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IT           n           BIZNES           n           TRENDY           n           TECHNOLOGIE 

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam w rozwoju polskiego rynku IT! 

n  jedyny opiniotwórczy miesięcznik 

dla polskiego kanału sprzedaży IT  

n  najchętniej odwiedzany portal dla 

resellerów, VAR-ów i integratorów IT  

n  najwięcej bezpośrednich relacji z wyda-

rzeń branżowych w Polsce i zagranicą  

n  najbardziej kompleksowe źródło 

informacji o technologiach     

n  najszerszy przegląd marek 

dostępnych na polskim rynku     

n  czołowa platforma wypowiedzi 

dla ekspertów i menadżerów  

CRN Polska  

od 25 lat wspiera rozwój 
kanału sprzedaży i całego 

poskiego rynku IT!  

Vademecum  
 VAR-ów i integratorów

od 10 lat szerzy wiedzę 
na temat zaawansowanych 

produktów i usług IT! 

LAT
CRN POLSKA

LAT
VADEMECUM
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Dane w trendzie wzrostowym
Wartość danych wzrasta, a wraz z nią koszty związane 
z ich zabezpieczaniem.
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Stare i nowe 
zagrożenia wciąż 
dużym wyzwaniem
Wzmożoną aktywność 
widać zarówno po 
stronie zwykłych 
przestępców, jak też tych 
sponsorowanych przez 
rządy niektórych państw.

Ochrona dostępu: w wielości siła
Ponieważ nie istnieje jedno rozwiązanie dające pełną gwarancję ochrony 
środowiska IT, w celu ograniczenia ryzyka ataku konieczne staje się 
jednoczesne stosowanie różnych metod zapewniania bezpiecznego dostępu.

Nowe architektury, 
więcej narzędzi
W obszarze bezpieczeństwa 
sieciowego „gorące tematy” 
to SASE i NDR/XDR. 
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EDYTORIAL

Wciągu minionych miesięcy za sprawą modelu języko-
wego GPT miliony osób na świecie na własne oczy 
przekonało się o potędze sztucznej inteligencji. Świa-

domość, że odpowiedzi, która nie jest po prostu fragmentem znale-
zionej w sieci strony, udziela bezduszna maszyna, powala na kolana. 
Po dłuższej zabawie jednak nietrudno odnieść wrażenie, że temu 
wirtualnemu rozmówcy zdarza się – mówiąc kolokwialnie – pleść 
bzdury. Co więcej, robi to z wyjątkową pewnością siebie. Wymyśla 
nieprawdziwe fakty historyczne, nieistniejące posta-
ci czy tytuły utworów literackich. Najlepsze jest to, że 
poproszony o ich zacytowanie… robi to! Oczywiście 
zmyślając treść w czasie rzeczywistym. 

Zjawisko to zostało określone przez ekspertów ds. 
uczenia maszynowego mianem halucynowania, ale 
– co ciekawe – nie są oni do końca pewni przyczyn je-
go istnienia. Praźródła mogą być dwa: dane użyte do 
zasilania algorytmu (np. wykluczające się informa-
cje) oraz konstrukcja samego mechanizmu uczenia. 
Problem istnieje od dawna, a zlikwidowanie go bez 
ingerowania w zestaw wykorzystywanych do uczenia danych albo 
tworzenie wyjątków w zasadach ich analizy okazało się niebanalne. 
Naukowcy niechętnie, ale takiej interwencji dokonują.

Na prowadzonym na Facebooku przez personel z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego profilu „Cafe Nauka” (polecam!) w ostatnim czasie 
pojawił się bardzo ciekawy wpis dotyczący analizy obrazów przez 
sztuczną inteligencję. Bazuje on na treści książki „Po co nam ma-
tematyka” Iana Stewarda i dotyczy metod oszukiwania systemów 
uczenia maszynowego. Pokazano w nim przykład prawidłowo 
rozpoznanego przez sztuczną inteligencję zdjęcia kota, które – po 
zmianie zaledwie kilku pikseli – zaczęło być interpretowane przez 
ten sam algorytm jako… pasta z awokado. Czy to tylko kwestia pre-
cyzji obliczeń, rozdzielczości obrazu itd.? Też, ale nie tylko. Kom-
putery liczą nieporównywalnie szybciej niż ludzie, ale brakuje im  

najważniejszego w kwestii inteligencji czynnika, czyli świadomo-
ści i intuicji.

