiem pozostawać 

niewykryta wewnątrz niektórych aplikacji 
i systemów. Prawdopodobnie będzie więc 
powszechnym celem cyberataków w kolej-
nych latach. 

Aktualizowanie oprogramowania po-
zostaje zatem priorytetowym działaniem 
w kontekście walki z cyberatakami. Więk-
szość z  nich nie powiodłaby się, gdyby 
ofi ary odpowiednio o to zadbały, ponie-
waż dostępne były już łatki neutralizują-
ce luki. Z przeprowadzonego przez Cisco 
badania wynika, że w 2021 r. zgłoszono re-
kordową liczbę ponad 20 tys. podatności 
w oprogramowaniu – średnio 55 dziennie 
(tylko 4 proc. z nich stanowiło jednak wy-
sokie ryzyko).

Przez dekadę specjaliści ds. bezpieczeń-
stwa ostrzegali, że dane przechowywane 
na smartfonach są równie zagrożone jak te 
z komputerów osobistych, jednak niewiele 
było przykładów rzeczywiście udanych ata-
ków. W ostatnich latach zaczęło się to zmie-
niać. Według ekspertów ESET-u w ostatnim 
czasie wzrosła niemal o jedną trzecią liczba 

wykrytych złośliwych programów na urzą-
dzenia wyposażone w system Android. 

Pierwszym celem ataku pozostaje in-
stalacja  złośliwego oprogramowania 
lub skłonienie ofi ary do nieświadomego 
przekazania wrażliwych danych w ręce 
cyberprzestępców. Keyloggery czy opro-
gramowanie ransomware często występu-
ją pod postacią na przykład narzędzia do 
monitorowania aktywności fi zycznej lub 
aplikacji kryptowalutowej, a w ostatnim 
czasie wykorzystywany jest przez rządy 
wielu krajów program szpiegujący Pegasus. 

Przykładem tego, jak twórcy złośliwych 
programów próbują utrudniać życie użyt-
kownikom smartfonów, było wykorzysta-
nie furtki obecnej jeszcze w wersji Android 
9, która pozwalała złośliwemu oprogramo-
waniu podszywać się pod inne aplikacje lub 
ukryć się za pomocą pustej ikony bez na-
zwy. Jednakże w kolejnych wersjach sys-
temu Android luka została zlikwidowana, 
co podniosło poziom bezpieczeństwa jego 
użytkowników.

Według analityków fi rmy ESET znacz-
nie wzrosła również liczba zagrożeń zwią-
zanych ze szkodliwymi aplikacjami 

nMiłosz Smolarczyk, CEO, Cryptomage
Atak Rosji na Ukrainę powoduje nasi-

lenie się dwóch istotnych tendencji 

w cyberbezpieczeństwie. Obserwu-

jemy intensyfi kację ataków na cy-

frową infrastrukturę i systemy, co 

przekłada się na powszechny wzrost 

świadomości zagrożenia, a to będzie 

miało zdecydowany wpływ na zwiększenie nakładów 

– nie tylko fi nansowych – na obronę w cyberprzestrzeni. 

To z kolei doprowadzi do poszukiwania nowych, unika-

towych rozwiązań w zakresie wykrywania zaawanso-

wanych ataków. Zwiększy się więc rola automatyzacji 

w rozwiązaniach zapewniających cyberbezpieczeństwo, 

czyli w szerszym stopniu zaczną być stosowane sztucz-

na inteligencja i uczenie maszynowe. 

Drugą tendencją, którą możemy zaobserwować, jest 

wprowadzanie „granic” w internecie, czyli odcinanie 

niektórych serwisów na poziomie krajowym, na przy-

kład przez regulatora rosyjskiego. Jest to element wojny 

informacyjnej, która ma ogromny wpływ na społe-

czeństwa dotknięte konfl iktem oraz na działania spo-

łeczności międzynarodowej. Zrozumienie jak ważne jest 

cyberbezpieczeństwo i dostęp do rzetelnych informacji 

powinno przełożyć się na położenie nacisku na edukację 

społeczeństwa oraz kształcenie specjalistów.

nKamil Piętka, kierownik działu handlowego, G Data Software
Obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz 

bojkot rosyjskich fi rm i produktów będzie miał za-

uważalny wpływ na rynek IT. Już teraz otrzymujemy 

zapytania ofertowe od podmiotów, które chcą zre-

zygnować z korzystania z konkurencyjnych rozwią-

zań antywirusowych zza naszej wschodniej granicy. 

Także w kręgach instytucji publicznych stało się jasne, że 

Rosja wykorzystuje wszelkie swoje możliwości, aby wywierać wpływ lub 

zdobywać informacje. Zmienia się postrzeganie całej sytuacji polityczno-

-ekonomicznej i ta zmiana jest już nie do powstrzymania. 
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bankowymi. W porównaniu z wynikami za-
wartymi w badaniach obejmujących okres 
od stycznia do kwietnia ub.r., liczba wy-
krytych zagrożeń tego rodzaju zwiększyła 
się prawie o 50 proc. Jednym z niebezpie-
czeństw w 2021 r. było oprogramowanie 
o nazwie Vultur, które atakuje bankowość 
internetową oraz portfele kryptowalut. Tro-
jan Vultur nagrywa obraz ekranu oraz reje-
struje wybierane klawisze zamiast nakładek 
HTML, dotychczas najbardziej popularne-
go rozwiązania wykorzystywanego przez 
inne typy złośliwego oprogramowania. 

Pracownicy nadal 

Niepokojące jest, że zaledwie 17 proc. Pola-
ków twierdzi, iż na pewno rozpozna oszu-
sta wyłudzającego dane osobowe – takie 
wnioski płyną z badania przeprowadzo-
nego w styczniu br. przez serwis Chron-
PESEL.pl i  Krajowy Rejestr Długów. 
25  proc. respondentów przyznaje, że 
w trakcie rozmowy telefonicznej zosta-
li wprost poproszeni o podanie numeru 
PESEL oraz numeru i serii dowodu osobi-
stego. Ponad 43 proc. ankietowanych uwa-
ża, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli 
bardziej niż wcześniej narażeni na wyłu-
dzenie danych osobowych. Najwięcej za-
niepokojonych (47,7 proc.) można znaleźć 
wśród osób w wieku 35–44 lata.

We wrześniu 2021 r. Sophos przeprowa-
dził w Polsce, Czechach i na Węgrzech ba-
danie, z którego wynika, że według 48 proc. 
polskich pracowników w fi rmach potrzeb-
ne są zasady związane z cyberbezpieczeń-
stwem, ale jedynie 42 proc. kadry deklaruje 
ich znajomość i przestrzeganie. Równocze-
śnie co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że 
nie stosuje się do fi rmowej polityki bezpie-
czeństwa na przykład, gdy się spieszy. 

Na potrzebę stosowania zasad związa-
nych z cyberbezpieczeństwem wskazywali 
przede wszystkim pracownicy dużych fi rm, 
zatrudniających ponad 250 osób – koniecz-
ność wprowadzania ograniczonego dostę-
pu czy dwustopniowego logowania widziało 
niemal 57 proc. z nich. W małych fi rmach, 
zatrudniających do 50 pracowników, po-
trzebę wprowadzania zasad bezpieczeń-
stwa widziało tylko 43 proc. respondentów. 
Co dziesiątemu pracownikowi nigdy nie wy-
jaśniono, w jakim celu stosowana jest polity-
ka bezpieczeństwa… n

nUSA kontra Rosja
2 lipca 2021 r. wielu amerykańskich dostawców usług zarządzanych (MSP) i ich klien-

tów padło ofi arą ataku ransomware przeprowadzonego przez rosyjską grupę REvil, który 

spowodował rozległe przestoje w pracy ponad tysiąca fi rm. Do ataku przyczyniła się po-

datność oprogramowania VSA (Virtual System Administrator) fi rmy Kaseya, które służy 

do zdalnego monitorowania i zarządzania środowiskiem IT. Luka umożliwiająca ominięcie 

uwierzytelniania pozwoliła na przejęcie kontroli nad VSA i rozprowadzenie kodu ransom-

ware za pośrednictwem hostów zarządzanych przez to oprogramowanie. Sprawa sięgnęła 

najwyższych władz i została poruszona 9 lipca podczas rozmowy Joe Bidena z Władimi-

rem Putinem, któremu prezydent USA postawił bardzo ostre warunki, żądając ustalenia 

sprawców. 13 lipca strony internetowe REvil i inna infrastruktura zniknęły z internetu, 

a 23 lipca fi rma Kaseya ogłosiła, że otrzymała z „zaufanego źródła” uniwersalne narzędzie 

deszyfrujące i pomaga ofi arom przywrócić ich pliki. W październiku twórca grupy REvil, 

Yaroslav Vasinskyi (z pochodzenia Ukrainiec) został aresztowany… w Polsce.

nRurociąg zaszyfrowany
7 maja 2021 r. Colonial Pipeline, amerykański system rurociągów naftowych, ucierpiał 

w wyniku cyberataku przeprowadzonego przez grupę DarkSide z wykorzystaniem opro-

gramowania ransomware. W celu powstrzymania ataku konieczne było wstrzymanie 

wszystkich operacji związanych z transportem ropy. W ciągu kilku godzin od ataku fi rma 

zapłaciła kwotę żądaną przez hakerów (75 bitcoinów, czyli wówczas 4,4 mln dol.), po czym 

otrzymała od DarkSide narzędzie informatyczne do przywrócenia systemu. Działało ono 

jednak wyjątkowo powoli, więc poprawną pracę rurociągu udało się przywrócić dopiero

po 5 dniach. Uważa się, że ta sama grupa wykradła 100 GB danych z serwerów Colonial 

Pipeline dzień przed atakiem ransomware. Natomiast 7 czerwca amerykański Departament 

Sprawiedliwości ogłosił, że odzyskał 63,7 bitcoinów (około 2,3 mln dol.) pochodzących 

z okupu. Grupa DarkSide zaś zmieniła nazwę i wróciła jako BlackMatter. 

nRekordowy okup
Firma JBS USA Holdings zapłaciła 11 mln dol. okupu cyberprzestępcom, którzy w czerw-

cu 2021 r. wykorzystali ransomware do zablokowania pracy zakładów przetwarzających 

około jednej piątej amerykańskiej podaży mięsa. Firma zachowała ciągłość operacyjną, 

jednak amerykańscy konsumenci w panice zaczęli wykupować mięso, obawiając się jego 

niedoboru.

nE-sklepy z otwartymi drzwiami
Magento 1, platforma open source do prowadzenia sklepów internetowych, miała lukę bez-

pieczeństwa, która została wykorzystana do ataku na około 500 witryn. Podobną lukę wy-

kryto w komercyjnej wersji tej aplikacji – Adobe Commerce. Cyberprzestępcy infekowali 

strony sklepów za pomocą skimmerów kart płatniczych – ich dane podczas wprowadzania 

do systemu były przechwytywane przez złośliwy kod osadzony na zaatakowanej witrynie 

i wysyłane do serwerów kontrolowanych przez hakerów. Połączyli oni dwa rodzaje zło-

śliwych działań – wstrzykiwanie kodu SQL oraz obiektu PHP we wtyczce Magento znanej 

jako Quickview. Exploity pozwalały hakerom na wykonanie złośliwego kodu bezpośrednio 

na serwerze witryny. 

PRZYKŁADY
najciekawszych 
cyberataków 
z ostatnich miesięcy

10_14_Vad 1_2022_ochrona przed atakam.indd   14 07.03.2022   15:55:53



Skutki wycieku danych i kradzieży informacji mogą mieć wy-
miar nie tylko fi nansowy lub wizerunkowy, ale także prawny. 
Remedium na takie sytuacje stanowią rozwiązania DLP, takie 
jak Safetica ONE. 

Informacje przechowywane w  bazach 
danych, dokumentacji projektowej czy 
licznych arkuszach z  listami klientów 

i partnerów biznesowych stanowią warto-
ściową własność w coraz większej liczbie 
przedsiębiorstw. Są łakomym kąskiem nie 
tylko dla cyberprzestępców, ale także pra-
cowników zmieniających miejsce zatrud-
nienia. A sposobów na wyniesienie danych 
z fi rmy jest wiele: trafi ają na pamięci USB, 
są zapisywanie w chmurze bądź przesyłane 
pocztą elektroniczną (czasami „dla bezpie-
czeństwa” w plikach o zmienionej nazwie). 

Problem potęgowany jest przez fakt, że 
większość właścicieli fi rm nie zdaje so-
bie sprawy ze szkód, jakie mogą wyrządzić 
odchodzący pracownicy. Nawet jeśli uda 
się złapać kogoś na gorącym uczynku, po-
zostaje kwestia dochodzenia swoich praw 
w procesie sądowym. Bez odpowiednich do-
wodów trudno wykazać winę podejrzane-
go, a w grę wchodzą niemałe stawki. Według 
Ponemon Institute średni koszt wycieku da-
nych opiewa bowiem na kwotę 3,86 mln dol.

Niestety, w większości fi rm kwestia ta 
jest zupełnie ignorowana. Brak jest odpo-
wiednich zapisów w  polityce bezpie-
czeństwa oraz dostępu do narzędzi, które 
umożliwią weryfi kację sposobu korzysta-
nia z najbardziej poufnych danych. Ale nie 
oznacza to, że rozwiązanie tego problemu 
nie istnieje – jedną z najskuteczniejszych 
metod zminimalizowania ryzyka, przynaj-
mniej tego związanego ze szkodliwą dzia-
łalnością personelu, jest wdrożenie systemu 
DLP (Data Loss Prevention). Oprogramo-
wanie to wykrywa wrażliwe dane znajdują-
ce się w plikach i wiadomościach mailowych 
oraz zabezpiecza je przed opuszczeniem fi r-
mowej sieci. 

Jednym z  dostawców specjalizowanych 
systemów DLP jest Safetica. Pod koniec 
ubiegłego roku do jej portfolio trafi ł nowy 
produkt – Safetica ONE. Oprócz funkcji kla-
sycznego DLP, oprogramowanie zapew-
nia mechanizm Insider Threat Protection
(ITP), w ramach którego wykrywane i ana-
lizowane są zagrożenia wewnętrzne, a na-
stępnie w  szybki sposób łagodzone ich 
ewentualne skutki. 

Safetica ONE kontroluje i  rejestruje 
wszelkie próby celowego lub niezamierzo-
nego wycieku danych, bez względu na to, 
gdzie przechowywane są poufne informa-
cje lub kto uzyskał do nich dostęp. Szcze-
gólnie pomocna w wykrywaniu zagrożeń 
wewnętrznych jest analiza przestrzeni ro-
boczej i zachowania pracowników. Dzię-
ki zrozumieniu, w jaki sposób zatrudnieni 
korzystają z urządzeń i oprogramowania, 
pracodawca może optymalizować koszty 
i zwiększać wydajność operacyjną. Safetica 

ONE ułatwia też użytkownikom zapewnie-
nie zgodności z wymaganiami stawianymi 
przez krajowe i międzynarodowe przepi-
sy prawa (RODO, PCI-DSS, HIPAA i normy 
ISO/IEC 27001).

Konsola umożliwia administratorom 
zarządzanie regułami polityki bezpieczeń-
stwa, a także wyświetlanie zebranych infor-
macji. Narzędzie to chroni dane osobowe, 
strategiczne dokumenty, kontrakty, bazy 
danych, informacje dotyczące płatności (np. 
numery kart kredytowych) oraz własność 
intelektualną (wzory przemysłowe, tajem-
nice handlowe i know-how).

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
Safetica w Polsce jest Dagma. Więcej infor-
macji znajduje się na stronach safetica.pl 
oraz dagma.com.pl.

Pracownik szpieguje skuteczniej 

Dodatkowe informacje:
Mateusz Piątek, Product Manager Safetica, Dagma  

piatek.m@dagma.pl

niż Pegasus

Mateusz Piątek,
Product Manager Safetica, Dagma

n  media społecznościowe

n  chmura publiczna (Microsoft 365, 

OneDrive, Dropbox, Google Drive, Box, 

SharePoint)

n  komunikatory internetowe (Slack, 

Teams, Skype)

n  poczta elektroniczna (Webmail, POP3, 

IMAP, SMTP)

n  protokoły internetowe (HTTP, HTTPS, 

FTP, FTPS, P2P)

n  połączenia (Bluetooth, Firewire)

n  pamięć wymienna (USB, karty pamię-

ci, zewnętrzne dyski, dyski optyczne)

n  media (CD, DVD, Blu-ray, drukarki)

n  operacje (kopiowanie, wklejanie, prze-

ciągnij i upuść, zrzuty ekranowe)

Kanały chronione    
przez Safetica ONE 
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Oprogramowanie Matrix42 FireScope umożliwia zarządzanie informacjami o urządzeniach, sieci, 
aplikacjach i usługach w bardzo prosty, bezpieczny i zgodny z przepisami sposób poprzez skano-
wanie środowiska w czasie rzeczywistym i budowanie map zależności pomiędzy jego krytycz-
nymi elementami. Integratorzy mogą wykorzystać te narzędzia do zdalnej analizy infrastruktury 
klientów, zmian w niej zachodzących, składowych usług, wąskich gardeł oraz do migracji usług.

Rozwiązania FireScope idealnie wpi-
sują się w strategię produktową fi r-
my Matrix42, której celem jest pełne 

ucyfrowienie środowiska pracy, zapewnie-
nie łatwości zarządzania nim i bezpieczeń-
stwa przetwarzanych danych.  

Narzędzia te – dostępne w wersji wdra-
żanej on-premise i chmurowej – pozwa-
lają na poznanie wszystkich używanych 
w fi rmie krytycznych zasobów IT oraz ich 
wzajemnych zależności i stopnia wykorzy-
stania przez poszczególne usługi bizne-
sowe. Oprogramowanie FireScope może 
przechwytywać w czasie rzeczywistym da-
ne dotyczące środowisk lokalnych, chmur 
prywatnych i  publicznych lub dowolnej 
ich kombinacji. Nie wymaga zastosowania 
agentów, a po skonfi gurowaniu może zacząć 

dostarczać dane i wyniki analizy w ciągu 
kilku minut. 

Skorzystanie z rozwiązań FireScope po-
winni rozważyć przede wszystkim ci klien-
ci, którzy nie są świadomi posiadanych 
zasobów i ich relacji z krytycznymi usługa-
mi. Szczególną korzyść odniosą w sytuacji, 
gdy w wyniku rozwoju fi rmy lub gwałtow-
nych sytuacji wpływających na jej działanie, 
konieczne jest pilne wprowadzenie zmian 
w usługach, a ich dokumentacja jest nieak-
tualna lub wręcz w ogóle nie istnieje. Czę-
sto też zdarza się, że informacje o aktywach 
przechowywane są w arkuszach kalkula-
cyjnych Excel, zamiast w bazie CMDB, co 
uniemożliwia ich skuteczną i szybką anali-
zę. Nie można też zapominać o środowisku 
chmurowym, do którego w celu optymali-
zacji kosztów fi rmy przekazują część wła-
snej infrastruktury, a także wykorzystują je 
do zarządzania niełatwymi w obsłudze sys-
temami, na przykład Internetu Rzeczy. 

Statystyki z badań fi rmy Gartner zdecydo-
wanie uzasadniają potrzebę zaoferowania 
klientom rozwiązań FireScope przez inte-

gratorów. Mówią one bowiem, że aż 80 proc. 
projektów związanych z bazami CMDB nie 
spełnia oczekiwań, gdyż posiadanie tylko 
częściowych lub nieaktualnych danych nie 
wystarczy, aby skutecznie wspierać priory-
tety biznesowe i IT. Jeszcze więcej fi rm, bo 
aż 85 proc., nie wie jakie ma zasoby, gdzie się 
znajdują i kto jest ich właścicielem. Z kolei 
45 proc. działa w sposób reaktywny – prowa-
dzi inwentaryzację zasobów tylko podczas 
dotyczących ich projektów. 

Trzonem oferty dostępnej pod marką Fire-
Scope jest oprogramowanie Secure Disco-
very and Dependency Mapping (SDDM). 
Umożliwia ono nieustanną analizę w czasie 
rzeczywistym zasobów podłączonych do sie-
ci IT przedsiębiorstwa oraz obserwuje ich re-
lacje z krytycznymi usługami biznesowymi. 
SDDM uzyskuje informacje o zasobach, ta-
kie jak procesor, system operacyjny, pamięć, 
podłączone dyski, a także dane o wirtualnych 
hostach gości i pamięciach masowych. Warto 

praca w środowisku cyfrowym 
Matrix42 FireScope: bezpieczniejsza 

OCHRONA PRZED ATAKAMI

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42  
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Dodatkowe informacje:
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42 

bogdan.lontkowski@matrix42.com

n  Zapewnienie przejrzystości środowiska IT – kompletna i dokładna baza zasobów IT 

ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych, zapewnia sprawność działania oraz 

zmniejsza ryzyko i nakłady związane z prowadzeniem projektów.
n  Zbieranie danych do bazy CMDB – FireScope może zasilać informacjami bazę danych 

Confi guration Management Database, która stanowi podstawę do podejmowania 

decyzji dotyczących IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach. 
n  Zarządzanie zmianą i ryzykiem – dostęp do aktualnych map zależności umożliwia 

ocenę wpływu wprowadzanych w infrastrukturze zmian na zasoby i usługi, któ-

rych dotyczą. 
n  Migracja pomiędzy centrami danych i do chmury – FireScope zbiera dane ze wszyst-

kich środowisk, zarówno lokalnych, jak też hostowanych w zewnętrznych centrach 

danych i chmurze. Dzięki temu powstaje kompletny obraz środowiska, co ułatwia 

planowanie jego rozwoju, modernizacji i migracji poszczególnych usług. Często wy-

korzystywany scenariusz przy akwizycji nowych fi rm i włączaniu ich do własnego 

systemu IT. 
n  Zabezpieczanie środowiska IT i reagowanie na incydenty – stworzona na podstawie 

bazy danych mapa zależności umożliwia powiadamianie o zmianach w czasie 

rzeczywistym, także tych niezatwierdzonych przez dział IT, które mogą świadczyć 

o przeprowadzeniu ataku. 
n  Optymalizacja kosztów – identyfi kowanie niewykorzystanych lub nieużywanych 

zasobów, np. serwerów o bardzo małym obciążeniu, które mogą być kandydatem 

do przeniesienia do chmury w celu zmniejszenia kosztów ich obsługi. 
n  Zarządzanie środowiskiem IT – tworzone przez FireScope ścieżki audytu obrazują 

podłączone do usługi zasoby IT, co ułatwia zarządzanie oraz zapewnienie bezpie-

czeństwa i ciągłości świadczenia usług. 
n  Projekty konsolidacyjne – wsparcie przy przenoszeniu usług pomiędzy środowiska-

mi, np. w wyniku połączenia fi rm. 
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podkreślić, że jest w stanie zbierać informa-
cje także ze środowisk VMware vCenter oraz 
Amazon Web Services.

Narzędzie SDDM powstało w celu zaspo-
kojenia potrzeb administratorów IT w fi r-
mach, którzy potrzebują poznać rzeczywisty 
stan wykorzystywanych zasobów, ponieważ 
ze względu na ich nadmiar, bądź niewy-
starczającą ilość personelu, nie są w stanie 
dokonywać inwentaryzacji w sposób ręcz-
ny. Dzięki niemu mogą stworzyć pełną do-
kumentację środowiska IT i zaktualizować 
posiadaną bazę CMDB. Odzyskają też peł-
ną kontrolę, potrzebną przy wprowadzaniu 
zmian w infrastrukturze IT, dopasowywaniu 
jej do zmieniających się oczekiwań działów 
biznesowych, jak też nieodzowną w przy-
padku konieczności przeprowadzenia śledz-
twa po próbie ataku na sieć przedsiębiorstwa.

Co istotne, FireScope SDDM nie wykonuje 
snapshotów środowiska IT, ale prowadzi jego 
ciągłą obserwację (dzięki temu uwadze ad-
ministratorów nie umkną wydarzenia wystę-
pujące pomiędzy wykonaniem snapshotów). 
Obejmuje nią nie tylko fi zyczne urządzenia, 
ale też świadczone przez nie usługi. Wszyst-
kie zaobserwowane zmiany są natychmiast 
raportowane administratorom. Wdrożenie 
tego narzędzia jest bardzo proste. Nie ma wy-
mogu przyznawania użytkownikom obser-
wowanych urządzeń praw administratora, 
a sam proces tworzenia mapy środowiska IT 
rozpoczyna się natychmiast po zainstalowa-
niu oprogramowania na serwerze.

W portfolio marki FireScope dostępne są 
także inne, wspierające administratorów 
narzędzia. Service Performance Mana-
ger (SPM) prowadzi nieustanny monito-
ring infrastruktury IT oraz aplikacji i usług 
biznesowych pod kątem tego, czy pracują 
z optymalną wydajnością. Ułatwia oszaco-
wanie możliwości spełnienia wymagań biz-
nesowych przez posiadane rozwiązania IT 
oraz ryzyka wpływu na działalność bizne-
sową fi rmy z powodu braku wystarczającej 
ilości zasobów. Monitorowanie odbywa się 
w sposób bezagentowy lub z wykorzysta-
niem wydajnych, ale niezajmujących istot-
nej ilości zasobów agentów. Zebrane dane 
przedstawiane są w postaci konfi gurowal-
nych dashboardów oraz w raportach SLA. 
Rozwiązanie SPM można zintegrować z po-

siadaną bazą CMDB i systemem zarządza-
nia usługami IT (IT Service Management).

Kolejnym ciekawym narzędziem jest 
Business Intelligence DataMart (BI Da-
taMart). To usługa SaaS, działająca ja-
ko komponent platformy FireScope, która 
konwertuje zebrane informacje o  fi rmo-
wych zasobach IT w łatwe do zrozumienia 
i zwizualizowania raporty. Umożliwia tym 
samym podejmowanie strategicznych i tak-
tycznych decyzji dotyczących poszczegól-
nych usług biznesowych, w zależności od 
obecnej sytuacji dotyczącej rozwiązań IT, 
które nimi zarządzają. Ułatwia też wykry-

Najczęstsze scenariusze wykorzystania oprogramowania FireScope

wanie niewykorzystywanych przez fi rmę 
urządzeń i licencji oprogramowania, jak też 
pomaga w identyfi kacji potencjalnych luk 
bezpieczeństwa lub zasobów nieobjętych 
już wsparciem producenta. 

Dystrybutorami rozwiązań fi rmy Matrix42 
w Polsce są Exclusive Networks i Stovaris.
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G Data rozszerza działalność o szkolenia G Data Security Awareness 
Training dla pracowników przedsiębiorstw, których celem jest 
zwiększanie świadomości dotyczącej cyberzagrożeń. Działalność 
edukacyjna prowadzona jest w ramach nowego projektu G Data 
Cyber Defense Academy Awareness Training.

Pomimo niemałych wydatków, jakie 
przedsiębiorstwa ponoszoną na za-
bezpieczenia infrastruktury IT, czę-

sto ignorowane jest najsłabsze ogniwo, 
które przyczynia się do większości proble-
mów związanych z ochroną danych, a jakim 
są oczywiście użytkownicy. Według raportu 
fi rmy badawczej ESI ThoughtLab, szefowie 
aż 87 proc. przedsiębiorstw uważają, że to 
nieświadomi i nieprzeszkoleni pracownicy 
w największym stopniu przyczyniają się do 
powodzenia cyberataków. 

W powyższym kontekście warto podkre-
ślić, że szkolenia dostępne na platformie 
e-learningowej G Data Security Awareness 
Training zawierają aż 36 opracowanych 

przez ekspertów materiałów z  zakresu 
świadomości przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa. Ich treść bazuje na realnych przy-
kładach ataków oraz spotykanych zagrożeń 
i będzie nieustannie aktualizowana, wraz 
z rozwojem szkodliwej działalności cyber-
przestępców. 

Kursy złożone są z tekstów, fi lmów, krót-
kich wskazówek jak postępować w przy-
padku zagrożenia oraz pytań wielokrotnego 
wyboru. Treści te można połączyć w krótkie 
10–15 minutowe lekcje i wpleść w codzien-
ne obowiązki zawodowe. Pomaga to w lep-
szej aktywności pracowników, którzy biorą 
udział w szkoleniu, a także ułatwia zapa-
miętywanie nowego materiału. Administra-
torom oraz zarządowi fi rmy przyznawany 
jest dostęp do postępów pracowników bio-
rących udział w szkoleniach. Także kursan-
ci po ukończeniu każdego zadania dostają 
informację zwrotną, jakie zagadnienia wy-
magają jeszcze poprawy. Takie podsumo-
wanie, w przeciwieństwie do zaznaczonych 
na czerwono błędów przy odpowiedziach, 
skutkuje sukcesem całego procesu nauki. 

Platforma szkoleniowa jest bardzo prosta 
w obsłudze. Wszystkie prezentowane treści 
odzwierciedlają realne sytuacje, z którymi 
pracownicy mają do czynienia na co dzień. 
Komunikaty napisane są prostym i zrozu-
miałym językiem, łatwym do przyswojenia 
nawet dla tych, którzy nie mają wiedzy tech-
nicznej. Dzięki prostym wskazówkom pra-
cownicy będą potrafi li rozpoznać i blokować 
cyberataki, np. wykrywać wiadomości phi-
shingowe (dostępny jest też mechanizm sy-
mulacji ataku phishingowego).

Dla klientów zainteresowanych szkole-
niami G Data Security Awareness Training 

dostępna jest 30-dniowa licencja, która po-
zwala zapoznać się z fragmentem szkole-
nia. Pełna licencja obejmuje okres od roku 
do 3 lat (po tym czasie istnieje możliwość jej 
przedłużenia). Na życzenie klienta istnieje 
możliwość dostosowania wyglądu platformy 
szkoleniowej do identyfi kacji wizualnej jego 
fi rmy. Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie www.gdata.pl.

zwiększają świadomość zagrożeń

Dodatkowe informacje:
Dział Handlowy G Data Software

tel. (94) 37-29-650, sales@gdata.pl

Szkolenia G Data 

n  Nowy sposób pracy – Bezpieczna praca 

poza biurem i w miejscach publicznych

n  Zarządanie ryzykiem i hasłami
– Tworzenie i stosowanie haseł

n  Phishing & Malware – Demaskowanie 

przez pracowników złośliwego opro-

gramowania i prób wyłudzenia danych 

n  Klasyfi kacja informacji
– W jaki sposób informacje są klasyfi -

kowane i dlaczego?

n  Praca w chmurze – Media społeczno-

ściowe i praca w chmurze

n  Raporty dotyczące bezpieczeństwa 
informacji – Incydenty zagrażające 

bezpieczeństwu i kontrola dostępu

n  Socjotechnika – Miej wiedzę o tych, 

z którymi współpracujesz

n  Urządzenia mobilne – Prawidłowe 

użytkowanie smartfonów i tabletów 

w pracy

n  Ostrożne obchodzenie się z danymi
– RODO i prywatność

G Data Security Awareness Training
Tematy szkoleń 

Robert Dziemianko,
Marketing Manager, 
G Data Software

Nasze szkolenia to nowe 
otwarcie, w ramach któ-

OCHRONA PRZED ATAKAMI
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IBM kupił fi rmę ReaQta – twórcę innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających urządzenia 
końcowe. Trwa właśnie ich integracja z portfolio działu IBM Security. Produkty ReaQta dołączą 
do rozszerzonych systemów wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR). 

Oprogramowanie ReaQta zostało 
zaprojektowane z myślą o wyko-
rzystaniu sztucznej inteligencji do 

automatycznego identyfi kowania zagrożeń 
i zarządzania nimi, przy jednoczesnym po-
zostawaniu niewykrywalnym dla przeciw-
ników. Bazująca na analizie behawioralnej 
platforma ReaQta pomaga powstrzymy-
wać znane i nieznane zagrożenia w czasie 
rzeczywistym i może być wdrażana w mo-
delu hybrydowym – w siedzibie fi rmy lub 
w chmurze, a także w środowiskach po-
zbawionych dostępu do internetu. Dzięki 
mechanizmowi głębokiego uczenia, któ-
ry uruchomiony jest na urządzeniu koń-
cowym, platforma stale ulepsza posiadane 
defi nicje zachowania zagrożeń, co pozwala 
na ich bardziej skuteczne blokowanie.

– Portfolio nabyte przez IBM trafi  do no-
wej grupy rozwiązań ochronnych XDR ofero-
wanych pod marką QRadar. Zapewniają one 
kompleksowy wgląd w źródła danych i stan 
pracy narzędzi zabezpieczających. Zdobyta 

w ten sposób wiedza, połączona z mechani-
zmami automatyzującymi, pozwala na szyb-
kie działanie zespołów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia 
– mówi Mariusz Strzemiecki, Business De-
velopment Manager w Tech Dacie, która 
jest dystrybutorem rozwiązań IBM. 

QRadar XDR jest oferowany jako pa-
kiet oprogramowania zabezpieczającego, 
dostępnego w  ramach otwartej, natyw-
nej platformy ochronnej IBM Cloud Pak 
for Security. Zapewnia podstawowe funk-
cje wykrywania zagrożeń, badania ich i re-
agowania, aby pomóc przedsiębiorstwom 
w modernizacji istniejącej infrastruktury 
informatycznej i bezpieczeństwa.

Pakiet QRadar XDR zawiera również me-
chanizmy ochronne IBM, które klienci mogą 
wykorzystać do zarządzania informacjami 
o bezpieczeństwie i zdarzeniami (SIEM), 
wykrywania zagrożeń w sieci i reagowania 
na nie (NDR) oraz automatyzacji i reago-
wania w zakresie bezpieczeństwa (SOAR). 

Aby zapewnić kompleksową ochronę, IBM 
aktywnie działa w ramach stowarzyszenia 
Open Cybersecurity Alliance oraz partner-
stwa z ponad 200 dostawcami usług chmu-
rowych i bezpieczeństwa. 

Dzięki uzupełnieniu portfolio o rozwią-
zania ReaQta, pakiet QRadar XDR będzie 
zawierał również funkcje automatycznego 
wykrywania zagrożeń na urządzeniach koń-
cowych i reagowania na nie (EDR). Do ofer-
ty IBM trafi ło ostatnio również rozwiązanie 
XDR Connect, które pomaga łączyć i auto-
matyzować wykrywanie zagrożeń oraz re-
agowanie na nie za pomocą wdrożonych 
już wcześniej zestawów narzędzi ochron-
nych. XDR Connect, będący częścią pakietu 
QRadar XDR, zapewnia ujednolicony me-
chanizm kategoryzacji alarmów, wykry-
tych zagrożeń, zautomatyzowanej analizy 
ich źródeł oraz dobiera właściwy sposób re-
agowania za pomocą posiadanych już przez 
użytkownika narzędzi lub własnych funkcji.

XDR Connect umożliwia scentralizo-
wane zarządzanie incydentami dzięki 
predefi niowanym regułom wykrywania 
i reagowania. Zapewnia też dostęp do naj-
nowszych, pochodzących z IBM i innych 
fi rm informacji o zagrożeniach. Pozwala to 
użytkownikom lepiej wykorzystać istnieją-
ce inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa, 
zmodernizować je za pomocą nowych na-
rzędzi i źródeł danych oraz uprościć opera-
cje związane z ochroną infrastruktury. 

IBM rozszerza portfolio  

Dodatkowe informacje:
Mariusz Strzemiecki, 

Business Development Manager – IBM Software, Tech Data
mariusz.strzemiecki@techdata.com

rozwiązań ochronnych

Redukcja czasu odpowiedzi o 98,8 proc. w dużym przedsiębiorstwie

Działanie Przed wdrożeniem
 IBM Security SOAR

Po wdrożeniu
 IBM Security SOAR

Eskalacja informacji o zagrożeniu poprzez SIEM, EDR lub NGFW 5 minut 10 sekund

Identyfi kacja zagrożonych zasobów — CMDB/AD/IAM 5–10 minut 10 sekund

Weryfi kacja obecności wskaźników zagrożenia (IoC) 
w bazie danych zagrożeń

5 minut 10 sekund

Korelacja historycznych incydentów i danych 10–20 minut natychmiast

Wzbogacanie o dodatkowe informacje - pobieranie danych 
z urządzeń końcowych, sieci zewnętrznych, dzienników VPN, 
rekordów DNS i infrastruktury sieciowej.

30–55 minut 30 sekund

Śledzenie incydentów – przechowywanie szczegółowych 
informacji i wykonywanie zadań w całym cyklu życia incydentu brak możliwości natychmiast

Raportowanie statusu incydentu i zapewnienie jego widzialności 
dla administratorów brak możliwości natychmiast

Łącznie 85 minut 1 minuta
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nych ze swoimi ukraińskimi, źle zabezpie-
czonymi oddziałami. 

– WannaCry do infekcji wykorzystywał 
krytyczną podatność MS17–010 protokołu 
SMBv1 i rozprzestrzeniał się błyskawicznie, 
chociaż stosowna poprawka została wydana 
przez Microsoft już w marcu 2017 r., a więc 
dwa miesiące przed atakiem – przypomi-
na Paweł Zwierzyński, inżynier sieciowy 
w Vernity. 

Ataku można było uniknąć poprzez zała-
tanie systemów operacyjnych Windows, co 
eliminowało podatność protokołu SMBv1. 
Ale, chociaż z pozoru aktualizowanie Win-
dows wydaje się zadaniem prostym i moż-
liwym do natychmiastowego wykonania, 
to w skomplikowanych środowiskach kor-

poracyjnych odpowiednia łatka musi być 
uprzednio zweryfi kowana i przetestowana, 
co przyczynia się do powstawania opóźnień 
i pozostawia furtkę otwartą dla potencjal-
nych infekcji. Problem z nie zawsze dostęp-
nymi i opóźniającymi się aktualizacjami 
rozwiązuje „wirtualne patchowanie”, czy-
li zastosowanie systemów typu IPS (Intru-
sion Prevention System). 

– Jako odrębny system lub fi rewall z do-
datkowymi funkcjami ochronnymi, IPS ak-
tywnie skanuje ruch sieciowy, a następnie, 
wykorzystując bazy sygnatur, wykrywa 
próby ataku. W efekcie jesteśmy w stanie 
zapobiec infekcji systemów z podatnościa-
mi, nawet bez ich aktualizowania – tłuma-
czy Paweł Zwierzyński. 

Rozwiązania VPN, które jeszcze nie tak dawno rozbudowy-
wano w trybie interwencyjnym, z reguły były przestarzałe. 
Wcześniej sprawdzały się one w zapewnianiu od czasu do 
czasu możliwości pracy zdalnej jedynie wybranym pracow-
nikom. Tymczasem, w obliczu nowych wyzwań, gdy trzeba 
było VPN zastosować na skalę masową i w trybie ciągłym, 
metoda ta ujawniła swoje ograniczenia.

Mimo że IPsec skutecznie blokuje 
możliwość podglądania danych 
w trakcie ich przesyłania pomię-

dzy lokalizacjami przedsiębiorstwa, to nie 
zapewnia ochrony w razie udanego ata-
ku na jedną z nich. Gdy ten się powiedzie, 
hakerzy –  stosując technikę tzw. ruchu 
bocznego (lateral movement) – będą mo-
gli zdobyć dostęp do infrastruktury innych 
lokalizacji czy fi rmowego centrum danych. 
W tym kontekście przypominany jest je-
den z największych cyberataków w histo-
rii. W maju 2017 r. ransomware WannaCry 
zaszyfrował ponad 300 tysięcy kompute-
rów na całym świecie. Atak, który miał swój 
początek na Ukrainie, dotknął wiele fi rm 
korzystających z połączeń VPN zestawio-

Ochrona sieci 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

w erze pracy
   hybrydowej 
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IPS to tylko jeden ze sposobów dodatko-
wego zabezpieczenia połączeń pomiędzy 
zdalnymi oddziałami. Nowoczesne plat-
formy fi rewall umożliwiają rozszerzenie 
ochrony o dalsze funkcje. Jedną z nich jest 
możliwość konfi gurowania reguł polityki 
dostępowej nie tylko w warstwach L3/L4 
(adresy IP i porty usług), ale także w war-
stwie L7, czyli na poziomie samych aplika-
cji. Warto także uruchomić sandboxing, 
zapewniający analizę nieznanych zagrożeń 
poprzez ich uruchamianie w odseparowa-
nym od reszty infrastruktury środowisku. 

Bezpieczne sieci z SD-WAN
Lepszym rozwiązaniem od VPN-a mogą 
okazać się programowe sieci rozległe, czy-

li Software-Defi ned Wide Area Network 
(SD-WAN). W porównaniu z klasycznym 
środowiskiem sieciowym, w którym ca-
ła komunikacja wewnętrzna i zewnętrz-
na musi przechodzić przez jeden punkt 
agregujący (np. znajdujący się w centrali 
fi rmy), SD-WAN znacznie ułatwia dostęp 
do usług chmurowych. Ich wykorzysta-
nie w ostatnim czasie gwałtownie wzro-
sło, a  SD-WAN umożliwia stworzenie 
najkrótszej ścieżki do dostawcy takich 
usług, co przekłada się na jak najbardziej 
optymalne wykorzystanie łączy. Z drugiej 
strony jednak mogą pojawić się wątpliwo-
ści dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ 
SD-WAN zakłada użycie w sieci rozległej 
przedsiębiorstwa różnych mediów trans-
misyjnych (w tym niezabezpieczonych łą-
czy internetowych).

Sieci SD-WAN dają jednak możli-
wość nie tylko uruchomienia ochrony 
na urządzeniu w zdalnym oddziale (fi re-
wall, system wykrywania intruzów itp.), 
ale także skorzystania z usług w centra-
li albo dowolnym innym punkcie, w któ-
rym przekierowany ruch poddany zostaje 
szczegółowej inspekcji. Znacznym uła-
twieniem w kwestii bezpieczeństwa jest 
też możliwość centralnego zarządzania 
i  w  dużej mierze zautomatyzowanego 
konfi gurowania SD-WAN. Przy planowa-
niu infrastruktury należy ustalić miejsca 
dostępu, w których będą znajdować się 
wybrane urządzenia, a także szczegóły 

adresacji i portów, podział na VLAN-y, 
routing i  sposób zabezpieczania. Uła-
twieniem okazują się w tym przypadku 
dostępne szablony, umożliwiające wcze-
śniejsze przetestowanie konfiguracji, 
a potem instalowanie sprzętu w sposób 
niemal bezobsługowy (dostawcy nazywa-
ją tę metodę „zero-touch”). 

Praca hybrydowa spowodowała gwałtow-
ne poszerzenie środowiska wymagające-
go ochrony. Dlatego w coraz większym 
stopniu fi rmy decydują się na skorzysta-
nie z koncepcji Zero Trust, która polega na 
tym, aby z założenia nie ufać ani ludziom, 
ani urządzeniom, za pomocą których pró-
bują uzyskać dostęp do cyfrowych syste-
mów przedsiębiorstwa.

Co wyjątkowego ma w sobie Zero Trust 
w porównaniu z tradycyjnym podejściem, 
że wszyscy producenci w branży cyber-
bezpieczeństwa starają się dostosować 
swoje produkty do tej koncepcji? Najkró-
cej rzecz ujmując: w tradycyjnym modelu, 
gdy ktoś uzyskał dostęp do sieci, był póź-
niej traktowany jako podmiot zaufany. Ze-
ro Trust natomiast oznacza brak zaufania 
dla każdego elementu systemu, zewnętrz-
nego czy wewnętrznego. Na każdym eta-
pie jego komunikacji z  innym zasobem 
muszą być zweryfi kowane relacje zaufa-
nia i prawa dostępu. 

Według analityków Gartnera producenci zapór 

sieciowych koncentrują się obecnie na: ulepszaniu 

zaawansowanych możliwości wykrywania zagrożeń 

i reagowania na nie, bezpieczeństwie Internetu Rzeczy 

(IoT), integracji z chmurą publiczną oraz wykrywaniu i rea-

gowaniu na ataki ransomware. W odpowiedzi na wzrost 

udziału pracy hybrydowej, dostawcy rozwijają chmurowe 

usługi FWaaS, aby oferować bardziej elastyczną i niezależną od lokalizacji ochronę 

sieci. Na rynku odnotowano ostatnio kilka dużych przejęć, w ramach których dostawcy 

fi rewalli rozszerzyli swoją ofertę – przede wszystkim o rozwiązania z obszaru FWaaS, 

SD-WAN i segmentacji bazującej na tożsamości, znanej również jako mikrosegmentacja. 

W ten sposób powiększają portfolio produktów, aby odpowiadać na potrzeby fi rm, któ-

re chcą konsolidować swoje środowisko ochronne z wykorzystaniem rozwiązań tylko 

jednego dostawcy. 

Trendy na rynku

fi rewalli 
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– Zasada Zero Trust polega na tym, że 
wymagana jest ścisła weryfi kacja tożsa-
mości każdej osoby lub urządzenia, które 
próbuje uzyskać dostęp do sieci lub apli-
kacji – tłumaczy Jolanta Malak, dyrektor 
Fortinet w Polsce. – Weryfi kacja ta ma za-
stosowanie niezależnie od tego, czy dane 
urządzenie lub użytkownik znajduje się 
już w obrębie sieci, czy też nie. Ponowna 
weryfi kacja tożsamości może być wywo-
łana poprzez zmianę używanego urządze-
nia, lokalizacji, częstotliwości logowania 
lub po określonej liczbie nieudanych prób 
logowania.

Wiele przedsiębiorstw ma problemy ze 
stworzeniem strategii ochronnej, a zda-
niem ekspertów ds. bezpieczeństwa Zero 
Trust może być traktowany jako gotowy 
dla niej schemat. Jako dobra praktyka za-
wiera zbiór pewnych działań, stosowa-
nych technik i narzędzi, które ułatwiają 
stworzenie odpowiedniej strategii już 
na etapie projektowania systemu, al-
bo w  fazie integracji posiadanych 
rozwiązań. 

na atak 
Wobec skali zmasowanych i ukierunko-
wanych działań cyberprzestępców, a tak-
że precyzji ich działania, nie można już 
zastanawiać się, czy dojdzie do ataku. 
Trzeba raczej zapytać: kiedy? Kluczowe 
więc staje się, jak szybko administratorzy 

w danym podmiocie zorientują się, że atak 
nastąpił. Niestety, wyniki wielu badań nie 
napawają optymizmem. Wytykają przed-
siębiorcom duże braki w obszarze cyber-
bezpieczeństwa, w tym niewiedzę, czym 
są krytyczne dane i zasoby oraz jakich za-
bezpieczeń należy użyć, by je chronić. 

Jednak nawet jeśli fi rmy inwestują 
w niezbędne narzędzia, to kolejne ankie-
ty pokazują, że wykrycie ataku oraz re-
akcja na niego mogą trwać bardzo długo. 
Według ekspertów IBM-u średni czas, ja-
ki w 2020 r. upływał od początku ataku 
do momentu jego wykrycia, wynosił aż 
228 dni! Kolejnych 80 dni potrzebowano 
na ostateczne powstrzymanie wykrytego 
ataku. Te liczby wiele mówią o skutecz-
ności wykorzystywanych zabezpieczeń.

Zdaniem integratora 

n Paweł Zwierzyński, inżynier sieciowy, Vernity 
Od tego, jak dobrze będą chronione połączenia WAN, zależy 

bezpieczeństwo całego, coraz bardziej rozproszonego środo-

wiska fi rmowego. Wiele możliwości zapewniają w tym zakre-

sie nowoczesne platformy fi rewall. Kluczem do skutecznego 

zabezpieczenia sieci rozległej są optymalne reguły polity-

ki dostępowej fi rewalla, wsparte dodatkowymi mechanizmami 

ochronnymi, takimi jak: skaner antywirusowy z funkcją sandbox, 

system IPS, kontrola podejrzanych plików oraz wykrywanie komunikacji 

z zarządzanymi przez cyberprzestępców serwerami command and control 

(C&C). Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że optymalna polityka dostę-

powa i konfi guracja fi rewalla nie są czymś stworzonym raz na zawsze. Po-

winno się je regularnie kontrolować i rozwijać. 
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Celem cyberprzestępców jest dziś każ-
dy. Bezpieczna nie może czuć się ani mała 
fi rma (której właściciel zwykle zakłada, 
że nie posiada nic cennego), ani duża 
(której zarząd uważa, że spore pieniądze 
wydane na ochronę gwarantują święty 
spokój). 

– Nigdy nie wolno zakładać, że jesteśmy 
w pełni chronieni przed atakującymi. War-
to wziąć poprawkę na to, że nawet najlep-
sza architektura może zostać zaatakowana 
– mówi Przemysław Kania, dyrektor ge-
neralny Cisco. – Wtedy niezbędny okaże 
się przygotowany wcześniej plan awaryj-
ny, obejmujący wszystkie najistotniejsze 
obszary działania fi rmy, jak dział prawny, 
kadry, fi nanse, IT czy zarząd.

Jeśli jednak z  góry założyć, że atak 
wcześniej czy później i tak nastąpi, czy 
w  takim razie można mniej uwagi po-
święcać prewencji? Oczywiście, że nie. 
Zapobieganie zawsze będzie lepsze niż 
leczenie. Podstawą ochrony wciąż są sys-
temy, w których na poziomie technicznym 
zintegrowane są różne – w zależności od 
potrzeb – narzędzia zabezpieczające.

Jednak stworzenie takiego środowiska 
to dopiero połowa sukcesu. Ograniczy ry-
zyko włamania, ale całkowicie go nie wy-
eliminuje. Chociaż warstwa prewencji nie 
przestaje być ważna w powstrzymywaniu 
większości zagrożeń, potrzeba też tech-
nik wykrywania i reagowania na atak, któ-
ry potrafi  omijać zabezpieczenia. Ważne, 
by niedługo po tym, jak do niego dojdzie 
(a dojdzie na pewno), wiedzieć, co i w jaki 
sposób zostało skompromitowane, a tak-
że jakie następnie działania powinny zo-
stać podjęte. W tej sytuacji o wszystkim 

SD-WAN kontra VPN 
SD-WAN bazuje na wielu połączeniach, natomiast VPN tworzy 

tylko jeden szyfrowany tunel do transmisji danych.

VPN

SD-WAN

punkt A urządzenie 
VPN 

punkt B

urządzenie 
SD-WAN 

zdalny 
oddział 

internet urządzenie 
SD-WAN

centrala fi rmy 
albo dostawca 

chmury

DSL

fi ber

DSL

fi ber

LTE

kontroler 
SD-WAN 

dane internet dane urządzenie 
VPN 
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ich konsolidowanie, aby wewnętrzne ze-
społy mogły łatwiej wykrywać zagro-
żenia i  odpowiednio na nie reagować. 
Obecnie w wielu fi rmach funkcjonuje 
tyle narzędzi i dostarczanych przez 
nie informacji, że menedżerowie nie 
bardzo wiedzą, co z nimi zrobić… 
Owszem, do pewnego stopnia doda-
wanie kolejnych zabezpieczeń zwięk-
sza poziom ochrony. Narzędzia te bazują 
na dostarczanych do nich danych wywia-
dowczych, sygnaturach ataków i innego 
typu informacjach, które pokrywają się 
u różnych producentów tylko w pewnym, 
ograniczonym zakresie. Dlatego ich sku-
teczność sumuje się (choć ze wspomnia-
nych powodów nie jest to prosta suma 
arytmetyczna), ale tylko do momentu, gdy 

kolejne rozwiązanie nicze-
go już nie wnosi, za to wy-
raźnie zwiększa złożoność 
zarządzanego środowiska. 
A ono zwykle i tak jest już 
na tyle skomplikowane, że 
poradzenie sobie z nim wy-
maga coraz częściej użycia 
automatyzacji.

– Warto pamiętać, że całościowe podej-
ście do zabezpieczania infrastruktury IT 
można uzyskać tylko dzięki wdrożeniu 
produktów ochronnych, które zosta-
ły zaprojektowane do współpracy –
twierdzi Jolanta Malak. – Tworzą 
one ekosystem, w którym dzielą się 
informacjami w zautomatyzowany 
sposób, a przez to mogą podejmować 
skoordynowane działania przeciwko cy-
beratakom. Taka strategia umożliwi dal-
sze bezpieczne wdrożenia projektów IT, 
które częściowo są wymuszone przez pan-
demię, a częściowo przez rosnące oczeki-
wania klientów. 

Jeśli wyzwaniem staje się zmierzenie 
z wielką masą informacji generowanych 
przez rozwiązania ochronne oraz agre-
gowanych i korelowanych przez systemy 
SIEM, to zyskiwać na znaczeniu powin-
ny platformy orkiestracji i automatyzacji 
bezpieczeństwa typu SOAR (Security Or-
chestration, Automation and Response).
Coraz większy udział w tworzeniu sys-
temu bezpieczeństwa będą też mieć sa-
mouczące się algorytmy, bazujące na 
sztucznej inteligencji (AI) oraz głębokim 
uczeniu maszynowym (ML). n
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decyduje czas – im więcej cyberprzestęp-
cy zdążą wykraść informacji, tym więcej 
kosztować będą skutki włamania.