W tym kontekście przypomina mi się anegdota, którą usłyszałem 
od szefa IT jednej z singapurskich sieci handlowych. Kilka lat temu 
wdrożyli oni skomplikowany i bardzo drogi system, który miał ana-
lizować zachowanie klientów w sklepach. Kamery obserwowały po-
konywaną przez nich trasę między półkami, komputery liczyły na 
ile czasu zatrzymywali się przy konkretnych półkach lub rodzajach 

towaru, a mechanizmy sztucznej inteligencji miały 
wyciągać z tych danych wnioski w celu optymalizacji 
prezentacji asortymentu. Szybko się jednak okazało, 
że albo cały projekt spali na panewce, albo koniecz-
ne będzie ręczne ingerowanie w dane zbierane przez 
mechanizmy uczenia maszynowego. Nie przewidzia-
no bowiem ryzyka pojawienia się zakłóceń w postaci 
biegających jak myszy po pustym strychu dzieci albo 
klientów, którzy w trakcie wizyty w sklepie otrzymali 
ważny telefon i przez pół godziny bezwiednie krążyli 
między wszystkimi półkami. 

Jaki ma to związek z bezpieczeństwem IT? Bardzo duży. Ze 
sztucznej inteligencji korzystają dziś zarówno twórcy rozwiązań 
ochronnych, jak i cyberprzestępcy. Ci pierwsi wręcz wskazują na ten 
mechanizm jako główny wyróżnik konkurencyjny. Cały czas warto 
jednak pamiętać o wspomnianej dysproporcji między prędkością 
liczenia przez cyfrowe urządzenia, a posiadaniem intuicji przez lu-
dzi. Korzystanie z najlepszych nawet rozwiązań nie zwalnia użyt-
kowników z odpowiedzialności. Równolegle więc do prowadzonych 
działań sprzedażowych nie wolno zaniedbywać kwestii związanych 
z edukacją użytkowników. Od zawsze bowiem to ludzki błąd stano-
wił najczęstszą przyczynę utraty dostępu do danych.

KRZYSZTOF JAKUBIK

Inteligencja vs intuicja
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Komputerom  
brakuje 
najważniejszego 
czynnika, czyli 
świadomości  
i intuicji.  
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NIST 
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1Poszerzona grupa 
odbiorców

Amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii 
(NIST) planuje wprowadzenie znaczących zmian w swoich 

ramach cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity Framework, CSF). 
Zostały one opublikowane po raz pierwszy w 2014 r., a następnie 
zaktualizowane do wersji 1.1 w 2018 r. Obecnie, po pięciu latach 
prowadzone są prace nad wersją 2.0, która ma być opublikowana 
jeszcze w tym roku.

Dokument CSF przedstawia zestaw wytycznych i najlepszych 
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z cyberbez-

pieczeństwem. Zostały one zaprojektowane tak, aby były elastycz-
ne i proste we wdrożeniu, ale nie mają charakteru nakazowego. Są 
obecnie szeroko stosowane do tworzenia programów cyberbezpie-
czeństwa i mierzenia ich dojrzałości przez przedsiębiorstwa i in-
stytucje rządowe, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w wielu 
innych krajach.

Poniżej zbiór najważniejszych proponowanych zmian, które 
w styczniu br. zostały przekazanie do konsultacji społecznych.

Kongres Stanów Zjednoczonych 

wyraźnie nakazał instytutowi 

NIST uwzględnienie potrzeb ma-

łych firm i instytucji szkolnictwa 

wyższego w zakresie cyberbez-

pieczeństwa, poza pierwotnie 

zakładaną grupą docelową przed-

siębiorstw zajmujących się kry-

tyczną infrastrukturą narodową 

(w branży użyteczności publicz-

nej, telekomunikacji, transportu, 

bankowości itp.). Istnieją również 

plany zwiększenia współpracy 

międzynarodowej i zachęcenia 

większej liczby krajów do przyję-

cia ram, w całości lub częściowo.