Wykrywanie i reagowanie 

W tak skomplikowanej sytuacji najważ-
niejsze stają się dwa działania: wykry-
wanie i reagowanie. Zdaniem ekspertów 
z fi rmy Barracuda osiąganie wyznaczo-
nych celów w strategii ochrony środowisk 
informatycznych wymaga użycia plat-
form typu XDR (eXtended Detection and 
Response). Skuteczne wykrywanie i re-
agowanie wymagają sięgania po wszystkie 
informacje dostarczane przez używane 
w  fi rmie rozwiązania zabezpieczające. 
Kluczową sprawą staje się rejestrowanie 
sygnałów z każdego narzę-
dzia oraz korelowanie tych 
danych w  celu wyciągania 
wniosków, którą pozwolą 
podjąć konkretne działania. 

Zarówno w  obszarach 
ochrony i  wykrywania, jak 
też reagowania, odpieranie 
współczesnych cyberataków 
wymaga umiejętności z zakresu informa-
tyki śledczej i analityki bezpieczeństwa. 
Wiadomo też, że na rynku brakuje specja-
listów w tej dziedzinie, dlatego dobrym 
rozwiązaniem dla małych i średnich fi rm 
może być współpraca z zarządzanym cen-
trum operacji bezpieczeństwa (Security 
Operations Center, SOC), które w swojej 
ofercie ma także usługę XDR. 

W efekcie wzrastać ma popularność za-
rządzanych usług typu MDR (Managed 
Detection and Response), oferowanych 
przez zewnętrzne podmioty. Gartner prze-
widuje, że do 2024 r. z rozwiązań MDR bę-
dzie korzystać 40 proc. średnich fi rm na 
świecie. Będą one potrzebować usługo-
dawców, którzy pomogą im skutecznie 
wykorzystywać możliwości centrów re-
agowania SOC/NOC/XDR i utrzymywać 
odpowiedni poziom ochrony.

W coraz większym stopniu samodzielnie 
zarządzać bezpieczeństwem są w  sta-
nie tylko duże fi rmy i korporacje. Tam 
konieczne jest lepsze poznanie posia-
danych narzędzi, większe rozumienie 
dostarczanych przez nie informacji oraz 

Zdaniem specjalisty 

n Przemysław Kania, dyrektor 
generalny, Cisco
Obowiązujące dzisiaj 

fundamentalne zasady 

dostępu, określane ja-

ko Zero Trust, oznacza-

ją, że użytkownik danego 

systemu powinien mieć mi-

nimalne uprawnienia (na pewno nie 

administratora), uwierzytelniać się 

dwuskładnikowo (hasła wycieka-

ją lub można je złamać), dostęp do 

internetu powinien być odpowied-

nio kontrolowany i fi ltrowany, a po-

szczególne urządzenia w sieci (jeśli 

jest ich więcej niż jedno) powinny 

być od siebie separowane i nie mieć 

bezpośredniego dostępu, aby unik-

nąć tzw. ruchu bocznego, czyli pod-

stawowej taktyki „przeskakiwania” 

pomiędzy chronionymi komputerami 

po pokonaniu zabezpieczeń jednego 

z nich. Niezwykle ważne są również 

szkolenia pracowników, uczulenie 

ich, aby nie klikali w podejrzane linki 

czy nie otwierali wiadomości pocho-

dzących od nieznanych nadawców.

n Jolanta Malak, Regional Sales 
Director, Fortinet

W związku z zachodzący-

mi zmianami, przedsię-

biorstwa musiały zacząć 

radzić sobie z gwałtow-

nie rosnącą liczbą nieau-

toryzowanych urządzeń 

podłączanych do sieci, takich 

jak smartfony, laptopy czy sprzęt 

z kategorii Internetu Rzeczy. Stało 

się to z dnia na dzień kolejnym wy-

zwaniem w zakresie bezpieczeń-

stwa. W efekcie na popularności 

zaczęły zyskiwać rozwiązania typu 

EDR, które zapewniają zaawanso-

waną ochronę urządzeń końcowych 

przed zagrożeniami w czasie rze-

czywistym – zarówno przy próbie 

zainfekowania złośliwym oprogra-

mowaniem, jak też w sytuacji, gdy 

z jakiegoś powodu się ona powie-

dzie. Rozwinięciem koncepcji EDR są 

narzędzia typu XDR. Chronią one nie 

tylko urządzenia końcowe, ale rów-

nież pomagają analizować zdarzenia 

w obrębie sieci pod kątem wystąpie-

nia incydentu.

Duża liczba 
systemów nie 
zawsze oznacza 
lepszą ochronę. 
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SonicWall w ubiegłym roku obchodził swoje 30-lecie. W tym czasie opracował rozwiązania składa-
jące się na zintegrowane środowisko ochrony, które zdobyły uznanie branżowych ekspertów oraz 
milionów zadowolonych klientów na całym świecie. 

Wramach stworzonego przez 
SonicWall zintegrowanego śro-
dowiska dostępne są fi rewalle, 

przełączniki i punkty dostępowe Wi-Fi, roz-
wiązania umożliwiające bezpieczny zdal-
ny dostęp, ochronę urządzeń końcowych, 
poczty elektronicznej i dostępu do chmury 
a także środowisko testowe sandbox. 

Przez użytkowników szczególnie doce-
niana jest architektura systemu SonicOS, 
który stanowi rdzeń urządzeń fi rewall nowej 
generacji. Najnowsza, siódma wersja wypo-
sażona została w nowoczesny i przejrzysty 

interfejs użytkownika, zaawansowane za-
bezpieczenia, rozbudowane funkcje sieciowe 
i wiele opcji zarządzania. SonicOS zapewnia 
użytkownikom możliwość bezpłatnego two-
rzenia sieci SD-WAN, deszyfracji protoko-
łu TLS 1.3, wizualizacji stanu sieci w czasie 
rzeczywistym, gwarantuje też wysoką wy-
dajność szyfrowania VPN oraz dostęp do in-
nych zaawansowanych funkcji ochronnych. 

Wykryte nieznane dotychczas zagrożenia 
są wysyłane do bazującej na chmurze usłu-
gi SonicWall Capture Advanced Threat Pro-
tection (ATP), wykorzystującej do ich analizy 
wielosilnikowy sandboxing. Tam poddawa-
ne są analizie przez opatentowany mecha-
nizm Real-Time Deep Memory Inspection 
(RTDMI), który – prowadząc inspekcję bez-
pośrednio w pamięci operacyjnej – w błyska-
wiczny sposób wykrywa i blokuje złośliwe 
oprogramowanie oraz nieznane dotychczas 
zagrożenia typu zero-day. Dodatkowo wy-
korzystywane są także inne mechanizmy 
zabezpieczające, jak: Reassembly-Free Deep 
Packet Inspection (RFDPI), ochrona antywi-
rusowa i antyspyware, IPS, kontrola aplikacji, 
fi ltrowanie treści itd. 

SonicWall znany jest z wieloaspektowego 
wsparcia użytkowników. Mogą oni liczyć na 
dostępną w standardzie pomoc producenta 
w trybie 24/7, jak też możliwość serwisowej 
wymiany urządzenia w trybie Next Business 
Day. Jednym z głównych wyróżników ame-
rykańskiego producenta jest uczciwość wo-
bec klientów przy prezentacji parametrów 
wydajnościowych swoich rozwiązań. Sonic-

Wall publikuje m.in. pa-
rametr określający prze-
pustowość urządzenia 
z  włączoną deszyfracją 
ruchu (DPI SSL), który 
powinien być brany pod 
uwagę jako podstawo-
wy przy wyborze fi re-

walla nowej generacji. Natomiast wydajność 
mechanizmu ochrony przed zagrożeniami 
(Threat Prevention) weryfi kowana jest z włą-
czonymi modułami antywirusa na bramie, 
antyspyware, IPS i kontroli aplikacji. 

Niezależnie od tego, czy ochrony wymaga 
mała fi rma czy rozproszone przedsiębior-
stwo (albo w ogóle wiele podmiotów), ochro-
nę sieci z reguły utrudnia chaos operacyjny, 
nieuwzględnianie czynników ryzyka oraz 
wymogi regulacyjne. Sytuacja ta powoduje, 
że rekomendowane jest korzystanie z narzę-
dzi, które umożliwiają centralne zarządzanie 
pracą fi rewalli. 

Tego typu oprogramowaniem jest Sonic-
Wall Network Security Manager (NSM). 
Działa w trybie multi-tenant, można więc 
wykorzystać je do zarządzania wieloma 
urządzeniami, także znajdującymi się u róż-
nych klientów lub w różnych lokalizacjach. 
NSM jest dostępne w wersji do wdrażania 
w siedzibie fi rmy lub w modelu chmuro-
wym. Użyteczną funkcją jest również moż-
liwość integracji z systemami innych fi rm 
za pomocą interfejsu RESTful API.

Informacje na temat oferty rozwiązań 
SonicWall dostępne są na prowadzonej 
przez Ingram Micro –  doświadczonego 
dystrybutora SonicWall –  stronie www.
ingrammicro24.com/pl/sonicwall-room. 

  na które można liczyć

Dodatkowe informacje:
Eryk Doliński, 

Security Business Development Manager, Ingram Micro
eryk.dolinski@ingrammicro.com

SonicWall: bezpieczeństwo, 
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n Urządzenia z rodziny TZ to pierwsze biurko-

we (z możliwością montażu w szafach) fi rewal-

le nowej generacji z interfejsami 5 lub 10 GbE 

oraz opcjonalnym modułem Wi-Fi. Są przezna-

czone dla małych i średnich fi rm oraz rozpro-

szonych przedsiębiorstw z oddziałami.

n Firewalle z rodziny Network Security 
appliance (NSa) zapewniają średnim i dużym 

przedsiębiorstwom wiodącą w branży wydaj-

ność przy najniższym w swojej klasie całkowi-

tym koszcie użytkowania. Charakteryzują się 

dużą gęstością portów 10 i 40 GbE. 

n Rodzina fi rewalli Network Security services 
platform (NSsp) jest przeznaczona dla dużych 

przedsiębiorstw, placówek szkolnictwa wyż-

szego, agencji rządowych i fi rm MSSP. Wiele 

wbudowanych interfejsów 10/25/40/100 GbE 

pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku-

dziesięciu milio-

nów szyfrowanych 

i nieszyfrowanych 

połączeń z zasto-

sowaniem nie-

zrównanej techniki 

zapobiegania za-

grożeniom.

Firewalle nowej generacji 
w ofercie SonicWall 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI
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NACVIEW to stworzony przez poznańską fi rmę Scan IT kompletny system NAC (Network Access 
Control), dostępny na rynku od blisko 10 lat. Pod względem funkcjonalności w pełni dorównuje 
podobnym systemom najbardziej znanych producentów.

Twórcy NACVIEW postanowili spro-
stać wzywaniu, którym dla wielu 
klientów jest wdrożenie klasyczne-

go NAC-a. Wielu z nich postrzega tę ope-
rację jako skomplikowaną, długotrwałą, 
a dodatkowo przeszkadza im brak możli-
wości integracji z innymi, posiadanymi już 
systemami. Zapewnienie łatwości obsłu-
gi nie powstało jednak w wyniku okroje-
nia funkcjonalności, a wręcz przeciwnie. 

NACVIEW zapewnia wszystkie do-
stępne sposoby autoryzacji 802.1x, pełną 
widzialność infrastruktury sieciowej, mo-
nitoring urządzeń sieciowych po SNMP 
oraz różne sposoby realizacji dostępu go-
ścinnego (w  tym Captive Portal i  konta 
czasowe). Do dyspozycji są też aplikacje 
wspomagające kontrolę pracy infrastruk-
tury –  agent dla urządzeń końcowych, 
autokonfi guratory czy też mechanizm jed-
norazowych haseł (OTP) do sieci VPN. 

Dzięki tak szerokiej funkcjonalności 
NACVIEW zapewnia wsparcie dla środo-
wisk wielodomenowych, jak i możliwość 
rozbudowy przez dodawanie kolejnych 
węzłów bez konieczności zakupu dodat-
kowych licencji. Rozwiązanie sprawdzi 
się także w  małych i  średnich fi rmach, 
które docenią wbudowany serwer DHCP 
(dostępny bez dodatkowych kosztów), 

wbudowany Urząd Certyfi kacji, integrację 
z OpenVPN, jak też moduł inwentaryzacji. 

Producent NACVIEW postawił na prosty 
i przejrzysty mechanizm licencjonowania, 
dzięki czemu wszystkie funkcje oferowane 
są w cenie podstawowej licencji. 

– W konkurencyjnych rozwiązaniach czę-
sto agenty, Captive Portal, mechanizm BYOD,
protokół TACACS, funkcje wysokiej do-
stępności, opcja wdrożenia w  środowisku 
rozproszonym czy moduł OTP dla VPN są 
dodatkowo płatne. W przypadku NACVIEW 
wybór odpowiedniej licencji dla klienta jest 
bardzo prosty, a cały cennik mieści się na jed-
nej stronie A4. Jedyne, co wystarczy zrobić 
na etapie doboru rozwiązania, to oszacować 
liczbę urządzeń w środowisku zamawiają-
cego – mówi Maciej Salamoński, Business 
Development Manager w Scan IT. 

Istnieje możliwość zakupu zarów-
no licencji dożywotniej, jak i subskrypcji, 
a ewentualna zmiana na wyższą licencję 
odbywa się na preferencyjnych warunkach 
(pokrycie różnicy w cenie). Dostępna jest 
także licencja operatorska multi-tenant 
oraz upusty na zakup systemu dla jedno-
stek edukacyjnych. 

Partnerzy, którzy oferują klientom rozwią-
zanie NACVIEW mogą liczyć na wsparcie 
na każdym etapie projektu – od procesu 
działań marketingowych (np. wspólny we-
binar lub konferencja), poprzez indywidual-
ne prezentacje dla klienta, testy, wdrożenie, 
aż po szkolenia dla użytkowników. Za każ-
dym razem forma wsparcia partnera dosto-
sowana jest do jego wiedzy i oczekiwań. 

Systemem NACVIEW mogą zaintere-
sować się także początkujący w  branży 
bezpieczeństwa IT resellerzy z wartością 
dodaną i integratorzy. Nawet jeśli mają nie-
wielkie doświadczenie, producent może 
wspomóc partnera w prezentacji i testach, 
a podczas pierwszych wspólnych wdrożeń 
doszkalać go z wiedzy praktycznej. Sprze-
dawcy bardzo szybko nabierają wprawy 
dzięki maksymalnie uproszczonemu pro-
cesowi wdrożenia, w ramach którego kon-
fi guracja systemu odbywa się za pomocą 
intuicyjnych konfi guratorów. 

– Wśród globalnych dostawców ciężko 
znaleźć takiego, który pochyli się nad proble-
mami jednej fi rmy, na zamówienie umożliwi 
integrację z innym rozwiązaniem zabezpie-
czającym lub stworzy dodatkową funkcję, 
kluczową w danym projekcie. Indywidual-
ne podejście, wsparcie w języku polskim oraz 
chęć pomocy przy rozwiązywaniu  nawet  naj-
mniejszego problemu to cechy, które klienci 
i partnerzy cenią sobie najbardziej – podsu-
mowuje Maciej Salamoński. 

Więcej informacji dostępnych jest na stro-
nie nacview.com. 

NACVIEW:

Dodatkowe informacje:
Maciej Salamoński,

Business Development Manager, Scan IT 
maciej.salamonski@nacview.com

dojrzały system 
NAC z Polski 
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Priorytetem QNAP-a jest bezpieczeństwo produktów tej marki oraz zgromadzonych w nich 
danych. Dodatkowy poziom ich ochrony wprowadzony został w nowym systemie QTS 5.0.

Dbałość o ochronę danych zaczyna 
się już na poziomie organizacyjnym 
QNAP-a. W strukturach producenta 

funkcjonuje dział Product Security Incident 
Response Team (PSIRT), czyli zespół ds. 
reagowania na incydenty związane z bez-
pieczeństwem produktów. Zatrudnieni 
tam eksperci reagują na zagrożenia w ciągu 
24 godzin od momentu otrzymania wstęp-
nego raportu. Ponadto, od 2018 r. QNAP jest 
jednym z organów zespołu CVE Numbe-
ring Authorities (CNA), który odpowiada za 
klasyfi kowanie i numerowanie podatności 
bezpieczeństwa CVE rozpoznanych w roz-
wiązaniach IT. 

Kilka usprawnień, gwarantujących ochro-
nę danych przed wyciekiem bądź zaszy-
frowaniem w  wyniku ataku ransomware, 
pojawiło się także w stosowanym w więk-
szości urządzeń QNAP-a systemie QTS, któ-

rego nowa wersja 5.0 została zbudowana na 
uaktualnionym jądrze systemu Linux Kernel 
5.10. Wprowadzono w niej mechanizm au-
tomatycznych aktualizacji oprogramowania 
systemowego i aplikacji, szyfrowanie proto-
kołem TLS 1.3 oraz zabezpieczenie dostępu 
do serwera NAS kluczami SSH, co zapobiega 
łamaniu haseł czy podobnym atakom. 

Tradycyjnie w serwerach QNAP zapew-
nione jest fi zyczne bezpieczeństwo danych 
na najwyższym poziomie. Administrator mo-
że skonfi gurować dyski w strukturę RAID, 

a także ustanowić zapasowe dyski hot-spa-
re, które zaczną pracować w sytuacji, gdy je-
den z wykorzystywanych napędów ulegnie 
awarii. Dzięki współpracy QNAP-a z ULINK 
Technology w nowej wersji QTS pojawiła się 
aplikacja DA Drive Analyzer. Zawiera ona 
bazujący na sztucznej inteligencji mecha-
nizm, który przewiduje spodziewaną ży-
wotność dysków i tym samym umożliwia 
podjęcie z wyprzedzeniem działań zapobie-
gających utracie danych w wyniku progno-
zowanej awarii.

Ochrona danych i sieci 
QNAP zapewnia użytkownikom szereg na-
rzędzi do ochrony danych w  swoich ser-
werach NAS. Jednym z podstawowych jest 
wbudowana aplikacja Malware Remover do 
automatycznego lub uruchamianego ręcznie 
skanowania dysków serwera w celu usuwa-

nia złośliwego oprogra-
mowania. Najnowsze 
defi nicje złośliwego ko-
du i reguły skanowania 
są automatycznie po-
bierane z chmury. Opcją 
jest aplikacja McAfee 
Antivirus (licencja na 
okres od 1 do 3 lat). 

Zabezpieczeniem zo-
stały objęte także dane 
przesyłane przez sieć. 
QuFirewall to bezpłat-

na aplikacja w serwerach QNAP NAS do 
ustawiania reguł dotyczących przychodzą-
cego ruchu sieciowego. Dzięki obsłudze 
funkcji GeoIP użytkownik może przyjmo-
wać/odrzucać połączenia z  określonych 
regionów. Aby uzyskać wyższy poziom 
ochrony, w znajdującym się w aplikacji Vir-
tualization Station sklepie VM Marketplace 
dostępna jest popularna zapora typu open 
source pfSense.

Bezpieczną komunikację między serwe-
rem NAS a urządzeniami umożliwia usługa

QVPN. Pozwala na skonfi gurowanie w ser-
werze wirtualnej sieci prywatnej (VPN) oraz 
połączenie serwera QNAP NAS z innym ser-
werem VPN. W QVPN zaimplementowa-
no stworzony przez specjalistów QNAP-a 
protokół QBelt, który minimalizuje praw-
dopodobieństwo ingerencji w szyfrowane 
połączenie. Dostępny jest też klient QVPN 
dla komputerów i urządzeń mobilnych.

W obliczu rosnącej liczby internetowych 
zagrożeń, w serwerach QNAP NAS dostęp-
na jest aplikacja Security Counselor, któ-
ra wyszukuje słabe punkty pod względem 
bezpieczeństwa (współpracując z  wbu-
dowanym oprogramowaniem antywiru-
sowym) i prezentuje zalecenia w celu ich 
wyeliminowania.

Kontrolę zabezpieczeń można uruchomić 
ręcznie lub zaprogramować jako regularne 
zdarzenie. Istnieje wiele sposobów konfi gu-
racji harmonogramu (dziennie, tygodniowo, 
weekendowo, na dany dzień tygodnia). W za-
leżności od wymogów w zakresie zabezpie-
czeń dla danego środowiska sieciowego, 
można wybrać jedną z trzech domyślnych 
zasad zabezpieczeń (podstawowa, średnia, 
zaawansowana) albo skonfi gurować własne. 
Po kliknięciu w wyniki skanowania, aplikacja 
Security Counselor przekierowuje użytkow-
nika do odpowiedniej sekcji systemu w celu 
zmiany powiązanych ustawień zabezpieczeń 
dla danego serwera NAS.

Autoryzowanymi dystrybutorami rozwią-
zań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy 
i Konsorcjum FEN.

gwarantuje bezpieczeństwo 
danych oraz usług

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com
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Niskopoziomowe monitorowanie protokołów, ruchu sieciowego, uczenie maszynowe i algorytmy 
sztucznej inteligencji – wszystko to można znaleźć w stworzonej we Wrocławiu sondzie klasy NDR.

Rozwiązanie Cryptomage Cyber Eye 
powstało w odpowiedzi na stale ro-
snącą liczbę nieustannie ewoluują-

cych cyberataków. Zbudowana całkowicie 
na bazie rodzimego kapitału i eksperckiego 
doświadczenia polskich inżynierów sonda 
sieciowa klasy NDR (Network Detection 
and Response) służy do analizy ruchu sie-
ciowego pod kątem występowania anomalii 
oraz incydentów bezpieczeństwa. 

Działanie urządzenia bazuje nie tylko
na analizie zachowania użytkowników 
czy sprzętu, ale zapewnione jest rów-
nież niskopoziomowe wykrywanie zagro-
żeń w zachowaniu protokołu sieciowego. 
Dzięki unikalnej wiedzy inżynierów Cryp-
tomage na temat stosowanej w sieci stegano-
grafi i (ukrywania w typowym ruchu siecio-
wym złośliwego kodu lub innych informacji 
sprowadzających zagrożenie), sonda zapew-

nia mikroskopowe podejście do analizy ru-
chu, wielowymiarową obserwację zmian, 
a zastosowane algorytmy sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego zwiększają 
efektywność rozwiązania wraz z upływem 
czasu użytkowania. W rezultacie Crypto-
mage Cyber Eye pozwala na detekcję ataków 
już we wczesnej fazie, przez co skutecznie 
minimalizuje możliwe szkody wynikające 
z naruszenia infrastruktury IT.

Cryptomage Cyber Eye to jednak znacznie 
więcej niż narzędzie analityczne. Dostarcza 
wysokiej jakości informacje, dzięki którym 
administratorzy mogą identyfi kować, moni-
torować, segregować transakcje, połączenia 
i potencjalne złośliwe zdarzenia. Obejmu-
je to między innymi wykrywanie i zapobie-
ganie skrytej komunikacji, na przykład gdy 
protokół TCP/IP został celowo zmodyfi -
kowany w celu umożliwienia komunikacji 
z prowadzonym przez cyberprzestępców, 
wysyłającym rozkazy do botnetów centrum 
command and control. Rozwiązanie zapew-
nia zespołom ds. bezpieczeństwa większe 
poczucie ochrony oraz automatyzację  pro-
cesów w celu wykrywania i zapobiegania
 zagrożeniom. 

Cryptomage Cyber Eye ma również nie-
zwykle wartościowy dla użytkowników 
–  szczególnie podmiotów infrastruktury 
krytycznej – moduł wspierający zespół cy-
berbezpieczeństwa w obszarze ochrony da-
nych osobowych. Udostępnia on specjalnie 
dla działającego w  strukturach fi rmy In-
spektora Ochrony Danych stałe monitoro-

wanie wybranych rodzajów danych 
wykrywanych w ruchu sieciowym 

(PESEL, NIP, numer dowo-
du osobistego, numer IBAN 

itp.). Zapewnia też iden-
tyfi kację danych wycho-
dzących poza obszar 

Unii Europejskiej, geolokalizację odbiorcy 
lub nadawcy wszystkich wykrytych danych 
osobowych, ich inwentaryzację oraz za-
bezpieczenie dowodów w postaci zrzutów 
odpowiednich pakietów ruchu sieciowego. 

Sonda Cryptomage Cyber Eye została 
specjalnie zaprojektowana w sposób, który
pozwala sprostać wyzwaniom dotyczącym 
bezpieczeństwa w takich branżach jak: in-
frastruktura krytyczna, usługi fi nansowe 
(bankowość, ubezpieczenia), wojsko i służ-
by mundurowe, administracja publiczna, 
telekomunikacja (operatorzy, dostawcy), 
farmacja czy ochrona zdrowia. Polskie roz-
wiązanie w pełni dostosowano do ustawy 
o krajowym systemie bezpieczeństwa. Wię-
cej informacji na stronie cryptomage.com. 

polska sonda NDR

Dodatkowe informacje:
Jarosław Eitelthaler, 

Business Development Manager, Cryptomage
jaroslaw.eitelthaler@cryptomage.com 

Cryptomage Cyber Eye:  

Specyfi kacja techniczna 
urządzenia

Cryptomage Cyber Eye  
n liczba jednoczesnych sesji:

do 300 tys.

n liczba monitorowanych hostów:
do 50 tys.

n interfejs sieciowy:
2 x 10 GbE, opcjonalnie 2 x QSFP

n  maksymalny pobór mocy:
600 W

n  rozmiary obudowy:
1U; 17,2 x 1,7 x 25,6 cali

Jarosław Eitelthaler, 
Business Development Manager, 

Cryptomage  
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Cyberbezpieczeństwo składa się 
z wielu elementów, a na pracę za-
pewniających je systemów oraz ca-

łej infrastruktury olbrzymi wpływ mają 
użytkownicy sieci oraz reguły polityki bez-
pieczeństwa. Niestety, fi rmy często skupia-
ją się na biernym podejściu zawierzającym 
bezpieczeństwo stworzonej (czasami dosyć 
dawno) fortyfi kacji w postaci kilku pudełek, 
do których od czasu do czasu ktoś zajrzy, jak 
też dawno zapomnianym regułom ochron-
nym na fi rewallu, traktowanym w myśl zasa-
dy „jak działa, to nie ruszaj”. 

Na szczęście istnieje możliwość proak-
tywnego podejścia do tematu, które pozwala 
na wykroczenie poza dotychczasową sytu-
ację. Mowa tu o szeroko rozumianym „polo-
waniu” na zagrożenia, któremu pracownicy 
działów bezpieczeństwa powinni podda-
wać swoją infrastrukturę czy konkretne ho-
sty. Dzięki temu mogą dowiedzieć się, że coś 
niedobrego zaczyna dziać się w ich infra-
strukturze, na przykład pojawiają się oznaki 
włamania (Indicator of Compromise, IoC). 

Większość użytkowników zdaje sobie 
sprawę z konieczności aktualizacji systemu 

operacyjnego na komputerze, nie można 
jednak zapominać, że dokładnie takie samo 
podejście należy stosować wobec aplikacji, 
urządzeń sieciowych czy serwerów. Skutki 
braku skrupulatnego podejścia do aktualiza-
cji można było zaobserwować niedawno na 
przykładzie luki w bibliotece Apache Log4j, 
która przyprawiła o palpitację serca masę in-
stytucji, w szczególności administratorów IT 
czy działy bezpieczeństwa. Tymczasem takie 
sytuacje, związane z krytycznymi podatno-
ściami, zdarzają się każdemu, nawet najwięk-
szym producentom. Dlatego w każdej sieci 
powinno być prowadzone okresowe badanie 
pod kątem luk bezpieczeństwa, pozwalające 
wykryć między innymi przestarzałe oprogra-
mowanie, w którym mogą być obecne podat-
ności stanowiące ewidentne zaproszenie dla 
napastników do infrastruktury klienta.

Badanie podatności pokazuje luki w opro-
gramowaniu, które mogą zostać wykorzy-
stane przy atakach na infrastrukturę, ale 
oczywiście nie są to wszystkie możliwości 
stosowane przez atakujących. Dlatego warto 
przeprowadzić także testy penetracyjne – re-
alizowany według kontrolowanego scenariu-
sza symulowany wieloaspektowy atak, który 
ujawnia, czy z zewnątrz sieci można „przebić 
się” przez urządzenia brzegowe i dostać do 
znajdujących wewnątrz innych elementów 
infrastruktury. 

Jednym z elementów scenariusza ataku 
penetracyjnego jest także weryfi kacja czy 
zagrożeniem może być osoba (z reguły jest 
to „niezadowolony” pracownik) lub skom-
promitowane urządzenie wewnątrz sieci. 
Dość często zdarza się, że pracownik przy-
chodzi do biura z zainfekowanym laptopem, 
który staje się źródłem infekcji segmentu 
sieci lub nawet całej fi rmy. Komputer ten, 

CerberPro:
wzrok skierowany na 
    cyberbezpieczeństwo 
Ingram Micro, jako dystrybutor z wartością dodaną, wspiera 
współpracujących z nim partnerów między innymi poprzez 
świadczenie usług, za pomocą których można zapewnić wyższy 
poziom bezpieczeństwa w każdym środowisku IT.

BEZPIECZEŃSTWO SIECI
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mimo że otwarty jest na nim tylko arkusz 
kalkulacyjny czy program pocztowy, w tle 
skanuje sieć i stara się przenikać dalej, wy-
korzystując ruch boczny (lateral movement). 

Badania tego typu powinny być prowa-
dzone regularnie, a wyniki pochodzących 
z  nich raportów dokładnie analizowane 
i porównywane z poprzednimi. Dzięki temu 
zyskiwane są większe możliwości obrony 
przed przeniknięciem cyberprzestępców do 
sieciowej infrastruktury, bez obawy o utratę 
informacji czy kompromitację fi rmy.

Eksperci do dyspozycji 
Ingram Micro oferuje pomoc partnerom 
handlowym i  ich klientom w przeprowa-
dzaniu testów penetracyjnych. Eksperci 
dystrybutora podchodzą do nich bez dostę-
pu do szczegółowych diagramów sieci lub 
infrastruktury, a także bez żadnych kont ani 
dodatkowych informacji o użytkownikach 
(black box). Mogą prowadzić również testy 
typu white box, czy skanowanie podatności 
hostów lub aplikacji web. Przyjęta metodolo-
gia obejmuje wszystkie aspekty, począwszy 
od rekonesansu, przez modelowanie zagro-
żeń, analizę podatności, testy czy eksfi ltrację. 
Wszystko to dopasowane jest do infrastruk-
tury, profi lu fi rmy czy zdefi niowanych indy-
widualnych wymagań.

Po zakończeniu fazy wykonawczej, inży-
nierowie Ingram Micro formalnie dokumen-
tują wyniki. Następnie raport przechodzi 
wewnętrzną kontrolę jakości i dopiero wte-
dy trafi a do klienta. Składa się z precyzyj-
nego podsumowania, a  także narracji dla 
bardziej szczegółowego zrozumienia tech-
nicznych aspektów testu. Dzięki temu fi rmy 
mają szansę dowiedzieć się co udało się osią-
gnąć pentesterowi i co oznacza dana podat-
ność – nie tylko z numerka czy nazwy, która 
nie powie zbyt wiele osobom spoza działów 
bezpieczeństwa. W następnym kroku przed-
stawiana jest informacja co zrobić, aby w ko-
lejnej iteracji testu podjęte przez pentestera 
działanie nie przyniosło oczekiwanego skut-
ku i żeby „rozbił się” o zmienione elementy. 

Tego typu testy podatności czy penetra-
cyjne to działania aktywne, a więc o cha-
rakterze inwazyjnym. Nie można jednak 
zapominać, że istnieją podejmowane przez 
cyberprzestępców działania nieinwazyj-
ne. Mowa o tzw. białym wywiadzie (Open-
-Source Intelligence, OSINT), który, choć 
w pełni legalny, gdyż wykorzystywane są 

Jak w obecnych czasach wyglądają trendy do-
tyczące zainteresowania usługami cyberbez-
pieczeństwa?
Firmy coraz częściej sięgają po różnego rodza-

ju usługi o proaktywnym charakterze. Dzieje 

się to w reakcji na obecną sytuację i jest oznaką 

dojrzałości w podejściu do cyberbezpieczeń-

stwa. Korzystanie z testów penetracyjnych nie 

jest już tylko domeną największych fi rm, które 

są do tego zobligowane. Mniejsze fi rmy też są 

nimi zainteresowane, ale nie mają możliwości 

wykonać tego typu ćwiczeń we własnym za-

kresie, więc potrzebują wsparcia zewnętrznej 

fi rmy. Jako Ingram Micro wychodzimy naprze-

ciw takim wymaganiom i oferujemy pomoc 

w postaci naszych usług zarówno dla małych, 

jak i dużych instytucji.

Z jakich komponentów składa się stworzone 
przez Ingram Micro narzędzie EyeSight i do ko-
go jest adresowane?
Traktujemy EyeSight jako wstęp do dalszych 

usług. Tak jak w przypadku modelu Cyber Kill 

Chain, zaczynamy od rekonesansu. Patrzy-

my na to, co już jest widoczne na temat klien-

ta w sieci. Biorąc pod uwagę dotychczasową 

współpracę z fi rmami, wyniki takiego rekone-

sansu bywają bardzo ciekawe. Platforma ko-

Trzy pytania do…
Michała Porady, Business Development Managera 
w Ingram Micro 

Dodatkowe informacje:
Michał Porada,

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

w nim ogólnie dostępne informacje, może 
posłużyć do ataku. Olbrzymim źródłem in-
formacji na potrzeby białego wywiadu jest 
internet. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać, 
aby uzyskać dostęp do informacji pomocnych 
w przeprowadzeniu udanego ataku.

Klientom zainteresowanym weryfi kacją 
tego, jak wiele wrażliwych informacji upu-
bliczniają, Ingram Micro proponuje sko-
rzystanie z autorskiego narzędzia EyeSight, 
które w szybki i całkowicie nieinwazyjny 
sposób, wykorzystując OSINT, przedstawia 
informacje o wybranej fi rmie. Dane wywia-
dowcze zebrane z  publicznie dostępnych 
zasobów są oceniane w celu zidentyfi kowa-
nia ryzyka i zagrożeń dla danego celu. Anali-
zie poddawane są informacje znajdujące się 
w wyszukiwarkach, blogach, serwisach spo-
łecznościowych, metadanych i innych pli-

rzysta z wielu różnych popularnych narzędzi 

open source, ale również tych komercyjnych. 

Wszystko to jest dodatkowo obudowane pra-

cą analityków, którzy łączą zebrane, czasami 

bardzo różne od siebie dane oraz tworzą jeden 

przejrzysty i czytelny obraz. Z EyeSight mo-

gą korzystać wszystkie fi rmy, bez względu na 

wielkość, a tym samym w szybki i prosty spo-

sób sprawdzić elementy, które – choć często 

łatwo dostępne – nie są najprostsze do analizy. 

Co można znaleźć w takim raporcie?
Wiele ciekawych informacji, które oczywi-

ście są zróżnicowane w zależności od cha-

rakteru i skali działalności fi rmy. Podstawą 

jest zbadanie domeny klienta w taki sposób, 

aby zdobyć dane o publicznych adresach IP, 

otwartych portach i  znalezionych na nich 

usługach. Ujawniamy także obecność infor-

macji dotyczących uwierzytelniania poczty 

elektronicznej w standardzie DMARC, nieak-

tualne oprogramowanie, w którym występują 

określone podatności oraz prezentujemy ma-

sę rekomendacji komentujących wyszukiwane 

artefakty. Analizowana jest również reputacja 

domeny, linki, adresy e-mail, w tym również 

informacje o tym, czy nie były widziane w du-

żych wyciekach.

kach – wszystko, co publicznie jest dostępne 
w internecie. Jedyne, co jest potrzebne do 
przygotowania raportu, to nazwa domeny 
do przeskanowania. 

Wszystkie wymienione, oferowane przez 
Ingram Micro usługi, dostępne są w ramach 
platformy Cerber Pro. Dodatkowe informa-
cje dotyczące testów podatności, penetra-
cyjnych oraz narzędzie EyeSight, a  także 
formularz kontaktowy można znaleźć na 
stronie cerberpro.pl.
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Oprogramowanie antywirusowe trzyma 
się całkiem dzielnie i – jeśli wierzyć wy-
nikom badań przeprowadzanych przez 
takie instytucje jak AV-TEST czy AV-
-Comparatives – nadal potrafi wykrywać 
malware. Najlepsze programy osiągają na-
wet stuprocentową skuteczność. 

Jednak analitycy AV-Comparatives 
w „Summary Report 2021” odradzają ra-
czej używanie darmowych i najtańszych 
produktów. Owszem, czasami zdarza się, 
że pod pewnymi względami aplikacje bez-
płatne i komercyjne są ze sobą porówny-
walne, ale diabeł tkwi w  szczegółach. 
Jedną z głównych wad darmowych an-

z konsekwencjami ujawnienia luki Log-
4Shell. Choć w styczniu br. liczba prób 
jej wykorzystania spadła, nie oznacza to, 
że problem całkowicie zniknął. Zdaniem 
analityków Sophosa udało się jedynie za-
żegnać zagrożenie masowym atakiem, 
aczkolwiek luka będzie powszechnie wy-
korzystywana do cyberataków w przy-
szłości. 

Warto o  tym pamiętać w  kontek-
ście tworzenia strategii aktualizowania 
oprogramowania w  przedsiębiorstwie. 
Napastnicy niejednokrotnie bowiem naj-
pierw zapewniają sobie dostęp do sie-
ci z  wykorzystaniem niezałatanej luki, 
a potem czekają nawet kilka miesięcy na 
odpowiednim moment, aby uderzyć. Ten 
sposób działania jest charakterystyczny 
m.in. dla grup przestępczych powiąza-
nych z Iranem i Koreą Północną. 

Antywirusy skuteczne 
w testach 
Kilka lat temu pojawiła się grupa spe-
cjalistów negujących potrzebę stosowa-
nia oprogramowania antywirusowego. 
Robert O’Callahan, twórca przeglądarki 
Mozilla Firefox, zachęcał do odinstalo-
wywania antywirusów i poleganiu na za-
bezpieczeniach dostępnych w systemie. 
Z kolei Bryan Dye, ówczesny wicepre-
zes Symanteca, oznajmił wszem i wobec, 
że antywirus zmarł śmiercią naturalną. 
Jednak przepowiednie te się nie spełniły. 

Niestety, zbyt rzadko słyszymy o ta-
kich przypadkach, jak rozbicie 
gangu REvil przez rosyjskie służ-

by specjalne czy nalot ukraińskiej policji 
na grupę cyberprzestępczą Clop. Zdecy-
dowanie częściej dowiadujemy się o hor-
rendalnie wysokich okupach opłacanych 
przez ofiary ataków ransomware. Jak wy-
nika z informacji zawartych w „2022 Ano-
mali Cybersecurity Insights Report”, aż 
39 proc. firm przyznaje się do zapłacenia 
okupu za odszyfrowanie danych. W tej 
grupie 58 proc. poświęciło na haracz od 
100 tys. do miliona dolarów, a w przypad-
ku 7 proc. respondentów było to więcej niż 
milion dolarów.

Rośnie nie tylko liczba cyberataków 
czy wysokość haraczy wymuszanych 
przez napastników, ale przybywa też no-
wego malware’u. Każdego dnia AV-TEST 
Institute rejestruje ponad 450 tys. no-
wych złośliwych i potencjalnie niechcia-
nych aplikacji. Tylko w grudniu ubiegłego 
roku systemy telemetryczne Bitdefende-
ra wykryły 232 nowe odmiany oprogra-
mowania ransomware. Część ekspertów 
uważa wręcz, że cyberprzestępczość sta-
ła się problemem numer jeden ludzkości, 
a cyberataki stanowią większe potencjal-
ne zagrożenie dla naszej przyszłości niż 
broń jądrowa. 

Przykładowo, wszystko wskazuje na 
to, że w najbliższych miesiącach, jeśli nie 
latach, działy IT będą musiały walczyć 
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ZABEZPIECZANIE  STACJI  ROBOCZYCH, SERWERÓW I  ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

Bezpieczeństwo IT Bezpieczeństwo IT 

Ochrona danych i sprzętu przed atakami oraz innymi rodzajami 
zagrożeń dla ciągłości biznesowej chyba jeszcze nigdy nie była 
tak trudna, jak w ciągu ostatnich dwóch lat. Co gorsza, w nad-
chodzących miesiącach problemy będą narastały.

w przebudowie
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tywirusów jest najczęściej ograniczone 
wsparcie techniczne. Poza tym, dostaw-
cy okrajają freeware z najbardziej warto-
ściowych funkcji. 

– Wśród klientów indywidualnych ist-
nieje grupa osób, które wybiorą jakikol-
wiek produkt ochronny, jeśli tylko jest on 
dostępny za darmo – mówi Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie. – Ja 
jednak zalecam bardziej odpowiedzialne 
podejście, czyli ochronę sprzętu i danych za 
pomocą dobrej jakości, sprawdzonego, za-
ufanego programu antywirusowego. Z tych 
samych powodów, z których zapinamy pasy 
w samochodzie. Fo

t. 
Ad
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e 
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k

Czynnikiem napędzającym popyt na 
jakościowe produkty jest ofensywa gan-
gów szyfrujących dane. Według danych 
Sophosa w 2021 r. aż 8 na 10 incydentów 
bezpieczeństwa dotyczyło ransomware’u.

– Obserwujemy znaczny wzrost świado-
mości użytkowników, którzy decyzję o za-
kupie podejmują nie tylko na bazie ceny, ale 
także możliwości ochronnych samego opro-
gramowania – zauważa Grzegorz Nocoń, 
inżynier systemowy w Sophosie. – Jed-
nak nie wystarczy ono w przypadku ataków 
prowadzonych poprzez luki w systemach 
operacyjnych czy aplikacjach. Obserwuje-
my, że tego typu podatności wykorzystują 

po krótkim czasie od ich wykrycia zarówno 
profesjonalne grupy, jak i amatorzy. Nale-
ży się więc liczyć z faktem, że nadal będą 
masowo używali tego sposobu do włamań.

Coraz więcej ciekawych rzeczy związa-
nych z bezpieczeństwem dzieje się w seg-
mencie urządzeń mobilnych. Przez lata 
uważano, że cyberatakami szczególnie za-
grożeni są użytkownicy smartfonów z sys-
temem operacyjnym Android. Wprawdzie 
w ubiegłym roku było podobnie, ale przy 
okazji upadł też mit bezpiecznych iPho-
ne’ów. Przyczynił się do tego głównie 
fakt, że analitycy z Citizen Lab wykryli 
lukę bezpieczeństwa ForcedEntry w sys-
temie iOS, pozwalającą na aktywację w te-
lefonie systemu szpiegowskiego Pegasus. 
Niewykluczone, że znajdująca się ostat-
nio w centrum zainteresowania mediów 
historia o izraelskim programie przyczy-
ni się do wzrostu sprzedaży rozwiązań 
ochronnych dla smartfonów Apple’a. 

EDR, XDR czy MDR 
– bogactwo wyboru
Systemy EDR (Endpoint Detection and 
Response) w  ostatnich latach stały się 
– obok antywirusów – jednym z najpopu-
larniejszych produktów do ochrony urzą-
dzeń końcowych. Twórcy tych narzędzi 
wyszli z założenia, że zbieranie z takie-
go sprzętu danych telemetrycznych jest 
najskuteczniejszą metodą wykrywania 
incydentów, badania ich i  reagowania. 
Koncepcja ta została bardzo dobrze przy-
jęta przez rynek, co znajduje odzwier-
ciedlenie w  wynikach sprzedaży tego 
oprogramowania. Przykładowo, analitycy 
Reports and Data przewidują, że w latach 
2020–2028 ten segment rynku będzie rósł 
w tempie 20,8 proc. rocznie, by w 2028 r. 
osiągnąć wartość 8 mld dol. (w 2020 r. by-
ło to 1,76 mld dol.). 

– Odnotowujemy skokowy wzrost zain-
teresowania EDR-ami ze strony średnich 
i dużych firm – mówi Paweł Jurek. – Mają 
one wysokie wymagania wobec bezpieczeń-
stwa i są świadome tego, jaką wartość wno-
si analiza konkretnych incydentów. Jednak 
zanim złoży się zamówienie na rozwiąza-
nie EDR, trzeba odpowiedzieć sobie na 
pytanie, kto będzie takie narzędzie obsłu-
giwał. W tym miejscu klienci często zatrzy-
mują proces dotyczący decyzji o zakupie 
i zaczynają długą wewnętrzną dyskusję.
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Specjaliści przyznają, że EDR może 
okazać się bardzo pomocnym narzędziem 
w walce z napastnikami wykorzystują-
cymi lukę Log4Shell. Oprogramowanie 
to umożliwia wykrywanie oraz  prze-
ciwdziałanie skutkom takiego ataku 
dzięki porównaniu zda-
rzeń zaistniałych w sie-
ci z aktualizowanymi 
przez specjalistów ba-
zami zawierającymi róż-
ne ustrukturyzowane 
informacje o technikach 
stosowanych przez ata-
kujących  (np. MITRE 
ATT&CK Framework).  

– Mechanizm działania 
oprogramowania EDR 
ogranicza się do stacji końcowych i serwe-
rów. Ale atak może zostać przypuszczony 
także na inne rodzaje rozwiązań, jak pocz-
ta, urządzenia mobile czy IoT – tłumaczy 
Grzegorz Nocoń. – W celu zapewnienia 
sobie możliwości korelowania logów mię-
dzy wszystkimi modułami ochronnymi ko-
nieczne jest zastosowanie rozszerzonego 
modelu klasy XDR. 

Oprogramowanie XDR (eXtended De-
tection and Response) gromadzi i auto-
matycznie koreluje dane pochodzące 
z wielu źródeł – poczty elektronicznej, 
urządzeń końcowych, serwerów, chmu-
ry i sprzętu sieciowego. Jego celem jest 
rozwiązanie trzech podstawowych pro-
blemów, z  którymi borykają się osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT 
w fi rmach. Pierwsza kwestia związana 
jest ze skutecznością wykrywania ano-

malii w urządzeniach końcowych oraz 
innych miejscach przechowywania da-
nych biznesowych. Druga natomiast 
dotyczy tempa prowadzenia dochodze-
nia w przypadku podejrzenia o incy-
dent, zaś trzecia – szybkości reagowania 

i jego kompletności.
Mniejsze przedsię-

biorstwa mogą zdecydo-
wać się na będącą niejako 
rodzajem EDR-a usłu-
gę Managed Detection 
and Response (MDR). 
Jej dostawca przejmu-
je obowiązki związane 
z  całodobową ochroną 
sieci i  urządzeń końco-
wych klientów – oferuje 

analizę, proaktywne wykrywanie zagro-
żeń oraz możliwość reagowania na incy-
denty w zakresie ustalonym w umowie. 

W segmencie rozwiązań do backupu za-
szły w minionych latach istotne zmia-
ny, a większość z nich jest następstwem 
pandemii. Wraz z eksplozją pracy zdal-
nej pojawiły się nowe wyzwania, w tym 
dwa kluczowe: zachowanie zgodności 
kopii zapasowych z  oryginałami oraz 
ochrona danych na urządzeniach koń-
cowych rozsianych po setkach, a nawet 
tysiącach lokalizacji. Zadania nie ułatwia 
przy tym postępujący wzrost popularno-
ści usług chmurowych, który wykreował 
zapotrzebowanie na kolejne narzędzia 
do backupu, tym razem chroniące dane 
w chmurze. 

Ta zmiana trendów zbiegła się z  la-
winowym wzrostem liczby ataków ran-
somware, co przyczyniło się do wzrostu 
zainteresowania oprogramowaniem 
i sprzętem do tworzenia kopii zapaso-
wych, jak też wymusiło na dostawcach 
wprowadzenie nowych rozwiązań, ta-
kich jak niezmienne kopie zapasowe 
(immutable backup) czy „air gap”, a więc 
galwaniczna izolacja nośnika z kopią od 
środowiska podstawowego.

– Na rynku przetwarzania i zabezpie-
czania danych nieustannie obserwujemy 
powstawanie nowych standardów, co jest 
pochodną takich zjawisk jak dojrzewanie 
różnych technologii czy częste migracje śro-
dowisk. Są to realne wyzwania, z którymi 
musimy się mierzyć –  podkreśla Paweł 
Mączka, CTO Storware’u. – Dla przykła-
du, kontenery wymagają odrębnej strate-
gii backupu, a Microsoft 365 co jakiś czas 
ma zmieniane Graph API. Wszechstron-
ność i elastyczność w reagowaniu na zmia-
ny w tym obszarze jest nie do przecenienia.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, 
że nadal wielu klientów zakłada, iż apli-
kacje działające w chmurze są chronione 
przez dostawców usług, chociaż tak nie 
jest. Świadomość usługobiorców na te-
mat potrzeby ochrony danych przetwa-
rzanych przez SaaS powinna sukcesywnie 
rosnąć, tym bardziej, że na rynek trafi a co-
raz więcej produktów.

Pewne zmiany widać w segmencie pro-
duktów przeznaczonych do backupu ma-
szyn wirtualnych. Lwia część fi rm przez 
długie lata wykorzystywała do wirtuali-
zacji serwerów jedno z dwóch rozwią-

n Przemysław Mazurkiewicz, EMEA CEE Sales Engineering Director, 
Commvault
Zainteresowanie klientów usługami backupu w chmu-

rze wynika z możliwości szybkiego uruchomienia tego 

procesu, braku konieczności inwestowania w sprzęt, ela-

stycznego modelu rozliczania bazującego na rzeczywi-

stym wykorzystaniu usługi, jak też łatwości użytkowania. 

Poza tym, istnieje możliwość objęcia tego typu rozwiąza-

niem aplikacji chmurowych oraz hostowanych lokalnie. Ale są też czynniki 

zniechęcające klientów, chociaż niesłusznie. Są nimi konieczność prze-

chowywania danych poza siedzibą fi rmy, niski poziom adopcji chmury 

w Polsce, rygorystyczne regulacje rynkowe czy brak wiedzy po stronie 

lokalnych działów IT. Nadal panuje też błędnie przekonanie, że aplikacje 

chmurowe nie wymagają backupu. 

n Paweł Jurek, wicedyrektor 
ds. rozwoju, Dagma
Koncepcja XDR, choć atrak-

cyjna, wiąże się ze znacznie 

większym skomplikowa-

niem w projektowaniu śro-

dowiska bezpieczeństwa 

i wdrażaniu odpowiednich na-

rzędzi. Nie ukrywam więc, że z naszego punk-

tu widzenia najatrakcyjniejszym scenariuszem 

będzie rozszerzenie modelu „każdy ma anty-

wirusa” o stwierdzenie „…i współpracującego 

z nim EDR-a”. Zasadność takiego podejścia po-

twierdzają nasi resellerzy.

Zdaniem specjalisty  

Nastąpił 
skokowy wzrost 
zainteresowania 
EDR-ami ze strony 
średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 
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zań, czyli VMware vSphere lub Microsoft 
Hyper-V. Obecnie bardzo popularne sta-
je się stosowanie przynajmniej dwóch 
hiperwizorów, co najczęściej wynika 
z szukania oszczędności. Już od kilku lat 
na fali znajdują się bazujące na otwartym 
źródle narzędzia do wirtualizacji ser-
werów, takie jak Red Hat Virtualization, 
Proxmox, Virtuozzo czy XenServer, al-
bo wręcz darmowe, jak oVirt. Spore zróż-
nicowanie środowisk informatycznych 
stawia nowe wyzwania przed dostawca-
mi narzędzi do backupu. Zdecydowanie 
lepsze perspektywy rysują się przed pro-
ducentami oferującymi narzędzia kompa-
tybilne z kilkoma hiperwizorami. Jak na 
razie pod tym względem wyróżniają się 
Commvault oraz Storware. 

Klamrą niejako spinającą różne obsza-
ry ochrony danych są platformy konsoli-
dujące procesy związane z tworzeniem 
kopii zapasowych, archiwizacją, a  tak-
że przechowywaniem plików i obiektów 
oraz analityką biznesową. Tego typu sys-
temy chronią dane znajdujące się zarówno 
w środowisku lokalnym, jak i chmurze. To 
ciekawa propozycja dla przedsiębiorstw 
oczekujących kompleksowej ochrony 
danych i przyzwoitej wydajności. Jednak 
część ekspertów zwraca uwagę na pew-
ną słabość takich rozwiązań, która jest 
następstwem dążenia do zapewnienia 
perfekcyjnej stabilności. Klienci z regu-
ły stawiają na wypróbowane i dokładnie 
przetestowane rozwiązania zamiast na 
najświeższe nowinki. Poza tym nie jest to 
oferta dla małych i średnich fi rm, o ogra-
niczonych budżetach IT. 

UPS-ów
O ile pandemia przyczyniła się do wzrostu 
zainteresowania systemami do backupu 
oraz ochrony urządzeń końcowych, o ty-
le groźba blackoutów napędza popyt na 
zasilacze awaryjne. 