2Zarządzanie  
ryzykiem

Wcześniejsze wersje CSF definiowały pięć obszarów 

związanych z cyberbezpieczeństwem, które powinny 

zostać objęte regułami polityki: identyfikowanie za-

grożeń, zabezpieczanie przed nimi, wykrywanie, re-

agowanie i przywracanie środowiska do stanu sprzed 

ataku. Do tych reguł dołączy szósta – zarządzanie ry-

zykiem związanym z cyberbezpieczeństwem w róż-

nych obszarach, takich jak łańcuchy dostaw, chmura, 

sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieciowa. 

Nowe reguły będą obejmowały określanie prioryte-

tów oraz tolerancji na ryzyko przedsiębiorstwa, jego 

partnerów i klientów. Zdefiniowane zostaną także 

mechanizmy oceny ryzyka i jego wpływu na przyjętą 

politykę cyberbezpieczeństwa oraz sposoby przy-

pisywania ról poszczególnym zespołom i osobom 

w zakresie ochrony cyfrowych danych.

3Wymiana  
informacji

Jedną z kwestii pominiętych 

w dotychczasowych specyfika-

cjach CSF było zintegrowanie me-

chanizmów wymiany informacji 

z systemami stworzonymi w ra-

mach innych programów bezpie-

czeństwa przyjętych przez NIST 

(i nie tylko), takich jak Risk Mana-

gement Framework czy Workfor-

ce Framework for Cybersecurity. 

Branża domagała się również bar-

dziej praktycznych wskazówek 

dotyczących stosowania tych ram, 

co doprowadziło do powstania 

nowego rozdziału zawierającego 

opisy przykładowych wdrożeń.

4Pomiary  
i oceny

CSF 2.0 ma również zawierać 

więcej wytycznych dotyczą-

cych pomiarów i ocen róż-

nych aspektów dotyczących 

bezpieczeństwa. Przyjęta zo-

stanie wspólna taksonomia 

i leksykon do komunikowania 

ich wyników. Planowane jest 

dostarczenie dodatkowych 

wskazówek w jaki sposób 

oceniać poziom dojrzałości 

systemów bezpieczeństwa 

w przedsiębiorstwie – część 

z nich pojawi się w CSF 2.0, 

a niektóre w oddzielnych  

wytycznych.

5Prywatność  
na razie  

oddzielnie
Po konsultacjach z interesa-

riuszami NIST zdecydował się 

nie łączyć oddzielnego doku-

mentu dotyczącego ram pry-

watności użytkowników z CSF 

2.0. Niemniej, nie jest to wy-

kluczone w wersji 3.0 – przed-

stawiciele instytutu będą 

szczególnie uważnie przy-

glądali się metodologii Zero 

Trust, w ramach której zakłada 

się absolutny brak zaufania do 

wszystkich urządzeń, proce-

sów i użytkowników. 

6Neutralność wobec 
dostawców

Kolejnym obszarem, który wciąż jest przedmiotem dys-

kusji, jest propozycja NIST, aby Cybersecurity Framework 

był neutralny pod względem technologicznym i rynkowej 

oferty dostawców. W tym aspekcie na razie nie ma zgody, 

niektórzy domagają się, aby dotyczył on konkretnych te-

matów, technologii i aplikacji. Część osób wręcz oczekuje, 

że powinny powstać konkretne wytyczne dla poszczegól-

nych technik i systemów ochronnych.

Dokument zawierający pełną treść propozycji 
ram CSF 2.0 można pobrać ze strony NIST.
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CRN Jak przez ostatni rok zmieniła się 
branża cyberbezpieczeństwa?
PAWEŁ JUREK Widzimy dużą zmianę 
w podejściu klientów, spowodowaną dwo-
ma czynnikami. Pierwszy to oczywiście 
wojna w Ukrainie. Chociaż w kontekście 
bezpieczeństwa temat ten ostatnio nieco 
przycichł, ryzyko wystąpienia cyberata-
ków nadal jest duże, więc nigdy nie będzie-
my wiedzieli czy i kiedy nasze instytucje 
państwowe lub podmioty prywatne staną 
się ich celem. Z tego powodu w rozmowach 
z klientami i partnerami obecne jest poczu-
cie zagrożenia. Drugi czynnik to zmiana 
modelu pracy po pandemii. Wcześniej prak-
tycznie wszyscy pracowaliśmy w biurach, 
w jej trakcie zdalnie, a teraz powszechnie 
przyjął się już model hybrydowy. Dlatego 
trzeba od razu zakładać, że każda firma mo-
że paść ofiarą związanych z nim zagrożeń, 
wśród których dwa najważniejsze to ryzy-
ko przyniesienia zawirusowanego lapto-
pa i podłączenie do firmowej sieci, a więc 
ominięcie firewalla, ale także zwiększone 
prawdopodobieństwo wycieku poufnych 
danych, gdy komputer znajduje się w nieod-
powiednio zabezpieczonej domowej sieci. 
Do tego doszło znacznie większe niż wcze-
śniej wykorzystanie usług chmurowych. 
Tym samym wcześniejsze modele ochro-