– Takie sytuacje zawsze powodują u in-
westorów przyspieszone decyzje o zaku-
pie rozwiązań zasilania gwarantowanego 
– mówi Sebastian Warzecha, Dyrektor 
Handlowy Ever. – Przy długotrwałych za-
nikach najlepszym wyborem z ekonomicz-
nego punktu widzenia są agregaty. Ale nie 
każdy odbiornik przyjmie zasilanie z agre-
gatu. Dlatego niezbędne jest wspomaganie 
przez UPS klasy online, który przefi ltruje 
napięcie z agregatu i zapewni u odbiorcy 
zasilanie o idealnych parametrach.

Z kolei wzrost cen energii elektrycznej 
przyczynił się do tego, że klienci zwracają 
uwagę na sprawność UPS-a, bowiem każ-
dy procent straconej energii przekłada się 
na dodatkowe koszty. 

– Niewątpliwie poza ceną istotna jest 
marka producenta oraz serwis, czyli 
utrzymanie takiego systemu, który będzie 
sprawdzał się bardzo długo, czasami na-
wet ponad 10 lat – mówi Krzysztof Kraw-
czyk, IT Solutions Sales Manager Central 
Eastern Europe w Vertiv. – Jeśli wszyst-
ko będzie działać poprawnie, klient po raz 
kolejny wybierze UPS-a tego samego pro-
ducenta, nawet jeśli cena danego modelu 
będzie nieco wyższa do konkurencyjnych 
produktów.

Klienci biznesowi najczęściej zaopa-
trują się w proste rozwiązania o topolo-
gii off line oraz line-interactive o małej 
mocy (3–5 kVA). Znajdują one zastoso-
wanie przy zabezpieczeniu komputerów, 
szaf serwerowych czy teleinformatycz-
nych. Dużym popytem cieszą się też jed-
nostki online o mocy 10 kVA. Jeśli chodzi 
o techniczne nowinki, ciężko spodziewać 
się niespodzianek – jak do tej pory produ-
cenci skupili się głównie na śrubowaniu 
parametrów sprawności.  n

n Cezary Gutowski, menedżer wsparcia sprzedaży UPS, 
Schneider Electric

O wyborze systemu zasilania gwarantowanego 

decydują czynniki techniczne i ekonomiczne. 

Te pierwsze wpływają na poziom niezawodno-

ści układu zasilania. W celu ograniczenia ryzyka 

awarii stosuje się układy nadmiarowe, które two-

rzone są poprzez instalację dodatkowych modułów 

bądź bloków funkcjonalnych w urządzeniach. Innym skutecznym 

rozwiązaniem jest równoległe łączenie jednostek. Czynniki ekono-

miczne związane są zaś ze zużyciem energii i kosztami eksploata-

cji całego systemu. Tego typu inwestycje poddawane są najczęściej 

analizie TCO. Jej składowymi są nie tylko koszty jednorazowej in-

westycji, ale też bieżące koszty eksploatacji w danym okresie.
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Zdaniem integratora 

nGrzegorz Świrkowski, CEO, Net Complex
Pochodną rozwoju zapotrzebowania na rozwiązania EDR w Polsce jest coraz więk-

sza liczba oferujących je na naszym rynku dostawców. EDR idealnie sprawdza się 

przy bardzo rozbudowanej infrastrukturze, z dużą liczbą procesów i aplikacji – wszę-

dzie, gdzie występuje bardzo duża transmisja wszelkiego rodzaju danych, chociażby 

w bankowości czy instytucjach rządowych. Taki system jest też w stanie wykryć ata-

ki wykorzystujące luki w aplikacjach, na przykład w bibliotece Log4j. Nowatorskie 

narzędzia są również w stanie w znacznym stopniu uprościć walkę z zagrożeniami 

poprzez analizę systemów i stworzenie listy ich podatności na zagrożenia. Natomiast 

generalnie najważniejszą kwestią  w dziedzinie bezpieczeństwa pozostaje koniecz-

ność ciągłego aktualizowania aplikacji i systemów fi rmowych.

n Bartłomiej Kołodziej, Brand Manager, Impakt
Coraz więcej rozwiązań IT wymaga 

specjalistycznych systemów zasila-

nia, zarządzanych w sposób charak-

terystyczny dla danego środowiska. 

Idealnym przykładem są tu systemy 

Internetu Rzeczy, działające zazwyczaj 

w rozproszonej infrastrukturze, do któ-

rej albo nie ma łatwego dostępu, albo brakuje zatrudnio-

nych lokalnie inżynierów serwisujących sprzęt. Dlatego 

warto zainteresować się UPS-ami, które można podłą-

czyć do fi rmowej infrastruktury na wiele sposobów, np. 

poprzez sieć Wi-Fi, a także wyposażonymi w łatwą w ob-

słudze aplikację mobilną.
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Konieczność ochrony danych na stacjach roboczych czy serwerach plików nie budzi obecnie 
żadnych wątpliwości, nie jest to jednak tak oczywiste w przypadku aplikacji chmurowych. 
Dlatego coraz większą popularność zyskują oferowane przez ESET narzędzia zabezpieczające 
dla usługi Microsoft 365.

Pakiet biurowy Microsoft 365, ze wzglę-
du na swoją popularność wśród przed-
siębiorstw i zwykłych użytkowników, 

stanowi atrakcyjny cel dla cyberprzestępców. 
Warto uświadomić klientów, że – jak każde 
oprogramowanie – ma też słabe punkty, przed 
którymi należy się zabezpieczyć.

Rok temu ESET wprowadził do oferty 
narzędzie ESET Cloud Offi  ce Security, któ-
re zapewnia zaawansowaną ochronę poczty 
elektronicznej w usłudze Exchange Online 

i danych na dysku OneDrive. Łączy ono w so-
bie funkcję fi ltrowania spamu i skanowania 
plików w  chmurze oraz maili pod kątem 
szkodliwego oprogramowania, a także phi-
shingu. Dodatkowo udostępnia administra-
torom konsolę chmurową, która zapewnia 
wgląd w wykryte elementy i natychmiastowe 
powiadomienia o zaistniałych incydentach, 
co pozwala na błyskawiczne reagowanie na 
zagrożenia. Administrator ma też dostęp do 
pełnego menedżera kwarantanny i może wy-
godnie kontrolować, co dzieje się u użytkow-
ników i jakie sytuacje zagrażają ich danym. 

Coraz częściej fi rmy, już nie tylko duże, ale 
również średnie, sięgają po rozwiązania 
Endpoint Detection & Response (EDR), takie 
jak ESET Enterprise Inspector. Umożliwia-
ją one wykrywanie nietypowego zachowa-
nia i ataków, przeprowadzanie oceny ryzyka, 
reagowania na zdarzenia, prowadzenie do-
chodzeń oraz naprawę skutków ataków. Uła-
twiają wykrycie skrzętnie ukrytych infekcji, 
które mogą pozostawać w systemie IT przez 
wiele dni, a nawet miesięcy. 

Ochrona zapewniana przez ESET Enter-
prise Inspector rozpoczyna się w urządze-
niach końcowych. Agenty usługi przechwy-
tują zdarzenia z  procesów skryptów lub 
plików wykonywalnych uruchamianych 
na komputerach i serwerach, a następnie 
przesyłają je do centralnego serwera. Ta-
kie podejście pozwala odciążyć komputery, 
a jednocześnie daje wgląd z jednego miejsca 
w stan zabezpieczeń całej fi rmowej sieci. 

Szczegółowa analiza zdarzeń odbywa się 
na serwerze. Zarejestrowane zdarzenia po-
równywane są ze zdefi niowanymi regułami 
polityki zabezpieczeń. Na tym etapie wery-
fi kowana jest również ocena reputacji pliku 

w chmurze ESET LiveGrid. W przypadku 
obiektów budzących wątpliwość admini-
strator może przesłać plik do dalszej analizy 
w chmurze (moduł ESET Dynamic Threat 
Defense), zablokować proces albo bezpo-
średnio usunąć go z wszystkich chronionych 
końcówek. Identyfi kacja niebezpiecznych 
obiektów w całym ekosystemie rozwiązań 
ochrony ESET odbywa się z wykorzysta-
niem funkcji skrótu SHA-1. Istnieje przy tym 
możliwość ręcznego dodania sumy kontrol-
nej pozyskanej z innych źródeł do listy zain-
fekowanych obiektów.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
ESET w Polsce jest Dagma. 

aplikacji w chmurze

Dodatkowe informacje:
Bartosz Różalski, Product Manager ESET, Dagma 

rozalski.b@dagma.pl

ESET zapewnia bezpieczeństwo 

Bartosz Różalski, 
Product Manager ESET, Dagma 

Wbrew opinii niektórych 
osób, na pewno nie po-

mowania antywirusowe-

n  Otwarta architektura – transparentne 

dla zespołów ds. bezpieczeństwa IT 

wykrywanie złośliwej zawartości.

n  Łatwa edycja reguł – przechowywanie 

reguł w formacie XML upraszcza edy-

cję i integrację z innymi systemami 

(np. SIEM). 

n  Zdalny dostęp – obsługa PowerShella 

umożliwia zdalne badanie i konfi guro-

wanie komputerów w fi rmie. 

n  Obsługa wielu platform – wsparcie dla 

systemów Windows i macOS. 

n  Publiczne API – dostęp i eksport 

danych na temat podjętych działań 

(np. do narzędzi SIEM i SOAR). 

n  Zróżnicowana czułość alarmów – dla 

różnych grup komputerów i użytkowni-

ków możliwe jest precyzyjne określe-

nie warunków uruchamiania alarmów.

n  Zgodność z MITRE ATT&CK – analiza 

zagrożeń w odniesieniu do struktury 

MITRE Adversarial Tactics, Techniques, 

and Common Knowledge. 

n  System reputacji – wbudowana baza 

informacji o milionach bezpiecznych 

plików. 

Główne cechy rozwiązania

ESET Enterprise Inspector
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Usługa Datto SaaS Protection została zaprojektowana tak, aby w sposób wydajny i opłacalny
tworzyć chmurowe kopie zapasowe z platform Microsoft 365 i Google Workspace. 

Poczta elektroniczna to kluczowe na-
rzędzie komunikacji w każdym przed-
siębiorstwie. Korzystają z niej niemal 

cztery miliardy osób, a Gmail i Outlook 365 
są jednymi z najczęściej wybieranych serwi-
sów. Wielu użytkowników regularnie prze-
syła ważne informacje, nie zastanawiając 
się nad ich bezpieczeństwem. Ich utrata 
(przypadkowa lub nie), bez odpowiedniej 
strategii backupu i odzyskiwania, stanowi 
poważne zagrożenie dla fi rmy – zarówno 
pod kątem biznesowym, prawnym, jak rów-
nież wizerunkowym. 

W dobie rosnącej popularności rozwiązań 
chmurowych nie należy ignorować poten-
cjalnych zagrożeń. Tworzenie kopii zapa-
sowych jest tak samo ważne w  chmurze, 
jak w tradycyjnych, działających lokalnie 
systemach IT. Niezależne, zewnętrzne roz-

wiązanie do tworzenia 
kopii zapasowych to naj-
lepszy sposób ochrony 
fi rmy przed najczęstszy-
mi przyczynami utraty 
danych, jak błąd użyt-
kownika, atak cyber-
przestępców czy awaria 
oprogramowania.

Warto także zwrócić 
uwagę na treść zawiera-
nej przez Microsoft umowy o świadczeniu 
usług. Zalecane jest w niej, aby „użytkownik 
systematycznie wykonywał kopie zapasowe 
(…) w ramach Usług lub przy użyciu Aplika-
cji i Usług Osób Trzecich”. Microsoft działa 
na bazie modelu wspólnej odpowiedzialno-
ści (shared responsibility), czyli nie tworzy 
kopii danych za użytkownika. Oznacza to, że 
w przypadku ich utraty odpowiedzialność 
za odzyskanie spoczywa po jego stronie. Co 
prawda, Microsoft zapewnia możliwość ar-
chiwizacji danych, ale istotny jest okres ich 
przechowywania. Po jakimś czasie są one 
automatycznie usuwane z usługi Microsoft 
365 i stają się niemożliwe do odzyskania. 

Bezpieczna i kompleksowa 
kopia zapasowa
Datto SaaS Protection zapewnia zautoma-
tyzowane, ciągłe (trzy razy dziennie) two-
rzenie kopii zapasowych w chmurze oraz 
możliwość odzyskiwania krytycznych da-
nych znajdujących się w aplikacjach Micro-
soft 365 i Google Workspace. Dostawcy usług 
zarządzanych (MSP) mogą chronić swoich 
klientów przed utratą danych i zapewnić ich 
szybkie przywrócenie za pomocą jednego 
kliknięcia. Zapewnione jest bezinwazyjne 
i szybkie odzyskiwanie pojedynczych obiek-
tów lub całych kont, z zachowaniem powią-
zanych rekordów i nienaruszonej struktury 
folderów. Użytkownikom udostępniono 
elastyczny mechanizm retencji danych, 

dzięki czemu są one przechowywane bez 
ograniczeń czasowych i ilościowych.

SaaS Protection został zaprojektowany 
tak, aby zapewniał korzyści nie tylko użyt-
kownikom końcowym, ale też był przyjazny 
dla dostawców usług IT. Rozwiązanie wy-
posażono w wygodny portal umożliwiający 
szybkie i łatwe zarządzanie licencjami oraz 
monitorowanie stanu kopii zapasowych wy-
konywanych w środowiskach wielu klien-
tów. Rozwiązanie Datto cechuje przejrzysta 
polityka licencjonowania i możliwość samo-
dzielnego zarządzania nimi.

Wyłącznym dystrybutorem Datto w Pol-
sce jest CEEcloud Services Distribution 
(spółka-córka Bakotechu, która specjalizuje 
się w oferowaniu rozwiązań dla dostawców 
usług zarządzanych MSP). Więcej infor-
macji na temat zapewnianych przez Datto 
SaaS Protection kopii zapasowych oraz for-
mularz zamówienia dostępu do wersji de-
monstracyjnej można znaleźć pod adresem 
datto.ceecloud.pl/demo.

Zewnętrzny backup 
zalecany dla usług chmurowych

n Zautomatyzowane kopie zapasowe
– tworzone trzy razy dziennie kopie zapew-

niają ochronę danych w usługach Microsoft 

365 oraz Google Workspace przed przypad-

kowym albo złośliwym usunięciem, atakami 

typu ransomware i innymi przypadkami. 

n Prosty model licencyjny – możliwość two-

rzenia wysokomarżowych rozwiązań pakie-

towych do ochrony danych klientów.

n Pełna kontrola – zautomatyzowane wykry-

wanie istotnych zmian w usługach Microsoft 

365 i Google Workspace, możliwość wykony-

wania niezależnej kopii danych poza serwe-

rami dostawcy usług SaaS.

n Szybkie odzyskiwanie – elastyczne opcje 

przywracania utraconych danych (punktowe, 

granularne i nienadpisujące).

n Nie tylko pliki i foldery – ochrona danych 

z takich narzędzi, jak Microsoft Teams, Share-

Point, OneDrive i Google Drive. 

Główne zalety usługi   
Datto SaaS Protection 

Dodatkowe informacje:
Tomasz Wieczorek, 

Business Development Manager, CEEcloud Services Distribution
datto@ceecloud.pl
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zwaniem o dużo większej skali. Wcześniej 
tradycyjne rozwiązania zdalnego dostę-
pu (RDP, SSH, VPN) były adresowane do 
około 10 proc. pracowników. Wraz z wy-
buchem pandemii zaszła konieczność ob-
służenia praktycznie całego personelu. 

Nieco szerzej niż tylko poprzez pry-
zmat skalowalności patrzy na problem 
Tomasz Stanisławski, Cloud Solutions 
Architect w Billennium. 

pracowników zdalnych i wskazano wady 
występujące w hybrydowym środowisku 
pracy. Aż 76 proc. badanych zespołów IT 
stwierdziło, że „podczas pandemii bez-
pieczeństwo miało mniejsze znaczenie 
niż plan ciągłości pracy”. Z kolei 91 proc. 
respondentów odczuwało presję wywie-
raną na nich w celu złamania reguł bez-
pieczeństwa w zamian za zapewnienie 
ciągłości działania”. Wreszcie 83 proc. 
uważa, że praca zdalna „stała się tykającą 
bombą zegarową”. Co zatem zrobić, aby 
ją rozbroić? 

Czas na nowe wzorce 
Praca zdalna nie jest oczywiście zjawi-
skiem, którego początki datuje się na ma-
rzec 2020 r. Przed pandemią część osób, 
jak chociażby handlowcy czy zewnętrzni 
kontraktorzy, na co dzień pracowała poza 
biurem. Czy w związku z tym firmy muszą 
wywracać do góry nogami całą politykę 
bezpieczeństwa? A może lepiej skorzy-
stać z  dotychczasowych, przetestowa-
nych już w praktyce modeli? 

Grzegorz Świrkowski, CEO Net Com-
plex, przyznaje, że wzorce są podobne, 
choć obecnie mamy do czynienia z wy-

Jedna z  popularniejszych w  ostat-
nim czasie sentencji brzmi: „dwa la-
ta transformacji cyfrowej wydarzyły 

się w pierwsze dwa miesiące pandemii”. 
Przeprowadzka z biur tradycyjnych do 
domowych odbyła się iście w ekspreso-
wym tempie, ale nie obyło się bez strat. 
Jak mówi przysłowie, pośpiech jest 
wskazany przy łapaniu pcheł. Gwał-
towne przejście na pracę zdalną było 
ogromnym przedsięwzięciem dla dzia-
łów IT, a  wiele poważnych naruszeń 
bezpieczeństwa, które miały miejsce 
w ostatnich dwóch latach, uzmysłowiło 
właścicielom firm jak trudne jest zarzą-
dzenie telepracownikami. 

Według raportu z przeprowadzone-
go przez Verizon badania 45 proc. firm 
twierdzi, że praca w domu zaburzyła ich 
dotychczasowe praktyki w zakresie cy-
berbezpieczeństwa. Takie dane prezentu-
ją się dość ponuro, bo oznaczają, że niemal 
połowa przedsiębiorstw poświęca ochro-
nę własnych środowisk na rzecz realizacji 
bieżących zadań. 

Podobne wnioski płyną z raportu „Re-
bellions & Rejection”, opracowanego 
przez HP, w którym opisano zachowanie 

Zdalni pracownicy 
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to tykająca

Popularyzacja hybrydowego modelu pracy wymusza na 
przedsiębiorstwach zmianę koncepcji podejścia do bezpie-
czeństwa IT. To podstawowy sposób na powstrzymanie  
nasilających się cyberataków.
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– Pracownicy działu sprzedaży mają do-
stęp do systemów sprzedażowych, CRM-
-a czy poczty elektronicznej. W przypadku 
osób pracujących z domu dochodzą dodat-
kowe kwestie, jak zapewnienie dostępu do 
systemów wymiany dokumentów i ERP. 
Kolejnym wyzwaniem jest odpowiednie za-
bezpieczenie urządzeń końcowych, nieza-
leżnie od tego czy należą do pracownika czy 
firmy – tłumaczy Tomasz Stanisławski. 

Wcześniej to działy IT były odpowie-
dzialne za organizację pracy zdalnej od 
strony technicznej dla działu handlowego 
bądź programistów, ale kiedy trzeba było 
uruchomić domowe biura dla praktycz-
nie wszystkich, skala trudności znacznie 
wzrosła, a odpowiedzialność za niektóre 
decyzje spadła też na zarządy firm. W każ-
dym ze scenariuszy trzeba zadbać o ak-
tualizację systemów, ich konfigurację, 
a także zapewnienie dostępu do zróżnico-
wanych środowisk IT, aplikacji i danych. 

Nie można też zapominać o odpowied-
nim przeszkoleniu pracowników, bowiem 
ich niefrasobliwość jest najczęstszą przy-
czyną wszelkich nieszczęść związanych 
z wyciekiem bądź zaszyfrowaniem da-
nych. Dlatego też wzorce, które całkiem 
dobrze działają w przypadku osób prze-
bywających na delegacjach służbowych, 
niekoniecznie sprawdzą się w  innych 
sytuacjach. Jedynym właściwym roz-
wiązaniem wydaje się być zastosowanie 
odpowiednich środków bezpieczeństwa, 
zależnie od sprawowanego przez użyt-
kownika stanowiska. 

W poszukiwaniu hakera 
Media codziennie informują o udanych 
próbach cyberataków. Tego typu komu-
nikaty zwykle dotyczą dużych koncernów 
bądź instytucji, bowiem raczej nikogo 
nie interesują incydenty 
związane z  małymi czy 
średnimi przedsiębior-
stwami. Między innymi 
dlatego wiele firm wciąż 
wychodzi z założenia, że 
nie są atrakcyjnym celem 
dla hakerów. Tymczasem 
napastnicy mogą ude-
rzyć w każdej chwili, ko-
rzystając z dobrodziejstw 
automatyzacji – według 
analityków z InfoSecurity ataki ransom-
ware są przeprowadzane co 10 sekund. 
Większość z cyberataków przy tym po-
zostaje niewykryta przez długie miesią-
ce – średnia wynosi 191 dni. 

Jednak przedsiębiorcy nie pozostają 
bezbronni w starciu z cyberprzestępca-
mi. Na rynku pojawiają się kolejne, nowe 
techniki i narzędzia, wykorzystujące pre-
cyzyjną analitykę bazującą na inteligent-
nych rozwiązaniach. Ich zastosowanie 

pozwala przyspieszyć wykrywanie ata-
ków i reagowanie na zagrożenia. W tym 
kontekście dostawców powinno cieszyć, 
że sporo firm nie realizuje strategii bez-
pieczeństwa według zasady „jakoś to 
będzie”. W sumie 34 proc. CISO z tych, 
którzy wzięli udział w badaniu ESG, za-
mierza ulepszyć systemy wykrywania 
zaawansowanych zagrożeń, zaś 27 proc. 
chce uzyskać lepszy wgląd w cyberza-
grożenia (zwłaszcza te, które mogą mieć 
wpływ na krytyczne systemy biznesowe). 

Obecnie najbardziej popularne roz-
wiązania służące do wykrywania ataków 
i różnego typu zagrożeń dla urządzeń 
końcowych to antywirusy nowej genera-
cji (Next-Generation Anti-Virus) oraz sys-
temy Endpoint Detection and Response 
(EDR). Działanie tych ostatnich polega na 
tym, że po wykryciu nietypowej aktywno-
ści generują alert dla osób odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo IT, które nie 
tylko mogą zbadać przyczynę zaistniałego 
zdarzenia, ale również odpowiednio zare-
agować na występującą nieprawidłowość. 

Kolejnym rozwiązaniem, które znaj-
duje się w ostatnim czasie na fali wzno-
szącej jest Secure Web Gateway (SWG). 
Produkt ten chroni komputery użytkow-
ników korzystających z internetu przed 
infekcjami, zgodnie z ustalonymi regu-
łami polityki bezpieczeństwa. Filtru-

je z  inicjowanego przez 
użytkownika ruchu sie-
ciowego i  internetowe-
go niechciane i złośliwe 
oprogramowanie. Brama 
SWG powinna zawierać 
przynajmniej mechani-
zmy filtrowania adresów 
URL, wykrywania i  fil-
trowania złośliwego ko-
du oraz kontroli aplikacji 
dla popularnych usług 

internetowych, takich jak komunikatory. 
Coraz częściej uwzględniany jest również 
natywny lub zintegrowany mechanizm 
zapobiegania wyciekom danych (Data 
Loss Prevention, DLP), także z popular-
nych usług chmurowych (Cloud Access 
Security Broker, CASB).

– Firmy dość często używają funkcji DLP, 
która wchodzi w skład danego rozwiązania, 
na przykład UTM-a czy antywirusa nowej 
generacji – mówi Patryk Struzikowski, 
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Nowe koncepcje 
wyglądają 
bardzo dobrze… 
na papierze. 

Niefrasobliwość to 
najczęstsza przyczyna 
nieszczęść związanych 
z wyciekiem bądź 
zaszyfrowaniem 
danych.
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Systems Engineer w  polskim oddziale 
Exclusive Networks. – Tymczasem wielo-
funkcyjne systemy mają wbudowane bar-
dzo proste mechanizmy DLP, które można 
ominąć w dość łatwy sposób. Dlatego naj-
lepszym rozwiązaniem są wyspecjalizowa-
ne produkty DLP. Niestety, są dość drogie, 
co sprawia, że fi rmy rzadko po nie sięgają.

Hybrydowe środowisko pracy często wy-
maga wdrożenia zaawansowanych narzę-
dzi do ochrony i monitoringu sieci oraz 
urządzeń. Komputery konsumenckie 
rzadko są objęte rygory-
styczną polityką bezpie-
czeństwa. W  związku 
z tym mogą zawierać zło-
śliwe oprogramowanie 
i liczne luki w zabezpie-
czeniach. Jeśli jednak 
użytkownicy korzystaliby 
wyłącznie ze służbowych 
notebooków i  smartfo-
nów, to i tak łączą się za 
pośrednictwem domo-
wych sieci Wi-Fi. 

W rezultacie setki tysięcy urządzeń, 
z których część może być potencjalnie 
niepewnych, łączy się z sieciami korpo-
racyjnymi. To niesie ze sobą całą masę 
zagrożeń. Jak wynika z badania na temat 
bezpieczeństwa pracy zdalnej przepro-
wadzonego przez Fortinet, aż 60 proc. 
przedsiębiorstw doświadczyło wzrostu 
liczby prób ataku w trakcie przechodze-

nia na ten model, zaś 34 proc. przyznaje, 
że taki atak się powiódł. 

– Należy pamiętać, że pracownicy są roz-
proszeni, dlatego administrator powinien 
mieć możliwość zdalnego zarządzania tym 
oprogramowaniem z  centralnej konsoli –
mówi Patryk Struzikowski. – W ten trend 
świetnie wpisują się rozwiązania chmuro-
we. Bardzo przydatne jest też zbieranie lo-
gów z różnych systemów przez rozwiązania 
typu Security Information and Event Mana-
gement i ich korelowanie w jednym miejscu.

SIEM zdaje egzamin wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest korelacja informacji 

pochodzących z  wielu 
źródeł. System gromadzi, 
fi ltruje i  koreluje dane, 
dzięki czemu działy IT 
uzyskują dostęp do kon-
kretów o istotnych zda-
rzeniach, odsianych od 
informacyjnego szumu. 
Ciekawą alternatywą dla 
SIEM może być już nie-
długo oprogramowanie 
XDR (eXtended Detec-
tion And Response), któ-

re jest rozszerzeniem EDR-a. Gromadzi 
ono i w automatyczny sposób analizu-
je dane z różnych systemów, takich jak 
urządzenia końcowe, serwery plików, 
baz danych i poczty elektronicznej, a tak-
że z chmury i sprzętu sieciowego. 

Jednak dostawcy SIEM nie zamierzają 
oddawać pola i wciąż rozwijają swoje pro-
dukty. Jednym z przykładów jest funkcja 

symulacji podatności. Korzystający z niej 
użytkownik może na podstawie gotowych 
scenariuszy dostarczanych przez produ-
centa w łatwy sposób sprawdzić najbar-
dziej narażone na atak miejsca we własnej 
infrastrukturze. 

Nowym narzędziem, które umożli-
wia nadzór nad stanem sieci pod kątem 
występujących zagrożeń jest SOAR (Se-
curity Orchestration, Automation and 
Response). Systemy tej klasy pobierają 
i analizują dane, podobnie jak SIEM, ale 
idą o krok dalej, gdyż inicjują zautomaty-
zowane działania w odpowiedzi na okre-
ślone zdarzenia. Według danych Gartnera 
wdrożenie SOAR pozwala zwiększyć na-
wet o 10 proc. dziennie możliwości analiz 
każdej próbki  złośliwego oprogramo-
wania czy selekcji alertów. Nieco mniej 
znanym rozwiązaniem jest platforma 
SVP (Security Validation Platfom), która 
umożliwia przeprowadzenie symulacji 
naruszeń i cyberataków w bezpiecznym, 
kontrolowanym środowisku. 

– Przedsiębiorstwa coraz częściej korzy-
stają z takich rozwiązań, aby zidentyfi ko-
wać wszystkie luki i słabe punkty w swoich 
systemach bezpieczeństwa. Testowanie pod 
kątem walidacji bezpieczeństwa określa 
również, czy dany system bezpieczeństwa 
spełnia stawiane przed nim wymagania –
tłumaczy Paweł Żuchowski, CTO w QDP. 

Wirtualne sieci prywatne (VPN) istnieją 
od ćwierć wieku. Przez długie lata znajdo-

n Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet 
w Polsce
Pracownicy zdalni mogą logować się do fi rmo-

wej sieci z wielu różnych zewnętrznych lokali-

zacji, również z domu. Jednak domowe sieci są 

pełne niezabezpieczonych urządzeń IoT, poza 

tym podłączeni są do nich inni użytkownicy, którzy 

mogą wykorzystywać dostępną przepustowość łącza 

na oglądanie fi lmów przez internet lub granie w trybie online. Taka 

infrastruktura często znajduje się poza zasięgiem mechanizmów 

ochronnych i kontrolnych, którymi objęta jest sieć fi rmowa. I to 

jest najpoważniejszy problem: rozrastające się środowisko pracy 

hybrydowej, więc także zwiększone uzależnienie od korzystania 

z urządzeń osobistych oraz napływ pracowników, którzy uzyskują 

dostęp do danych spoza sieci korporacyjnej, stworzyły cyberprze-

stępcom okazję do niespotykanej wcześniej aktywności. 

n Maciej Leszczak, Systems Engineer, Exclusive 
Networks
Największym wyzwaniem dla działów IT, 

związanym z hybrydowym modelem pra-

cy, jest zabezpieczenie stacji końcowych 

użytkowników. Komputery pracujące po-

za infrastrukturą fi rmową nie zawsze są od-

powiednio chronione. Warto też mieć na uwadze 

nowe luki bezpieczeństwa, których często nie ma możliwości za-

łatania, więc wskazane jest wykorzystywanie mechanizmu Vir-

tual Patching do czasu pojawienia się odpowiedniej aktualizacji. 

Zdalna praca przyczyniła się też do wzrostu popularności sieci 

VPN. Sprzyja temu jej skuteczność, bezpieczeństwo, a zarazem 

brak niedogodności z punktu widzenia użytkowników. Niestety 

wymusiło to również zwiększenie przepustowości infrastruktury 

VPN-ów, na co nie każda fi rma była gotowa z dnia na dzień. 

Dostawcy SIEM nie 
zamierzają oddawać 
pola, dlatego też 
nieustannie 
rozwijają swoje 
produkty.
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wały zastosowanie w środowiskach kor-
poracyjnych. Jednak lawinowy przyrost 
cyberataków, idący w parze z bezprece-
densowym wykorzystaniem internetu 
w erze Covid-19 sprawił, że usługi VPN 
stały się jednym z najpopularniejszych 
narzędzi do ochrony internautów. Ze-
spół badawczy Atlas VPB przeanalizował 
pobrania aplikacji VPN w 85 wybranych 
krajach w 2021 r. Liczba unikalnych po-
brań sięgnęła 785 mln w 2021 r., co stanowi 
wzrost o 184 proc. rok do roku. To impo-
nujący rezultat, aczkolwiek eksperci wska-
zują alternatywne zabezpieczenia, które 
powoli mogą wypierać VPN. 

– Wirtualne sieci prywatne VPN ustę-
pują powoli narzędziom nastawionym 
na bardziej kompleksową ochronę – mó-
wi Tomasz Stanisławski. – Należy tutaj 
oczywiście wymienić bramy SWG, będące 
chmurowymi następcami rozwiązań Web 
Proxy nastawionych na fi ltrowanie ruchu 
internetowego. SWG zapewnia dodatkowo 
ochronę przed zagrożeniami stricte chmu-
rowymi, w  tym analizę, monitorowanie 
i zdolność podejmowania reakcji w kontek-
ście aplikacji i usług chmurowych, weryfi ka-
cji tożsamości, a także mechanizmów DLP. 

Czasy, kiedy przedsiębiorstwa mogły 
wyznaczyć strefę zaufaną, a następnie sku-
tecznie ją zabezpieczyć, minęły bezpow-
rotnie. Personel pracuje zarówno w strefi e 
zaufanej, jak i niezaufanej. Podobnie jest 
z aplikacjami, które znajdują się w lokal-
nym centrum danych i chmurze publicznej. 
Mobilność użytkowników oraz postępu-

jący wzrost popularności usług chmuro-
wych spędzają sen z oczu szefom działów 
IT. Według Gartnera do 2023 r. aż 75 proc. 
udanych cyberataków będzie następstwem 
nieodpowiedniego zarządzania uprawnie-
niami oraz weryfi kacji tożsamości i praw 
dostępu. 

Jednym ze sposobów na zastopowanie 
hakerów jest koncepcja Zero Trust. W du-
żym uproszczeniu, zakłada ona brak za-
ufania wobec wszystkich użytkowników 
sieci, przy wyjściu z założenia, że każdą 
aktywność należy traktować tak, jakby po-
chodziła z otwartej sieci. Nie bez przyczy-
ny producenci systemów bezpieczeństwa 
coraz częściej promują rozwiązania Zero 
Trust Network Access (ZTNA) jako sku-
teczniejszy mechanizm od VPN-a. Pod-
stawowa różnica polega na tym, że ZTNA 
zapewnia dostęp tylko do określonych 
usług lub aplikacji, podczas gdy VPN po-
zwala uzyskać dostęp do całej sieci. Nowy 
model umożliwia ochronę rozproszonych 

sieci w przedsiębiorstwach – od centrów 
danych, przez oddziały, aż po użytkow-
ników zdalnych. Gartner szacuje, że do 
2023 r. 60 proc. przedsiębiorstw wycofa 
większość swoich wirtualnych sieci VPN 
na rzecz ZTNA. 

W ostatnim czasie wiele mówi się też 
o Secure Access Service Edge (SASE). Jed-
ną z obowiązujących reguł tego modelu 
jest dostęp do sieci bazujący na tożsamo-
ści użytkownika, urządzenia i aplikacji, 
zamiast identyfi kacji na podstawie adre-
su IP lub fi zycznej lokalizacji urządzenia. 
Przejście na tak zdefi niowaną koncepcję 
ochrony danych upraszcza zarządzanie 
regułami polityki bezpieczeństwa. 

Chociaż nowe koncepcje na papierze 
wyglądają bardzo dobrze, ich wdroże-
nie może okazać się dla niektórych drogą 
przez mękę. Według badania FortiGuard 
Labs ponad 50 proc. fi rm nie jest w sta-
nie wdrożyć kluczowych funkcji składa-
jących się na model Zero Trust.  n

nPaweł Żuchowski, CTO, QDP
Tradycyjne mechanizmy zabezpieczeń, 

polegające na wykrywaniu złośliwego 

kodu bądź działań cyberprzestępców, 

mają często trudności z rozpoznaniem 

tych jeszcze nieznanych zagrożeń. Dla-

tego coraz więcej fi rm zaczyna korzystać 

z rozwiązań, które zapewnią skuteczną ochronę 

dostępu do stacji roboczych. Przykładem mechanizmu znacząco 

zwiększającego bezpieczeństwo w przypadku pracy zdalnej, jak 

też w biurze, jest zaprzestanie stosowania haseł i wprowadze-

nie uwierzytelniania bezhasłowego. Paradoksalnie to hasło jest 

najsłabszym punktem w zabezpieczeniach i głównym „sprawcą” 

naruszeń bezpieczeństwa. Przestarzałe mechanizmy uwierzy-

telniania nie zapewniają ochrony przed współczesnymi zagro-

żeniami i nie sprawdzają się w środowisku pracy zdalnej.

nTomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-
-Wschodnią, Barracuda Networks
Większość fi rm nie dokonuje analizy zagrożeń, 

jakie czyhają na zdalnych pracowników. Ich naj-

większym zmartwieniem jest zwykle to, czy na 

zdalnych urządzeniach w ogóle działa jakiś anty-

wirus lub fi rewall. Niektóre duże przedsiębiorstwa 

fi nansowe obawiają się o bezpieczeństwo punktów 

dostępowych Wi-Fi i ewentualne przełamanie ich zabezpieczeń. 

Wysyłają więc do zdalnych pracowników punkty dostępowe bar-

dziej odporne od przeciętnych. W obecnych czasach aplikacje mi-

grują z systemów lokalnych do chmury, od rozwiązań tworzonych 

samodzielnie do wertykalnych platform SaaS. Z kolei fi rmy prze-

chodzą od kultury biurowej do bardziej elastycznych form pracy. 

Dziś zespoły są rozproszone, a aplikacje zdecentralizowane, i jest 

to jedna z największych zmian w świecie IT. 
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Zdaniem integratora 

nTomasz Stanisławski, Cloud Solutions Architect, Billennium 
Część fi rm przeprowadza różnego rodzaju analizy zagrożeń czyhających na 

zdalnych pracowników. Obejmują one między innymi ocenę kluczowych sys-

temów i aplikacji, zagrożeń i ryzyka, czy też narzędzi do zarządzania tożsa-

mością, uwierzytelnianiem i autoryzacją użytkowników. W pierwszych fazach 

budowy takiej strategii oraz przy późniejszym wdrożeniu pomocne będą 

narzędzia self-assessment, takie jak Microsoft Zero Trust Assessment Tool. 

Jednak w szerszym kontekście, chociażby dużej złożoności systemów, przesta-

rzałych rozwiązań lub w przypadku braku kompetencji wewnątrz fi rmy, warto 

skorzystać z doświadczenia fi rm konsultingowych.
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Zasilacze dla rozwiązań Internetu Rze-
czy trafi ły do oferty PowerWalkera 
w ubiegłym roku. Producent zapre-

zentował wówczas dwie bliźniacze serie jed-
nofazowych UPS-ów online zbudowanych 
w topologii podwójnej konwersji, o mocy od 
1 do 10 kVA i współczynniku mocy wynoszą-
cym jeden (PF1.0). 

Tym razem portfolio zostało rozszerzone 
o modele trójfazowe o mocy 10, 15 i 20 kVA. 
Tak jak ich mniejsze odpowiedniki, dostęp-
ne są w wersji przeznaczonej do montażu 
w 19-calowej szafi e (rodzina VFI ICR) oraz 
jako wolnostojące urządzenia wieżowe (ro-
dzina VFI ICT). 

Do UPS-ów z serii ICR należy podłączyć 
minimum dwa zewnętrzne moduły bateryj-
ne (External Battery Module, EBM), które 
rozpoznawane są przez urządzenie w spo-
sób automatyczny. Możliwe jest też dołącze-
nie przełącznika serwisowego (Maintenance 
Bypass Switch, MBS). Po jego ręcznym uru-
chomieniu prąd wejściowy przekazywany 
jest bezpośrednio na wyjście, bez przecho-
dzenia przez elektronikę zasilacza, dzięki 
czemu może być on poddany konserwacji. 

Modele wieżowe ICT występują na-
tomiast w  dwóch różnych wariantach. 
W pierwszym można wydłużyć czas pod-
trzymania dodając do akumulatorów we-
wnętrznych moduły zewnętrzne. W drugim 
wariancie w głównej obudowie UPS-a nie 
ma wewnętrznych akumulatorów i należy je 
podłączyć za pomocą zewnętrznych modu-

łów akumulatorowych lub akumulatorów 
o dużej pojemności (akumulatory 

nieseryjne). 
Wszystkie modele wy-

posażone są w regulowaną 
silną ładowarkę w zakresie 

od 1 do 13 amperów. Warto również zwró-
cić uwagę na szeroki zakres parametrów 
energii dostarczanej na wejściu. Częstotli-
wość napięcia może wynosić od 40 do 70 Hz, 
zaś samo napięcie wejściowe – od 273 do 
520 V przy pełnym obciążeniu, a także od 
173 do 273 V przy obciążeniu obniżonym do 
50 proc. Istnieje też możliwość konfi guracji 
napięcia wyjściowego w szerokim zakresie 
– 220/230/240 lub 380/400/415 V. Produ-
cent zadbał także o zwiększenie żywotności 
akumulatorów za pomocą funkcji Optimized 
Battery Management (OBM), dzięki której 
po osiągnięciu określonego progu naładowa-
nia są dalej ładowane napięciem o obniżo-
nej wartości, co zapewnia znacznie dłuższy 
czas ich życia.

Istnieje możliwość połączenia ze sobą 
w trybie równoległym do trzech UPS-ów 
ICR/ICT o tej samej mocy, aby zwiększyć 
łączną moc całego środowiska zapewniają-
cego gwarantowane zasilanie. Można rów-
nież podłączyć redundantną jednostkę, 
która będzie funkcjonować jako zapasowa 
dla systemu zasilania i automatycznie akty-
wowana w przypadku awarii podstawowego 
systemu UPS. 

Jak większość modeli w ofercie Power-
Walkera, zasilacze dla środowisk IoT wy-
posażone są w  gniazda wyjściowe IEC, 
inteligentny slot dla modułów SNMP, 

Środowisko IoT
zasilane z dużą mocą
PowerWalker rozbudował swoją ofertę zasilaczy przystosowa-
nych specjalnie do współpracy z rozwiązaniami Internetu Rzeczy. 
Do portfolio producenta trafi ły trójfazowe urządzenia o mocy 10, 
15 i 20 kVA. Zarządzanie nimi umożliwia wielofunkcyjna aplikacja.

Nowatorski 
dotykowy 
wyświetlacz 
prezentuje 
informacje 
o trybie pracy, 
m.in. stan baterii, 
szacowany czas 
podtrzymania 
systemu 
i aktualny 
współczynnik 
obciążenia.
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AS-400 czy Modbus oraz  złącze RS-232 
i USB-HID, dzięki któremu nie ma koniecz-
ności instalowania na komputerze opro-
gramowania komunikacyjnego (sterowniki 
interfejsu HID znajdują się w systemie ope-
racyjnym). Jak każdy profesjonalny UPS, 
także w nowych modelach znajduje się złą-
cze awaryjnego odcinania zasilania (Energy 
Power Off , EPO) oraz tzw. suche styki (dry 
contact) umożliwiające zdalne zarządzanie. 

Modele te mają zainstalowany również 
nowy typ automatycznie przyciemnianego 
dotykowego wyświetlacza z matrycą punk-
tową, który prezentuje dane w ośmiu języ-
kach, w tym polskim. Informacje o trybie 
pracy dotyczą między innymi stanu baterii, 
szacowanego czasu podtrzymania systemu, 
aktualnego współczynnika obciążenia i pa-
rametrów wyjściowych. Na obudowie znaj-
duje się także dioda LED, która może świecić 
na zielono, żółto lub czerwono w zależności 
od aktualnego trybu pracy lub błędów. 

Każdy model UPS-a VFI ICT/ICR IoT ma 
wbudowane  złącze RJ-45 zapewniają-
ce bezpośrednie połączenie z internetem 
oraz złącze HDMI dla opcjonalnego modułu 
Wi-Fi. Obie metody łączności umożliwiają 
zarządzanie zasilaczem z wykorzystaniem 

Dlaczego zaistniała konieczność stworzenia 
specjalnych trójfazowych zasilaczy awaryj-
nych do obsługi środowisk IoT?
Jednofazowe UPS-y są używane do zapew-

nienia wysokiej dostępności urządzeń o zna-

czeniu krytycznym. Są wdrażane w modelu 

zdecentralizowanym, w którym wiele zasila-

czy chroni wiele różnych urządzeń. Zazwyczaj 

rozwiązania jednofazowe, ze względu na małą 

moc, wynoszącą kilka kilowatów, mogą być in-

stalowane przez użytkownika i nie wymagają 

techników do ich uruchomienia lub konserwa-

cji. Natomiast trójfazowe zasilacze UPS, o mo-

cy powyżej 10 kW, wymagają profesjonalnej 

obsługi, gdyż są podstawą niezawodnej ochro-

ny całej instalacji i są częścią sieci energetycz-

nej budynku lub projektu. Dzięki zapewnionej 

dodatkowo równoległej redundantnej konfi gu-

Trzy pytania do…
Łukasza Wardaka, dyrektora działu sieciowego w Impakcie  

Dodatkowe informacje:
Łukasz Wardak,

dyrektor działu sieciowego, Impakt,
lukasz.wardak@impakt.com.pl

bezpłatnej aplikacji mobilnej WinPower 
View, dostępnej w sklepach Google Play 
i Apple App Store.

Aplikacja zapewnia automatyczny mo-
nitoring UPS-ów – informuje administra-
torów o  wszelkich nieprawidłowościach 
i awariach. Na bieżąco można sprawdzić 
wiele parametrów dotyczących obciąże-
nia UPS-a, w tym moc, natężenie, napięcie 
i częstotliwość wejściową oraz wyjściową, 
a także napięcie baterii. W przypadku zani-
ku napięcia lub awarii w automatyczny spo-
sób wysyłane są powiadomienia na e-mail 
i w aplikacji mobilnej. Użytkownik sam de-
cyduje, w jaki sposób i które powiadomienia 
chce otrzymywać.

Jedną z  ważniejszych funkcji aplikacji 
WinPower View jest automatyczny test ba-
terii prowadzony według skonfi gurowane-
go harmonogramu. Wystarczy ustawić datę 
i godzinę oraz typ testu (szybki/dokładny) 
oraz wybrać z listy posiadanych urządzeń 
model do przetestowania. Kontroli podle-
gają także dodatkowe moduły bateryjne, je-
śli takie są podłączone.

Sama konfi guracja jest bardzo prosta. Po 
podłączeniu UPS-a do zasilania i interne-
tu, należy pobrać aplikację na telefon, utwo-
rzyć konto i zeskanować kod QR z UPS-a 
lub wpisać jego numer seryjny. Informacje 

racji zasilaczy UPS można znacznie zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii za-

silania w projekcie. 

Dlaczego w ogóle infrastruktura Internetu Rze-
czy powinna być zasilana za pomocą specjal-
nych UPS-ów?
Na pierwszy plan wychodzi tu konieczność 

elastycznego i prostego monitorowania tego 

środowiska, zarządzania nim oraz reagowania 

w często zmieniających się sytuacjach. Dlatego 

w kontekście zasilaczy VFI ICT/ICR IoT bardzo 

ważna jest dostępność aplikacji mobilnej, która 

zapewnia nie tylko łatwiejszy dostęp zdalny, 

ale i działa szybciej niż tradycyjne monitoro-

wanie przez USB czy moduł SNMP. Dodatkowo, 

można ją wykorzystywać do monitorowania 

UPS-ów rozmieszczonych na całym świecie. 

Do tej pory skonfi gurowanie tego typu powia-

domień na telefon wymagało nie lada wysiłku 

ze strony użytkownika, a w nowych modelach 

zapewnione jest w standardzie. 

Czy zasilacze te są przeznaczone wyłącznie do 
stosowania w środowisku IoT?
Nie, ich zastosowanie może mieć znacznie 

szerszy zakres. Będą przydatne wszędzie tam, 

gdzie liczy się dostęp do informacji, czas re-

akcji oraz gwarantowana wysoka dostępność 

środowiska IT. Firmy, które obsługują rozpro-

szone środowiska, powinny zainteresować się 

także mniejszymi, jednofazowymi modelami 

zasilaczy VFI ICT/ICR IoT. Są one przystosowa-

ne do wdrażania w wielu lokalizacjach, a do ich 

obsługi nie potrzeba specjalistycznej wiedzy 

i infrastruktury do zarządzania.

o wszystkich skonfi gurowanych UPS-ach 
pogrupowane są według aktualnego sta-
tusu (aktywny, wyłączony, alarm, awaria). 
Natomiast dane o wszelkich incydentach 
przechowywane są przez 12 miesięcy, po-
grupowane według ich priorytetów. 

Informacje w ramach aplikacji WinPower 
View przesyłane są poprzez chmurę Micro-
soft Azure, co gwarantuje bezpieczeństwo 
danych. Dzięki szyfrowanej transmisji zapew-
niona jest zgodność z RODO i certyfi kowaną 
przez TUV normą IEC 62443 związaną z cy-
berbezpieczeństwem dla przemysłu. W sa-
mej aplikacji można skonfi gurować zarówno 
konto administratora, jak i użytkownika oraz 
udostępniać informacje o danych UPS-ach 
pomiędzy różnymi kontami. 

Autoryzowanym dystrybutorem zasilaczy 
PowerWalker w Polsce jest fi rma Impakt.
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TeamViewer Tensor zapewnia wydajny zdalny dostęp do infra-
struktury IT i wsparcie użytkowników. Produkt dostępny jest 
w ofercie fi rmy Stovaris – nowego dystrybutora TeamViewer.

Według Gartnera 74 proc. dy-
rektorów fi nansowych twier-
dzi, że model zdalnej pracy 

w  dużym stopniu zostanie utrzymany 
na stałe, co przekłada się na powstawa-
nie nowych zagrożeń. Zdalni pracow-
nicy korzystają z  prywatnych i  słabo 
zabezpieczonych sieci, przesyłają pouf-
ne informacje za pośrednictwem nieod-
powiednio chronionych rozwiązań do 
współpracy, są też bardziej podatni na 
ataki typu spear phishing.

Wśród kluczowych wyzwań, przed któ-
rymi stanęły przedsiębiorstwa, najważ-
niejszym jest umożliwienie bezpiecznego 
korzystania z fi rmowych i prywatnych 
urządzeń IT w celu uzyskania dostępu do 
sieci z zastosowaniem uwierzytelniania 
wieloskładnikowego. Należy także zmi-
nimalizować korzystanie z VPN-ów jako 
metody, która daje zbyt duże uprawnie-
nia zdalnie łączącym się osobom i jest czę-
stą przyczyną powodzenia ataków. Aby 
umożliwić wydajną pracę z domu nale-

ży też ułatwić administratorom kontrolę 
nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa łączących się z fi rmową infrastruk-
turą zdalnych pracowników. Wszystkie te 
funkcje zapewnia TeamViewer Tensor.

TeamViewer Tensor to w całości bazują-
ca na architekturze SaaS usługa chmuro-
wa, która gwarantuje bezpieczny dostęp 
do fi rmowej infrastruktury z dowolnego 
urządzenia, także w modelu BYOD. 

Oprócz zdalnego dostępu do fi rmo-
wych zasobów, TeamViewer umożliwia 
również odbywanie audio- i wideokonfe-
rencji z dowolnego urządzenia, a także na-
grywanie ich. Spotkania te są szyfrowane 
i wyposażone w funkcję blokowania do-
stępu nieuprawnionym uczestnikom. 

Szczególnie bogata funkcjonalność do-
tyczy jednak bezpieczeństwa łączących 
się z  fi rmową infrastrukturą urządzeń. 
Administratorzy mogą skorzystać z mo-
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Typowe zastosowania TeamViewer Tensor
n  Zdalne wsparcie dla pracowników i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach i urządzeniach. 

n  Zdalny dostęp do serwerów, maszyn produkcyjnych i innych urządzeń w celu 

monitorowania, zarządzania nimi i prowadzenia prac konserwacyjnych.

n  Praca zdalna z bezpiecznym dostępem do komputerów stacjonarnych, serwe-

rów i fi rmowych systemów, bez konieczności korzystania z sieci VPN.

n  Centralne zdalne monitorowanie i zarządzanie komputerami, innymi urządze-

niami i ich oprogramowaniem, a także aplikacjami na sprzęcie mobilnym.

n  Efektywna obsługa klientów i użytkowników stron internetowych za pomocą 

bezpiecznego udostępniania ekranu i modułu czatu.

n  Bezpieczna współpraca dzięki wideokonferencjom i połączeniom VoIP, cza-

towi, udostępnianiu ekranu oraz innym funkcjom dostępnym na wszystkich 

urządzeniach i platformach.

zdalna praca w nowej 
rzeczywistości

dułu TeamViewer Remote Management, 
aby w proaktywny sposób wykrywać pro-
blemy w  infrastrukturze IT i  sprzęcie 
użytkowników oraz zapobiegać nieplano-
wanym przestojom i utracie danych. Moni-
torowaniu mogą podlegać takie informacje 
o urządzeniu, jak: przestrzeń dyskowa, wy-
korzystanie procesora, dzienniki zdarzeń, 
procesy oraz stan aktualizacji systemu, 
oprogramowania antywirusowego i  in-
nych aplikacji. Dzięki współpracy z fi rmą 
Malwarebytes zapewniona jest również 
ochrona urządzeń końcowych przed wi-
rusami, trojanami, oprogramowaniem ran-
somware i exploitami dnia zerowego.

Równie ważne są także zabezpiecze-
nia samego połączenia inicjowanego 
przez TeamViewer Tensor. Dane prze-
syłane pomiędzy urządzeniami są w peł-
ni szyfrowane 256-bitowym kluczem, 
co gwarantuje ich ochronę bez potrze-
by stosowania tunelowania VPN, a także 
zgodność z regulacjami prawnymi, w tym 
RODO. Wbudowano także mechanizm 
scentralizowanego zarządzania hasłami, 
zgodnie z fi rmowymi regułami uwierzy-
telniania. Zasady dostępu mogą być de-
fi niowane i egzekwowane na poziomie 
użytkownika/konta, grupy lub urządzenia. 