ny środowisk IT przestały być skuteczne 
i trzeba zaplanować nowe, co stanowi za-
danie dla integratorów. 

W jakim stopniu jednak firmy są świa-
dome, że mają problem? Eksperci od 
dawna podkreślają, że praktycznie nie-
spotykane są w pełni poprawnie zabez-
pieczone środowiska…
Rzeczywiście, z bezpieczeństwem od za-
wsze jest słabo, ale od paru lat widać pew-
ną zmianę na lepsze. Szefowie IT w firmach 
mają coraz większą świadomość, że w ich 
infrastrukturze są pewne luki lub posiada-
ne rozwiązania mają jakieś podatności. Naj-
częściej jednak nie znają szczegółów tego 
problemu, brakuje też 
systematycznego podej-
ścia czy priorytetyzacji, 
która wskazałaby na 
przykład najpilniejsze 
do załatania systemy. 
Do tego oczywiście do-
chodzą kwestie związa-
ne z brakiem budżetów, 
czego efektem jest obec-
ność w infrastrukturze 
starych modeli firewalli, 
stacji roboczych z sys-
temem Windows XP 

itd. Dopiero zdarzająca się raz na jakiś 
czas, nagłośniona medialnie sytuacja, ja-
ką był na przykład atak na łańcuch do-
staw aktualizacji SolarWinds, powoduje 
„otrzeźwienie” zarządów firm i  wzrost 
woli zwiększenia budżetu na bezpieczeń-
stwo. Jednak w związku z tym, że – chyba 
na szczęście – z takimi przypadkami nie 
mamy do czynienia często, pieniędzy nadal  
jest zbyt mało.

Czy integratorzy mogą coś poradzić 
w takiej sytuacji?
Zawsze powinni pamiętać o tym, aby uświa-
damiać klientów, że bezpieczeństwo należy 
traktować jako proces – zarówno w przy-
padku IT, jak też kraju czy osobiste… Jak  
już wspomnieliśmy, nigdy nie jesteśmy 
w pełni bezpieczni, zawsze można zrobić 
coś więcej. Szczególną uwagę należy zwra-
cać na zmieniające się w firmie procesy 
biznesowe i organizacyjne, nawet jeśli tyl-
ko nieznacznie są związane z IT, bo każda 
ich modyfikacja może wpłynąć na kształt 
ryzyka. Dlatego nieustannie trzeba prowa-
dzić analizę zagrożeń i warto, żeby robiła to 
specjalizująca się w tym zagadnieniu firma 
zewnętrzna. Zresztą dodatkową zaletą ta-
kiej współpracy jest to, że potrafi chłodnym 
okiem spojrzeć na procedury i dokonać ich 
krytycznej oceny. 

Na ile partnerzy są gotowi do prawidło-
wej identyfikacji potrzeb klienta zwią-
zanych z bezpieczeństwem i oceny tego 

ryzyka?
Z tym jest bardzo różnie. 
Nadal współpracujemy 
z wieloma resellerami, 
którzy po prostu sprze-
dają różne rozwiązania 
ochronne, skupiając się 
głównie na producen-
tach zapewniających 
wysoki poziom wspar-
cia przed- i  posprze-
dażowego. Zazwyczaj 
więc oferują domyślnie 
to na czym się znają, co 
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jest miejsce 

„Coraz więcej klientów, w obliczu nieustannego wzrostu 
stopnia złożoności systemów cyberbezpieczeństwa, szuka 
partnera, który pomoże im podejść do tego tematu w sposób 
systemowy” – mówi Paweł Jurek, dyrektor działu rozwoju 
biznesu w DAGMA Bezpieczeństwo IT. 