Dzięki mechanizmowi jednokrotne-
go logowania (SSO) zapewniona jest więk-
sza kontrola działu IT nad udostępnianiem 
i dezaktywowaniem kont użytkowników 
korporacyjnych w usłudze TeamViewer 
Tensor (np. dostęp tylko dla użytkowników 
z fi rmowymi adresami e-mail). Również do-
stęp osób odpowiedzialnych za obsługę tego 
narzędzia jest warunkowany – w zależności 
od stanowiska i kompetencji można przy-
pisać różne uprawnienia. Ułatwiono także 
jego wdrażanie  – TeamViewer Tensor moż-
na instalować i aktualizować jego agenty 
w trybie cichym na wszystkich komputerach 
i urządzeniach mobilnych w fi rmie.

ZABEZPIECZANIE  ŚRODOWISKA PRACY ZDALNEJ
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ograniczenia budżetowe, stosuje się zarzą-
dzanie polityką haseł. Nadaje im się wy-
magania co do długości, rodzaju użytych 
znaków oraz wymusza cykliczne zmiany 
hasła, uwzględniając wcześniejszą historię 
zmian. Takie rozwiązanie co prawda nie jest 
najlepsze, ale dobrze, że w ogóle jest stoso-
wane – mówi Jakub Jagielak, lider techno-
logiczny w obszarze cyberbezpieczeństwa 
w Atende. 

Na przestrzeni ostatnich lat zaszło wie-
le zmian w sposobach realizacji dostępu 
do wszelkiego rodzaju zasobów. Nowa 
normalność to dziś praca hybrydowa al-
bo nawet całkowicie zdalna. W budowa-
niu cyberbezpieczeństwa stosowane od 
dawna podejście „zamku i fosy” (wokół 
fi rmowej sieci) przestaje być efektyw-
ne z perspektywy nie tylko ochrony, ale 
również wygody użytkownika. Za tren-
dami muszą podążać sposoby i narzędzia 
uwierzytelniania. Dziś hasło to za mało, 
nawet naprawdę skomplikowane. Proces 
uwierzytelniania bazujący tylko na nim 
lub czymkolwiek innym, co człowiek zna, 
to proszenie się o kłopoty. 

W nowej rzeczywistości rośnie zaintere-
sowanie rozwiązaniami MFA (Multi-Fac-
tor Authentication), czyli uwierzytel-
nienia wieloskładnikowego, najczęściej 
realizowanego w formie dwuskładnikowej 

(2FA). Przy odpowiedniej implementacji 
daje ono wyraźny wzrost bezpieczeństwa 
i ogranicza kradzieże tożsamości. Jeśli ha-
sło wyciekło, to – dajmy na to – bez urzą-
dzenia mobilnego, które służy jako drugi 
wektor uwierzytelnienia, napastnikowi na 
niewiele się przyda.

– To, że fi zycznie nie siedzimy już przy 
swoich służbowych biurkach, nie zmienia 
faktu, że potrzebujemy stałego i bezpiecz-
nego dostępu do naszych narzędzi – mówi 
Michał Porada, Business Development 
Manager Cisco Security w Ingram Micro.
– Z tego samego powodu fi rmy coraz chęt-
niej migrują do chmury: dla prostego do-
stępu do zasobów czy współużytkowania 
dokumentów. Jak wtedy upewnić admi-
nistratora systemu, że dostęp uzyskuje 
uprawniona osoba? W takim przypadku 
2FA to podstawa.

Najbliższa przyszłość należy więc do 
dwuskładnikowego, czy nawet kilku-

Coraz bardziej oczywiste staje się, że hasła powinny zacząć 
odchodzić w przeszłość. Przez długie lata spełniały swoje 
zadanie, jednak obecnie są kłopotliwe w zarządzaniu i łatwe 
do wykorzystania przez przestępców. Ale przejście do alter-
natywnych mechanizmów uwierzytelniania wymaga zmiany 
sposobu myślenia.

Hasła, jako tradycyjnie najpopular-
niejszy, podstawowy mechanizm 
uwierzytelniania, mają wiele 

ograniczeń. Największe wynika z  tego, 
że to na użytkowniku spoczywa obowią-
zek ich pamiętania i regularnego zmie-
niania. Właśnie z tego powodu rodzą się 
największe problemy i zagrożenia. Zerk-
nijmy na statystyki. Według raportu fi rmy 
Verizon z 2020 r. w sumie 37 proc. naru-
szeń danych wynikało z kradzieży danych 
uwierzytelniających, do których doszło 
w wyniku błędów użytkowników lub ata-
ków socjotechnicznych. Tymczasem pod-
czas pandemii Covid-19 ta liczba wzrosła 
do 80 proc.! To bardzo niepokojący trend, 
a przecież zagwarantowanie komuś, że 
jego hasła nie wpadną w niepowołane rę-
ce, jest w zasadzie niemożliwe. 

W nie tak znowu odległych latach, gdy 
hasła były uważane za skuteczną ochro-
nę, często podchodzono do nich w spo-
sób – delikatnie mówiąc – niefrasobliwy. 
Nazwą użytkownika był zazwyczaj adres 
mailowy, hasło było krótkie, łatwe do zapa-
miętania i związane z czymś, co znamy (np. 
imieniem psa). Te czasy to już na szczęście 
przeszłość, bo nawet w tych fi rmach, które 
wciąż polegają wyłącznie na hasłach, wi-
dać jednak pewną zmianę w zachowaniu 
użytkowników i administratorów. 

– W przedsiębiorstwach, w których ist-
nieje jako taka świadomość w obszarze cy-
berbezpieczeństwa, ale też bardzo mocne 

Jak hasło 
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składnikowego uwierzytelniania, w któ-
rym oprócz tradycyjnej metody (login plus 
hasło) stosuje się dodatkowe składniki po-
twierdzające, że osoba, która się właśnie 
loguje jest tą, za którą się podaje: token 
sprzętowy lub programowy, kod SMS al-
bo wiadomość push. 

– Jako dodatek do hasła, silną metodą 
podwójnego uwierzytelnienia jest klucz 
sprzętowy, z tego powodu, że generowanie 
drugiego składnika odbywa się poza syste-
mem komputera. Token nie ma połączenia 
z internetem, więc hakerzy nie są w stanie 
go przejąć. Popularnym i dobrym rozwiąza-
niem są też aplikacje na smartfonie, ale tu-
taj nie można już wykluczyć kompromitacji 
urządzenia – mówi Jakub Jagielak. 

Wymieniając inne sposoby weryfi ka-
cji tożsamości niż hasła, Michał Sanecki, 
architekt rozwiązań IT w NetFormers, 
zwraca uwagę na dane biometryczne. 
W tym sposobie uwierzytelniania wyko-

rzystywane są unikalne cechy biologicz-
ne osoby, aby zweryfi kować jej tożsamość. 
System może analizować odciski palców, 
głos, siatkówkę, rysy twarzy itp. Dane bio-
metryczne są bezpieczne, ponieważ są 
prawie niemożliwe do podrobienia lub 
powielenia. Metoda ta jest również przy-
jazna dla użytkownika – skany są szybkie, 
a sam sposób uwierzytelnienia całkiem 
wygodny. Nie trzeba pamiętać kodu ani 
nosić przy sobie urządzenia zewnętrz-
nego. Jednak, aby ograniczyć ryzyko 
włamania, lepiej rozszerzyć podejście 
do zabezpieczeń.

– Hasło pozostaje ważnym czynnikiem, 
pod warunkiem, że nie jest używane samo-
dzielnie. To samo dotyczy biometrii, która 
również ma swoje wady i w pewnych sytu-
acjach może okazać się zawodna. Dlatego 
wdrażamy rozwiązania, które łączą dwa 
lub więcej mechanizmów bezpieczeństwa 
dostępu do zasobów IT, w tym aplikacji 

Zdaniem specjalisty

n Łukasz Knysak, Senior 
System Engineer, 

Exclusive Networks
Najtrudniej spełnić wy-

móg wygodnego do-

stępu do zasobów, nie 

ryzykując jednocześnie 

obniżeniem poziomu bezpie-

czeństwa. Wprawdzie przy obecnym 

rozproszeniu aplikacji i korzysta-

jących z nich użytkowników mo-

że się wydawać, że to niezwykle 

skomplikowane zadanie, ale i w tym 

wypadku na rynku udaje się zna-

leźć systemy i rozwiązania, które 

pozwalają na realizację tych zało-

żeń. Staje się to możliwe za spra-

wą jednoczesnej integracji różnych 

mechanizmów, takich jak wiele me-

tod MFA, federacji uwierzytelnia-

nia SAML oraz OAuth2/OIDC, a także 

dzięki sposobom eliminującym ko-

nieczność częstego logowania się 

użytkowników do wielu różnych 

aplikacji.

n Paweł Rybczyk, Territory 
Manager CEE & CIS, Wallix
W ostatnich kilku latach 

pojawiło się więcej ofert 

SOC w wersji usługo-

wej (SOC as a Service). 

Od tamtej pory w takim 

modelu wdrażane są też inne 

rozwiązania związane z bezpieczeń-

stwem – czasem jako dopełnienie 

SOC, ale też jako samodzielne ser-

wisy. Także i my, jako dostawca roz-

wiązania PAM, zaczynamy działać 

w ten sposób i widzimy duże per-

spektywy rozwoju rynku w tym kie-

runku. Po pierwsze, docieramy do 

klientów, którzy chcą zabezpieczyć 

dostęp do infrastruktury, serwerów, 

komputerów PC, systemów pro-

dukcyjnych, ale nie mają zasobów 

ludzkich do instalacji i zarządzania 

rozwiązaniem. Po drugie, zwraca-

my się do osób potrzebujących bez-

piecznego dostępu, ale mających 

zbyt małą liczbę systemów krytycz-

nych, więc koszt instalacji PAM sta-

je się dla nich barierą. Są wreszcie 

i tacy, którzy potrzebują ochrony 

dostępu na określony czas, na przy-

kład na trzy miesiące. 
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i urządzeń. Zapewniają one bezpieczny do-
stęp do zasobów sieciowych, wykorzystują-
cy właśnie wielopoziomową autentykację. 
Wspieranych w nich jest wiele metod uwie-
rzytelniania, chociażby za pomocą aplika-
cji mobilnej, tokena, wiadomości SMS, czy 
czujników biometrycznych – mówi Michał 
Sanecki.

Jak najdalej ograniczone 

Łukasz Knysak, Senior System Engineer 
w Exclusive Networks zauważa, że zasa-
da „nigdy nie ufaj, zawsze weryfi kuj” staje 
się normą, ponieważ odpowiada na więk-
szość obecnych wymagań w obszarze po-
lityki dostępowej. Architektura Zero Trust 
ma zapewnić, by dostęp był bezpieczny, 
niezależnie od tego, gdzie znajduje się 
sam zasób (chmura czy lokalne centrum 
danych), skąd łączy się użytkownik i z ja-
kiego urządzenia korzysta.

Choć Zero Trust może wydawać się 
czymś w  rodzaju inwigilacji, to takie 
sprawdzenie tożsamości na każdym eta-
pie –  przy dostępie do urządzenia, da-
nych, aplikacji czy infrastruktury – jest 
kluczowe dla bezpieczeństwa całej fi r-
my. A realizowany w ten sposób proces 
uwierzytelniania łączy się nierozerwal-

nie z autoryzacją użytkownika. Jeśli sys-
tem upewnił się już, że dana osoba jest 
tym, za kogo się podaje, to daje jej tylko 
z góry ustalone uprawnienia. 

– Kolejnym fundamentem jest zasada do-
stępu ograniczonego tylko do tych zasobów, 
które są danej osobie potrzebne w pracy. 
I nie powinna ona odbierać tego, jako braku 
zaufania. Nie stajemy się przez to „gorszy-
mi pracownikami”, tylko minimalizowane 
jest ryzyko wykorzystania 
przez napastników tzw. ru-
chu bocznego, gdy jakieś 
urządzenie zostanie skom-
promitowane i  przejęte –
mówi Michał Porada. 

W  realizowaniu spój-
nej strategii w  obszarze 
dostępu kluczowe są sys-
temy NAC, które dają 
możliwość kształtowania 
bardzo szczegółowych reguł polityki do-
stępu do sieci. Mogą być one dodatkowo 
wzbogacone o masę atrybutów: z jakiego 
urządzenia jest próba uzyskania dostępu, 
w jakim stanie jest to urządzenie, z jakie-
go miejsca, o jakiej porze itd. Pozwala to po 
pierwsze wykryć pewne anomalie, które 
mogą wskazywać na próbę włamania do 
systemów klienta, ale również adresu-

je dodatkowe potrzeby, takie jak kontro-
lowany dostęp do pewnych zasobów dla 
urządzeń BYOD. I chociaż takie systemy 
wymagają pracy przy ich wdrożeniu, to 
ten wysiłek zaowocuje w przyszłości.

Ktoś jednak musi nadzorować działa-
nie takiego systemu i analizować bieżącą 
sytuację. Wobec ograniczonych zasobów 
– fi nansowych czy ludzkich – to także mo-
że stanowić wyzwanie. Dlatego nowe sys-

temy oferują coraz większą 
automatyzację pewnych 
procesów, łatwiejsze pro-
wadzenie onboardingu 
nowych urządzeń i  użyt-
kowników czy rozbudowa-
ną analitykę.

Jeśli chodzi o  realiza-
cję chronionego dostępu 
w zmieniającej się archite-
kturze sieci, warto zwrócić 

uwagę na rozwiązania typu SASE. Łączą 
one dostęp do sieci, na przykład SD-WAN, 
z usługami bezpieczeństwa realizowany-
mi w chmurze, w taki sposób, aby umożli-
wić użytkownikowi bezpieczny dostęp do 
usług. SASE szybko staje się rozwinięciem 
VPN-a w pracy zdalnej i w rozproszonych 
sieciach fi rmowych. Na bezpieczeństwo 
w tym rozwiązaniu składa się tożsamość 
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Klienci coraz 
częściej będą 
zwracać się 
ku usługodawcom 
MSSP.

Lokalizacja
(skąd uzyskujesz 

dostęp)

Czas
(o jakiej porze 

uzyskujesz dostęp)

Hasło, PIN itp.
(coś, co znasz)

Token, aplikacja na 
smartfonie itp.
(coś, co posiadasz)

Dane 
biometryczne
(coś, czym jesteś)

Podstawowe elementy wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA)
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Zdaniem integratora 

n  Jakub Jagielak, lider technologiczny w obszarze cyberbezpieczeństwa, Atende
Dla bardziej zaawansowanych systemów, chociażby w sektorze finanso-

wym, MFA to konieczność. Użycia wielu kolejnych składników uwierzytel-

niania wymagają też niektóre giełdy kryptowalut. Aby dokonać wpłaty lub 

wypłaty trzeba potwierdzić nazwę użytkownika, podać hasło, zatwierdzić 

kod captcha, podać kod przesłany SMS, potem kod przesłany mailem, a na 

końcu zautoryzować to kluczem sprzętowym. W przypadku indywidualnych 

użytkowników polecamy menedżera haseł, niekoniecznie zaawansowanego. 

Pozwoli on na automatyczne zarządzanie hasłami dostępowymi, które będą 

generowane automatycznie. Oczywiście, dostęp do menedżera powinien być 

możliwy tylko poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jego popularność 

szybko rośnie i staje się ono czymś naturalnym nawet wśród najmłodszych 

użytkowników. Dzieje się tak między innymi za sprawą producentów gier 

wymuszających korzystanie z 2FA, co nie jest już żadnym problemem, bo 

przecież każdy ma telefon albo pocztę elektroniczną.

n  Michał Sanecki, architekt rozwiązań IT, NetFormers
Obecne czasy szczególnie sprzyjają cyberprzestępcom. Praca zdalna, postę-

pująca cyfryzacja społeczeństwa i coraz większe uzależnienie od internetu 

tworzą dogodne warunki dla rozwoju cyfrowych zagrożeń. Niestety, nic nie 

wskazuje na to, aby w 2022 roku miało się to zmienić. Nowe trendy i narzę-

dzia dotyczące uwierzytelniania użytkowników mają na celu przede wszyst-

kim zwiększenie bezpieczeństwa i wygody ich stosowania. Należy wskazać 

co najmniej trzy aktualne koncepcje, które już mają wpływ na zwiększenie 

poziomu cyberbezpieczeństwa, a w najbliższej przyszłości ich rola będzie 

tylko rosła: uwierzytelnianie MFA, ale bez hasła, usługi SASE oraz polityka 

Zero Trust. Możliwe, że dzięki temu hasła w końcu odejdą w przeszłość. 

n  Michał Cygan, inżynier systemów bezpieczeństwa, Softinet
Często słyszymy od przedstawicieli zespołów IT: „albo wygoda, albo bezpie-

czeństwo”. Bezpieczne uwierzytelnianie to zazwyczaj długie, złożone hasło, 

oddzielne dla każdego systemu. Do tego dodatkowe urządzenia, certyfika-

ty, kody, czyli uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Kolejną komplikacją jest 

brak centralnego nadzoru nad logowaniem, co utrudnia szybką analizę i ko-

relację logowań. Problemy z zapamiętywaniem dużej liczby loginów i haseł 

– systematycznie zmienianych – mogą wiązać się z ryzykiem blokady konta 

i negatywnie wpływać na zapewnienie wysokiej dostępności, a już na pewno 

na wygodę dla użytkowników. Czy rzeczywiście nie ma wyjścia z tej sytu-

acji? Rozwiązaniem jest unifikacja i centralizacja uwierzytelniania. Polega to 

na wykorzystaniu jednej, wspólnej metody uwierzytelniania, która pozwala 

w prosty sposób dostać się do wszystkich zasobów, do których użytkownik 

ma uprawnienia. 
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cyfrowa, która może być połączona z oso-
bą, urządzeniem, usługą w chmurze, opro-
gramowaniem, a  nawet systemem IoT. 
SASE czyni rozproszone środowisko bez-
pieczniejszym bez złożoności i tradycyj-
nych opóźnień WAN/VPN. 

Na ile wygodnie, na ile 
bezpiecznie?
Jak spełnić wymóg zapewnienia w  mia-
rę wygodnego dostępu do zasobów, ale 
bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa? 
W czasie, w którym doszło do tak wielkie-
go rozproszenia aplikacji i korzystających 
z nich użytkowników, może się to wydawać 
wręcz niewykonalne. Na szczęście na ryn-
ku można znaleźć systemy i rozwiązania  
umożliwiające do pewnego stopnia po-
godzenie dwóch, wydawałoby się wyklu-
czających się potrzeb. Sprowadza się to do 
integrowania wielu różnych mechanizmów 
uwierzytelniania i ograniczania konieczno-
ści wielokrotnego logowania się. 

– Nie można przy tym zapomnieć o wszyst-
kich tych systemach, które od dawna korzy-
stają również ze starych zabezpieczeń, takich 
jak NTLMv2 czy Kerberos. W ich wypadku 
migracja do nowoczesnych metod uwierzy-
telniających jest często długotrwała, a cza-
sami wręcz niemożliwa – tłumaczy Łukasz 
Knysak. 

Rozwiązaniem jest wówczas integrowa-
nie ich z wykorzystaniem systemu central-
nego uwierzytelniania, czyli IAM (Identity 
& Access Management). Takie rozwiąza-
nie ułatwi użytkownikom życie, bo nie bę-
dą musieli posiadać wielu różnych danych 
uwierzytelniających i logować się do wielu 
różnych miejsc, w których mogą się znaj-
dować potrzebne im zasoby.

Na centralizację i unifikację, jako obec-
nie główne trendy związane z uwierzy-
telnianiem, zwraca uwagę także Michał 
Cygan, inżynier systemów bezpieczeń-
stwa w  Softinecie. Pozwalają one na 
zwiększanie bezpieczeństwa przy jedno-
czesnym zmniejszeniu złożoności opera-
cyjnej i nakładów pracy specjalistów IT. 

– Unifikacja wspomaga działania operacyj-
ne, usprawnia procesy i sprawia, że system jest 
przyjazny zarówno dla użytkowników końco-
wych, jak i dla administratorów. Centralizacja 
uwierzytelniania daje też dodatkowe benefity 
zarządzającemu systemami w przedsiębior-
stwie – twierdzi Michał Cygan. 

W ten sposób minimalizowana jest ko-
nieczność zarządzania rozproszonymi sys-
temami, co w  przypadku kompromitacji 
poświadczeń pozwala na szybkie zareago-
wanie i zablokowanie dostępu do nich. Tak 
powstaje też swoiste „centrum zarządzania”, 
które pozwala, w jednym miejscu monitoro-
wać stan użytych poświadczeń i identyfi-
kować próby nieautoryzowanego dostępu. 
Wreszcie, umożliwia integrację z istniejący-
mi już bazami użytkowników, przez co uła-
twia wdrożenie w istniejącym środowisku. 

Nie da się jednak ukryć, że cyberbezpie-
czeństwo staje się coraz bardziej skom-
plikowane, a klienci nie mają kwalifikacji 
i zasobów do jego wdrażania. Dlatego co-
raz częściej będą się zwracać w stronę in-
tegratorów tworzących oferty w modelu 
MSSP (Managed Security Service Provi-
der). Bezpieczeństwo jako zewnętrzna 
usługa zdejmuje z administratorów ciężar 
zarządzania rozwiązaniem i odpowiada 
na dążenie firm do ograniczania wydat-
ków inwestycyjnych.  n

44_47_Vad 1_2022_Systemy uwierzytelniania.indd   47 07.03.2022   13:30:19



Jak wynika z przygotowanego przez 
Verizon dokumentu „Data Breach
Investigations Report 2021”, aż 

61 proc. wycieków danych miało związek 
z nieuprawnionym wykorzystaniem tzw. 
uprzywilejowanych poświadczeń, czyli 
loginów i haseł należących do administra-
torów lub innych osób o dużym zakresie 
uprawnień. W uniknięciu tego problemu 
pomocne mogą być systemy PAM (Privi-
leged Access Management), przeznaczone 
do nadzoru sesji uprzywilejowanych oraz 
monitorowania kont o dużych uprawnie-
niach i zarządzania nimi.

Zakres działania rozwiązań PAM 
obejmuje osoby, które mają dostęp do 
najbardziej wrażliwych, krytycznych 
systemów – pozwalają między innymi na 
śledzenie wprowadzanych zmian, a także 
automatycznie przerywają sesję w przy-
padku działań mogących skutkować za-
grożeniem dla bezpieczeństwa firmy. 

Tym samym eliminują konieczność pro-
wadzenia bardzo skrupulatnej dokumen-
tacji dotyczącej działań administratorów. 

Ponadto PAM świetnie sprawdza 
się jako narzędzie do monitoringu ze-
wnętrznych firm świadczących usłu-
gi IT. W czasie wykonywania prac mają 
one często dostęp do newralgicznych da-
nych klienta, który nie ma kontroli nad 
ich działaniami. Jeśli dojdzie do kradzie-
ży danych, PAM nie tylko o tym poinfor-
muje, ale również pozwoli dostarczyć 
dowody przestępstwa. Rozwiązanie to 
umożliwia także podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa środowiska IT poprzez 
ochronę i aktualizację haseł, a także dba-
łość o ich złożoność i zróżnicowanie we 
wszystkich systemach, do których logują 
się użytkownicy.

Analitycy Gartnera przewidują, że 
w 2022 r. około 70 proc. fi rm wdroży sys-
temy PAM, co oznacza wzrost o 40 proc. 
w porównaniu z rokiem 2020. Przyjęło 
się zakładać, że z tego typu rozwiązań 
najczęściej korzystają banki i instytucje 
telekomunikacyjne, ale równie przydat-
ne są one w  jednostkach sektora pu-
blicznego, jak też większych i średnich 
przedsiębiorstwach.

Wśród najważniejszych funkcji systemu 
Senhasegura jest scentralizowane zarzą-
dzanie dostępem w celu ochrony poświad-
czeń i kontroli nad ich wykorzystaniem. 
Istnieje możliwość defi niowania grup do-
stępu i przypisywania do nich użytkowni-
ków, którzy mogą pobrać dane hasło lub 
skorzystać ze zdalnego dostępu do da-
nego systemu lub urządzenia. Można też 
w kontrolowany sposób dopuścić do sieci 
podmioty zewnętrzne, w tym dostawców 

usług, nadając im uprawniania wyłącznie 
do określonych urządzeń i w określonym 
przedziale czasu. 

Bardzo przydatna jest też funkcja na-
grywania w formie wideo zdalnych sesji 
prowadzonych za pośrednictwem Senha-
segura w celu identyfi kowania niepożą-
danych zachowań. Nagrania sesji można 
następnie przeszukiwać na podstawie sze-
regu kryteriów, na przykład danego użyt-
kownika lub wprowadzonych poleceń. 
Administratorzy mogą określić, którzy 
użytkownicy będą korzystali z sesji logo-
wanych, monitorowanych oraz w  pełni 
nagrywanych. W  razie potrzeby można 
też generować łatwe do wyeksportowania 
zbiory dowodów za pomocą rozbudowa-
nego menu raportów, zaprojektowanego 
na potrzeby audytów oraz instytucji nad-
zorczych. W  celu prowadzenia regular-
nych audytów można również utworzyć 
oddzielny profi l audytora.

Produkty Senhasegura są oceniane przez 
klientów biznesowych jako wybitnie przy-
jazne i skuteczne – w rankingu Gartner 
Peer Insights użytkownicy wystawili im 
ocenę 4,9 w pięciostopniowej skali. Roz-
wiązania te stosowane są także w  Pol-
sce, a jednym z klientów referencyjnych 
jest Bank Spółdzielczy w Staszowie. Wię-
cej informacji dostępnych jest na stronie 
senhasegura.eu/pl.

Zdecydowana większość średnich i dużych fi rm powinna zabezpieczać dostęp do systemów IT 
za pomocą rozwiązania typu PAM. Jednym z takich produktów jest obecne od kilku lat w Polsce 
oprogramowanie Senhasegura, dostępne w dystrybucyjnej ofercie Dagmy.

Senhasegura ułatwi zarządzanie   
dostępem uprzywilejowanym

Dodatkowe informacje:
Kamil Budak,

Product Manager Senhasegura, Dagma 
budak.k@dagma.pl

Kamil Budak, 
Product Manager Senhasegura, 

Dagma 

Jako dystrybutor z war-
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Szybki wzrost liczby osób pracujących zdalnie uwydatnił ograniczenia tunelowania VPN. 
Dlatego Sophos rekomenduje wdrożenie rozwiązania ZTNA, które gwarantuje bezpieczny 
dostęp do fi rmowych zasobów z maksymalną możliwą wydajnością.

Niektóre przedsiębiorstwa nadal sta-
rają się wydobyć z VPN wszystko, co 
się da, ale wiele poszukuje alternaty-

wy – czegoś, co w pełni sprosta wyzwaniom 
związanym ze zdalnym dostępem. Mogą na 
to liczyć, jeśli zdecydują się na mechanizm 
zdalnego dostępu nowej generacji – ZTNA 
(Zero Trust Network Access). Zapewnia on 
wyższy poziom bezpieczeństwa, bardziej 
granularną kontrolę, większą widzialność 
sieci i brak negatywnego wpływu na kom-
fort pracy użytkownika w porównaniu z tra-
dycyjnym zdalnym dostępem VPN.

Jak sama nazwa wskazuje, ZTNA bazu-
je na zasadzie „nie ufaj niczemu, weryfi kuj 
wszystko”. W ten sposób wyeliminowana 
została koncepcja murów starego zamku 
i  fosy na rzecz uczynienia każdego użyt-
kownika, każdego urządzenia i każdej apli-
kacji sieciowej indywidualnym obiektem, 
podlegającym weryfi kacji danych uwie-
rzytelniających, kontroli stanu urządzenia 
i sprawdzeniu aktualnych reguł dostępu. 

Kolejną kluczową różnicą w  sposobie 
działania ZTNA jest to, że użytkownicy nie 
są wpuszczani do sieci z zapewnioną peł-
ną swobodą ruchu. Zamiast tego stosowana 
jest metoda mikrosegmentacji – tworzone 
są indywidualne tunele między użytkow-
nikiem a  konkretną bramą dla aplikacji, 
do której ma on uprawnienia, i nic więcej. 
Zdalny dostęp VPN nie zapewnia żadnego 
wglądu w to, z jakich aplikacji mogą korzy-
stać użytkownicy, podczas gdy ZTNA gwa-
rantuje informacje o statusie i aktywności 
w czasie rzeczywistym dla wszystkich apli-
kacji, co jest nieocenione przy identyfi kacji 
potencjalnych problemów i prowadzeniu 
audytów licencyjnych. 

Dodatkowa mikrosegmentacja, jaką za-
pewnia ZTNA, gwarantuje eliminację ryzyka 

tzw. bocznego ruchu danych (lateral move-
ment) pomiędzy urządzeniami użytkowni-
ków i infrastrukturą sieci. Każdy użytkownik, 
urządzenie i aplikacja lub zasób jest poddany 
indywidualnej kontroli, dzięki czemu znika 
pojęcie domniemanego zaufania.

Chmurowe rozwiązanie Sophos ZTNA od 
początku zostało zaprojektowane tak, aby 
zapewniać łatwy w obsłudze, zintegrowany 
i bezpieczny dostęp do sieci. Dzięki integracji 
z Sophos Central, platformą do zarządzania 
cyberbezpieczeństwem w chmurze (i rapor-
towania), możliwe jest nie tylko zarządzanie 
rozwiązaniem ZTNA, ale także posiadany-
mi fi rewallami Sophos, urządzeniami koń-
cowymi, ochroną serwerów, urządzeniami 
mobilnymi, ochroną poczty elektronicznej 
i wieloma innymi.

– Korzyści z oszczędności czasu, jakie za-
pewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie 
cyberochronne, są ogromne. Klienci twierdzą, 
że równoczesne korzystanie z pakietu produk-
tów Sophos, zarządzanych z platformy Sophos 

Central i objętych mechanizmem Synchro-
nized Security do automatycznej identyfi ka-
cji zagrożeń i reagowania, to jakby podwoje-
nie wielkości ich zespołu IT – mówi Grzegorz 
Nocoń, inżynier systemowy w Sophosie. 

Sophos ZTNA jest również wyjątkowy 
dzięki ścisłej integracji zarówno z Sophos 
Firewall, jak i wdrażanym na urządzeniach 
końcowych oprogramowaniem Sophos 
Intercept X.  Pozwala to na wykorzysta-
nie mechanizmów Synchronized Security 
i Security Heartbeat do wymiany informa-
cji o stanie sprzętu pomiędzy fi rewallem, 
urządzeniem, ZTNA i Sophos Central, aby 
automatycznie reagować na zagrożenia lub 
obecność w  sieci niezgodnych urządzeń. 
Umożliwia to automatyczne ograniczanie 
dostępu i uniemożliwianie połączenia zagro-
żonych systemów do czasu ich oczyszczenia. 

Sophos ZTNA: bezpieczny 
dostęp bez kompromisów

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos, 

grzegorz.nocon@sophos.com
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Aplikacje w chmurze  
publicznej

Aplikacje  
w centrum danych
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Wydawać by się mogło, że po 
okresie wzmożonej aktywno-
ści, związanej z koniecznością 

natychmiastowego przejścia w tryb pracy 
zdalnej lub hybrydowej, nastąpi względ-
na stabilizacja w zakresie bezpieczeństwa 
cyfrowych środowisk. Nic bardziej myl-
nego. Co prawda, większość firm dosto-
sowała się już do działania 
w sytuacji pandemicznej, 
nie oznacza to jednak, że 
zmniejszyła się liczba czy-
hających na nie zagrożeń. 
Wprost przeciwnie, okres 
pandemii przyniósł in-
tensyfikację aktywności  
cyberprzestępców. 

Jak wynika z  raportu 
„2022 Anomali Cybersecurity Insights 
Report”, od początku pandemii 83 proc. 
ankietowanych firm odnotowało wzrost 
prób cyberataków. Jednocześnie więk-
szość z nich doświadczyła wzrostu licz-
by wiadomości phishingowych (przy 

czym w wielu z nich obecne były tematy 
związane z koronawirusem). Oczywiście 
celem cyberprzestępców są wszystkie 
przedsiębiorstwa, jednak ich uwagę sku-
piają głównie duże firmy ze względu na 
większą ilość cennych danych. 

Co ważne, cyberataki stały się bardziej 
wyrafinowane i skuteczne, a zapewnie-

nie bezpieczeństwa stało 
się większym wyzwaniem 
niż kiedykolwiek. Tyl-
ko 49 proc. uczestników 
badania Anomali było 
pewnych, że zespoły ds. 
bezpieczeństwa w ich fir-
mach są w  stanie odpo-
wiednio priorytetyzować 
zagrożenia, z uwzględnie-

niem informacji o trendach, wadze i moż-
liwym wpływie na działalność biznesową. 
Z kolei 32 proc. respondentów było zda-
nia, że zespoły bezpieczeństwa mają 
trudności z nadążaniem za szybko zmie-
niającą się naturą cyberzagrożeń.

Zdaniem ekspertów Cisco Talos, 
w 2022 r. należy spodziewać się jeszcze 
większej aktywności cyberprzestępców. 
Będą oni coraz sprytniej wykorzystywać 
znane im narzędzia i sposoby ataków. Ich 
aktywność będzie w  dużej mierze po-
chodną incydentów, które obserwowali-
śmy w roku minionym, a nawet wcześniej. 
Atakujący staną się też jeszcze bardziej 
ostrożni, przez co trudniej będzie ich zi-
dentyfikować.  

Powszechność niektórych narzędzi IT 
sprawia, że cyberprzestępcy mogą prowa-
dzić ataki na znacznie większą skalę niż 
do tej pory. Nie muszą już bowiem obierać 
za cel konkretnego przedsiębiorstwa. Gdy 
obiektem ataku staje się dostawca usług 
zarządzanych lub oprogramowanie ba-
zujące na otwartym źródle, zagrożone są 
wszystkie podmioty, które z tych rozwią-
zań korzystają. O realnej groźbie tego typu 
działań świadczy chociażby obserwo-
wany od 2020 r. wzrost ataków na firmy  
deweloperskie. 

Po konieczności szybkiego dostosowania systemów bezpieczeństwa do dzia-
łalności firm w warunkach lockdownu przyszedł czas na weryfikację zasto-
sowanych rozwiązań i uporządkowanie reguł działania. Często chaotycznie 
prowadzone w tym czasie projekty spowodowały, że wyzwań pod adresem 
polityki bezpieczeństwa nie jest mniej niż wcześniej.

n Andrzej Gontarz

Końca 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

VADEMECUM CRN marzec 2022

Cyberprzestępcy 
będą coraz sprytniej 
wykorzystywać 
znane im narzędzia  
i sposoby ataków.

nie widać
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Tworzenie i wdrażanie reguł polityki bez-
pieczeństwa w każdej firmie czy insty-
tucji staje się w takiej sytuacji nigdy nie 
kończącym się zadaniem. Eksperci Cisco 
Talos podkreślają, że specjaliści ds. cy-
berbezpieczeństwa muszą mieć przede 
wszystkim otwarte głowy –  nie tracić 
czujności i nie lekceważyć znanych form 
ataków, które mogły z czasem ewoluować. 
Konieczne jest też baczne obserwowanie 
różnych środowisk, w których mogą dzia-
łać cyberprzestępcy. 

Trzeba też zwracać uwagę na zacho-
wanie pracowników własnej firmy. Ci 
bowiem, jak wynika z raportu firmy Iron 
Mountain, są zazwyczaj świadomi poten-
cjalnych zagrożeń, ale i tak często podej-
mują ryzykowne działania. Jedna trzecia 
badanych przyznała się do popełnienia 
co najmniej jednego „krytycznego” błędu 
w pracy, a 14 proc. podjęło ryzyko, które 
ostatecznie doprowadziło do koniecz-

ności poniesienia przez ich pracodawcę 
kosztów finansowych. 

Skala zagrożeń rośnie dodatkowo 
w warunkach home office’u. Niemało, bo 
36 proc. pracowników uczestniczących 
w badaniu Iron Mountain przyznało, że 
są mniej świadomi kwestii bezpieczeń-
stwa związanych z wykonywaniem pracy 
zdalnej. Tak więc, nawet jeśli firmie uda-
ło się zorganizować sprawne środowisko 
obsługi biur domowych, to musi cały czas 
dbać o zachowanie bezpiecznych warun-
ków wykonywania zadań w trybie zdal-
nym bądź hybrydowym. Związane z tym 
problemy muszą również być na bieżąco 
odzwierciedlane w założeniach polityki 
bezpieczeństwa. 

– Zapewnienie bezpieczeństwa to ciągły 
proces, tutaj nie może być mowy o końcu 
działań –  tłumaczy Mariola Więckow-
ska, dyrektor rozwoju innowacyjnych 
technologii ochrony danych w  LexDi-
gital i członek zarządu Stowarzyszenia 
Administratorów Bezpieczeństwa  

Zdaniem integratora 
n  Jakub Jagielak, lider technologiczny  

w obszarze cyberbezpieczeństwa, Atende 
W przypadku każdego ataku kluczowe 

znaczenie dla skutecznej ochrony ma 

warstwowa strategia bezpieczeństwa. 

Obejmuje ona zarówno zaawansowa-

ne metody ochrony, monitorowanie jej 

poziomu oraz wykrywanie zagrożeń, 

jak też procedurę odpowiedniego re-

agowania na pojawiające się incyden-

ty. Warto także pamiętać, że w zakresie 

działań związanych z zapewnianiem 

bezpieczeństwa ważna jest nie tylko 

identyfikacja zagrożenia oraz ochrona 

zasobów w danym momencie. Potrzeb-

na jest identyfikacja zagrożeń w całym 

cyklu życia cyberataku, od wstępnego 

rozpoznania po eksfiltrację danych. Jeśli 

chodzi o ataki typu malware, to ostatni 

znany mi rekord całego procesu – od do-

starczenia malware na komputer użyt-

kownika do przejęcia całego systemu 

– wynosi około dwóch godzin. Czasami 

jednak trwa to wiele dni. Wprowadzanie 

kolejnych poziomów zabezpieczeń ma 

utrudnić podnoszenie sobie uprawnień 

przez przestępców. 

n  Piotr Tamulewicz, kierownik ds. kluczowych 
klientów, Sebitu 

Zgłaszają się do nas w większości fir-

my, które stały się już ofiarą incydentów 

związanych ze złamaniem zabezpie-

czeń. Jednym z głównych powodów 

takiego stanu rzeczy są ograniczone 

budżety działów bezpieczeństwa IT 

w polskich przedsiębiorstwach. Innym 

jest czynnik natury ludzkiej – w cza-

sie pandemii wiele osób straciło pra-

cę i przeszło na „ciemną stronę mocy”. 

Między innymi dlatego ostatnimi czasy 

mamy zwiększoną liczbę cyberataków. 

W większości dużych firm, które się do 

nas zgłaszają, nie ma polityki bezpie-

czeństwa obejmującej kwestie związa-

ne z IT. Jej brak ujawnia się w pierwszej 

kolejności po ataku celowanym. Drugim 

problemem w takiej sytuacji jest brak 

procedury „disaster recovery”, czyli spi-

sanych procedur wznowienia, utrzy-

mywania lub przywrócenia krytycznej 

infrastruktury teleinformatycznej po 

incydencie, który spowodował wstrzy-

manie jej pracy. Nawet jeżeli firmy mają 

politykę bezpieczeństwa, to często, nie-

stety, jedynie na papierze.
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Informacji (SABI). – Sytuacja w otoczeniu 
biznesowym ciągle się zmienia, wciąż po-
jawiają się nowe zagrożenia, ale stare nie 
znikają. Trzeba nieustannie prowadzić 
analizę ryzyka i do jej wyników dostosowy-
wać niezbędne rozwiązania. Polityka bez-
pieczeństwa nie może być zamkniętym, raz 
na zawsze przyjętym dokumentem. Trze-
ba ją nieustannie dostosowywać do poja-
wiających się zagrożeń i rodzajów ryzyka, 
także w obecnej, wywołanej skutkami pan-
demii koronawirusa sytuacji.

Szczególnego znaczenia nabiera dobrze 
przeprowadzony audyt bezpieczeń-
stwa. Przestępcy cały czas penetrują sieć 
i szukają podatności. Firmy muszą więc 
też cały czas monitorować ruch w swo-
ich środowiskach, aby jak najwcześniej 
wykryć ewentualny atak oraz na niego  
zareagować. Muszą również dbać o nale-
żyte zabezpieczenie trans- 
feru danych, których zdo-
bycie jest celem większości 
cyberataków. 

Dzisiaj coraz więcej firm 
stosuje rozwiązania chmu-
rowe. Podczas audytu trze-
ba więc sprawdzić, czy są 
wypracowane zasady bezpiecznego ko-
rzystania z tego typu usług. To samo doty-
czy pracy zdalnej. Należy przeanalizować 
i  zweryfikować pod kątem aktualnych 
wyzwań obowiązujące zasady działania. 
Muszą nie tylko znaleźć odzwierciedle-
nie w polityce bezpieczeństwa, ale także 
być stosowane w praktyce. 

Zdaniem Marioli Więckowskiej, trze-
ba zwracać szczególną uwagę na zasady 
dostępu do firmowych zasobów. Oso-
by korzystające z nich w sposób gene-
rujący większe ryzyko, w tym pracujące  

z domu, powinny być wyposażone w moż-
liwie najlepsze zabezpieczenia. W odpo-
wiedni sposób musi być też zorganizowane 
robienie kopii bezpieczeństwa stacji robo-
czych i laptopów wykorzystywanych do 
pracy zdalnej. Trzeba wszystko dokładnie 
ustalić, tak by użytkownicy nie mieli wąt-
pliwości, kiedy, jak, gdzie i przez kogo ko-
pie bezpieczeństwa mają być robione. 

– Polityka bezpieczeństwa musi zawie-
rać realne, dające się faktycznie zreali-
zować zasady działania, a nie oderwane 
od rzeczywistości zapisy. Audyt jest rów-
nież po to, by to zweryfikować – podkreśla  
Mariola Więckowska. 

Do weryfikowania skuteczności wdro-
żonych reguł polityki bezpieczeństwa 
i wspomagania realizacji ich postanowień 
można stosować też wiele rozwiązań in-
formatycznych służących na co dzień 

do zarządzania systema-
mi ochronnymi. Zdaniem 
Jakuba Jagielaka, lidera 
technologicznego w obsza-
rze cyberbezpieczeństwa 
w  Atende, najważniejsza 
w tym procesie jest umie-
jętność dostrzegania za-

grożeń. Nie da się bowiem reagować na 
zdarzenia, których nie widać. Popraw-
nie zbudowany system cyberochrony po-
winien umożliwiać szybką identyfikację 
nowej podatności w całym środowisku 
informatycznym, wskazywać potencjal-
ne sposoby ataku oraz wykrywać i blo-
kować próby wykorzystania istniejącej 
podatności. 

– Szczególnie w  dużych, dojrzałych 
przedsiębiorstwach kluczowe staje się za-
pewnienie aktualnej informacji o  stanie 
systemów poprzez ich stałe monitorowa-

VPN-y w pandemii 
okazały się zbyt 
obciążające dla 
firewalli. 
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nie oraz natychmiastowe reagowanie na 
niepożądane zjawiska – tłumaczy Jakub 
Jagielak. – Jest to możliwe dzięki wdroże-
niu systemów typu SIEM i SOAR. W pozo-
stałych podmiotach istotne jest wdrożenie 
systemów umożliwiających monitorowa-
nie stanu bezpieczeństwa w zakresie zarzą-
dzania podatnościami, analizy anomalii 
w ruchu sieciowym i wykrywania incyden-
tów, czyli zapewniania reakcji na nie na sta-
cjach końcowych.

Przydatne w  zapewnieniu należytego 
poziomu ochrony zasobów są też systemy 
typu: UBA (User Behavior Analytics), DLP 
(Data Loss Prevention), PAM (Privileged 
Access Management) oraz rozwiązania 
klasy ATP (Advanced Threat Protection). 
Dla przykładu, rozwiązania klasy PAM, 
służące do zarządzania uprzywilejowa-
nymi uprawnieniami, umożliwiają nagry-
wanie sesji zdalnych, kontrolę dostępu 
użytkowników, eliminowanie prostych, po-
wtarzalnych i niejednokrotnie skompromi-
towanych haseł. Jak wynika z raportu „2020 
Data Breach Investigations” firmy Verizon, 
ponad 80 proc. naruszeń danych wiązało się 
z atakami typu brute force, wykorzystujący-
mi skradzione lub zgubione dane uwierzy-
telniające kont uprzywilejowanych.

Trzeba mieć na uwadze, że niektóre roz-
wiązania, wykorzystywane tradycyjnie do 
ochrony firmowych zasobów, w warun-
kach pracy zdalnej i hybrydowej mogą nie 
spełniać należycie swojej roli. Dlatego też 
producenci systemów bezpieczeństwa sta-
rają się uwzględniać wyzwania związane 
z pracą zdalną i dodawać do swoich pro-
duktów nowe funkcje. 

– Stosowane od wielu lat połączenia typu 
VPN w trakcie pandemii okazały się zbyt ob-
ciążające dla firewalli, głównie za sprawą ko-
nieczności szyfrowania ruchu – mówi Dawid 
Królica, inżynier ds. sieci i bezpieczeństwa 
w Sebitu. – Wymuszało to nagłą moderni-
zację czy wymianę tych systemów, aby pod-
łączyć do sieci firmowej znacznie większą 
liczbę użytkowników. Sam VPN w konfron-
tacji z rosnącymi wymaganiami dotyczący-
mi bezpieczeństwa stał się niewystarczający. 
Z pomocą przyszły systemy uwierzytelniania 
wieloskładnikowego, dobrze znane wcześniej 
z bankowości elektronicznej. 

Podkreśla przy tym, że ten sposób 
uwierzytelniania powinien być stosowa-
ny nie tylko przy zapewnianiu dostępu dla  Ź
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Szkolenia techniczne dla IT 

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa 

Wdrożenie rozwiązań wspierających bezpieczne zachowania 

Edukacja wszystkich użytkowników 

Czynniki wspierające budowę kultury bezpieczeństwa w firmie

34%

61%

65%

78%
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Jakie wnioski w zakresie polityki cyberbezpie-
czeństwa można wyciągnąć po doświadczeniach 
z pandemią koronawirusa?
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa in-

formacji oraz innych zasobów absolutnie nie 

jest zarezerwowana wyłącznie dla najwięk-

szych podmiotów. Politykę bezpieczeństwa 

powinna opracować każda fi rma, niezależnie 

od wielkości i profi lu działalności. Dzisiaj pra-

wo nakłada na wszystkich obowiązek zapew-

nienia ochrony danych osobowych, jednak 

wprowadzenie i stosowanie polityki bezpie-

czeństwa obejmie wszystkie przechowywane 

oraz przetwarzane dane. To pozwoli lepiej za-

bezpieczyć się na wypadek nagłych, nieprze-

widzianych okoliczności. 

Jakie są dzisiaj najważniejsze wyzwania w za-
kresie tworzenia dokumentu polityki cyberbez-
pieczeństwa i realizacji jego zapisów? Na czym 
fi rmy powinny się skupić w pierwszym rzędzie?
Z uwagi na popularyzację dostępu do global-

nej sieci, zagrożenia dla cyfrowych danych 

i informacji stały się powszechne. Najskutecz-

Trzy pytania do…
dr. inż. Igora Protasowickiego,  specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, 
teleinformatycznego i energetycznego w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie

niejszą formą obrony jest dbanie o aktualizo-

wanie wykorzystywanego oprogramowania. 

Producenci mają świadomość tego, że ich pro-

dukty nie są wolne od wad i cały czas pracu-

ją nad ich udoskonalaniem. Wiele luk udaje 

się wykryć i załatać zanim przestępcy zaczną 

z nich korzystać, inne dopiero po pierwszych 

atakach, ale ich załatanie skutecznie blokuje 

możliwość dalszego wykorzystywania przez 

przestępców. Mając na uwadze powszech-

ny charakter zagrożeń, wprowadzenie poli-

tyki bezpieczeństwa powinno być również 

powszechne. W centrum zainteresowania po-

winna znaleźć się skuteczna kontrola dostę-

pu. Wdrożenie takiego rozwiązania nie musi 

wiązać się ze znacznymi nakładami fi nanso-

wymi. Za element obowiązkowy należałoby 

uznać politykę dotyczącą haseł użytkownika 

– zwłaszcza w kontekście ich odpowiedniej 

komplikacji i regularnej wymiany.

Które obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa 
wymagają szczególnej uwagi podczas prowadze-
nia audytów bezpieczeństwa?

Wszystkie, które obejmują jakiekolwiek sys-

temy komputerowe. Choćby to był jedynie 

prosty termometr z dostępem do sieci. Wszę-

dzie, gdzie mamy do czynienia ze sprzętem 

komputerowym służącym do przechowywa-

nia, przetwarzania i przesyłania danych, mu-

simy liczyć się z możliwością wycieku tych 

danych. Nie powinniśmy mówić, że jedne czę-

ści systemu zasługują na większą uwagę niż 

inne – nie wolno zaniedbywać żadnych. Sys-

tem jest tak bezpieczny, jak jego najsłabsze 

ogniwo. Zdarza się, że te najsłabsze ogniwa 

należą do świata Internetu Rzeczy, jak wspo-

mniany termometr czy inne, proste sprzęty, 

którymi się otaczamy. Jako że mają one moż-

liwość uzyskania połączenia z siecią, powin-

niśmy zadbać o ich bezpieczeństwo tak samo, 

jak w przypadku innych systemów kompu-

terowych pracujących w sieci wewnętrznej. 

Audytor powinien sprawdzać zarówno sprzęt, 

jak i pracowników, którzy go obsługują. Do-

świadczenie podpowiada, że za większość 

błędów i naruszeń polityki bezpieczeństwa 

winę ponosi człowiek.
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zdalnych użytkowników, ale również 
wdrożony w systemach teleinformatycz-
nych o krytycznym znaczeniu. Większość 
groźnych cyberataków skutkuje bowiem 
dzisiaj przejęciem najwyższych upraw-
nień administratorów, co prowadzi do 
przejęcia przez atakującego pełnej kon-
troli nad całym środowiskiem IT. W takiej 
sytuacji coraz większego znaczenia nabie-
ra także stosowanie systemów zgodnych 
z zasadą ZTA (Zero Trust Access).

Wiele wskazuje na to, że model pracy 
zdalnej i hybrydowej pozostanie z nami 
na dłużej. To stawia przed producentami 
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa no-
we wyzwania. 

– Mobilne urządzenia końcowe pozosta-
ną głównym narzędziem pracy, co na tyle 
mocno poszerzy obszar bezpieczeństwa 
przedsiębiorstw, że koncepcja granic sieci 
stanie się w zasadzie przestarzała – mówi 

Sebastian Zamora, Sales Manager Poland 
w Progressie. – Cyberprzestępcy będą ata-
kować pracowników mobilnych za pomocą 
wyrafi nowanych narzędzi oraz metod inży-
nierii społecznej. Dostawcy 
rozwiązań bezpieczeństwa 
muszą mieć na uwadze 
ten trend i wciąż rozwijać 
wsparcie dla modelu Zero 
Trust w swoich produktach. 

Ze względu na to, że 
ochrona brzegu sieci staje 
się coraz trudniejsza, du-
żego znaczenia nabierają 
mechanizmy inteligentnego wykrywania 
anomalii. Pozwalają szybko zidentyfi ko-
wać i zneutralizować zagrożenie, kiedy 
już dostało się do wnętrza środowiska IT. 
Problem w tym, że uczenie maszynowe 
i sztuczna inteligencja stały się powszech-
ne nie tylko w sektorze IT – korzystają 
z nich również cyberprzestępcy. Jak za-
uważa Sebastian Zamora, atakujący będą 

używać systemów bazujących na uczeniu 
maszynowym do generowania wiarygod-
nych treści i obrazów na fałszywych wi-
trynach wykorzystywanych w phishingu 

i w innych atakach bazują-
cych na socjotechnice.

Firmy, które potrzebują 
zintegrowanego nadzoru 
nad realizacją założeń poli-
tyki bezpieczeństwa, mogą 
zainteresować się rozwią-
zaniami klasy IT GRC 
(Governance, Risk Mana-
gement and Compliance). 

Pomagają one zautomatyzować proce-
sy oceny skuteczności stosowanych me-
chanizmów cyberbezpieczeństwa i  ich 
zgodności z wytycznymi polityki bezpie-
czeństwa. Są przydatne w analizie ryzy-
ka, weryfi kowaniu stosowanych procedur 
postępowania oraz ocenie wdrażanych 
rozwiązań pod kątem zgodności z nor-
mami i standardami bezpieczeństwa. n

Rośnie znaczenie 
mechanizmów 
inteligentnego 
wykrywania 
anomalii.
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