W naszej branży  

dla każdego

Ustalone kilkadziesiąt 
lat temu role 
poszczególnych firm 
stanowiących ogniwa 
łańcucha kanału 
dystrybucyjnego 
rozwiązań ochronnych 
powoli się zacierają.
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zresztą niekoniecznie jest złą praktyką, bo 
przynajmniej potrafią dobrze skonfiguro-
wać taki produkt i przeszkolić klienta. Wi-
dzimy jednak, że coraz więcej partnerów 
inwestuje we własną wiedzę, co często jest 
pochodną tego, na jakich klientów trafią. 
Zdarza się, że klient ma budżet, ale nie wie 
co kupić. W takiej sytuacji pomoc partnera 
staje się nieodzowna. Konieczne jest przy-
jęcie indywidualnego podejścia i przepro-
wadzenie audytu podatności oraz ryzyka 
biznesowego. Jeżeli partner podchodzi do 
takiego zagadnienia świadomie, to świado-
mie zaczyna też myśleć klient, z korzyścią 
dla wszystkich stron.

W jaki sposób jako dystrybutor możecie 
pomóc, gdy jednak okaże się, że partner 
miewa problemy z identyfikacją potrzeb 
klientów związanych z zabezpieczaniem 
ich środowisk?
Rozwijamy swoją działalność w obszarze 
usługowym, gdyż pandemia w znacznym 
stopniu wpłynęła na wzrost zaintereso-
wania taką ofertą. Niestety, popyt obecnie 
przewyższa podaż, ale nie w  ujęciu ilo-
ściowym, lecz jakościowym. Coraz więcej 
klientów, w obliczu nieustannego wzrostu 
stopnia złożoności systemów cyberbezpie-
czeństwa, szuka partnera, który pomoże im 
podejść do tego tematu w sposób systemo-
wy. Część firm partnerskich sobie z tym już 
radzi, prowadzi audyty, identyfikuje czyn-
niki ryzyka, potrafi doradzić, ale na razie 
jest to zdecydowana mniejszość. Dlatego 
intensywnie pracujemy nad stworzeniem 
oferty podobnych usług. Już teraz świad-
czymy usługi audytowe. Planujemy tak-
że stworzenie działu Security Operation 
Center, który uzupełniłby lukę w wiedzy 
klientów. Wielu z nich decyduje się na za-
awansowane zabezpieczenia klasy EDR, 
jednak ma później problem z efektywnym 
ich wykorzystaniem. Jeśli partner sam nie 
będzie w stanie wesprzeć takiego klienta, 
będzie mógł taką usługę zamówić dla nie-
go u nas. 

Czy to oznacza, że zmieniacie kierunek 
i wejdziecie na konkurencyjną ścieżkę 
z własnymi partnerami? 
Faktem jest, że ustalone kilkadziesiąt lat te-
mu role poszczególnych firm stanowiących 
ogniwa łańcucha kanału dystrybucyjnego 
rozwiązań ochronnych powoli się zacierają. 

Można więc spojrzeć na to tak, że rzeczywi-
ście, będziemy świadczyli usługi, które ma-
ją w ofercie też niektóre firmy partnerskie. 
Problem w tym, że utrzymanie sprawnej 
infrastruktury do ich świadczenia związa-
ne jest z dużymi kosztami, przez co wielu 
mniejszych partnerów zgłasza się do nas 
z prośbą o wsparcie. Wolą sprzedać rozwią-
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zanie, a usługę kupić u nas. Chcemy dać im 
taką możliwość. Na pewno nie zamierzamy 
też rywalizować z tymi firmami, które będą 
w stanie oferować takie usługi na bazie na-
szych rozwiązań.

Skoro już mówimy o  ogniwach kana-
łu dystrybucyjnego, nie sposób nie  
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wspomnieć o  fakcie, że 
usługi polowania na za-
grożenia zaczynają też 
świadczyć bezpośred-
nio producenci rozwią-
zań ochronnych. Cześć 
z nich zaprasza do współ-
pracy partnerów, ale za-
zwyczaj kończy się ona 
podzieleniem się prowi-
zją za zdobycie klienta, 
bo angażowanie takiej fir-
my w działania operacyj-
ne mogłoby wydłużyć tak 
cenny czas, aby skutecznie zareagować 
na zagrożenie. Jeżeli ten trend się utrzy-
ma, czy może on stanowić zagrożenie dla 
całego kanału dystrybucyjnego? 
Nie sądzę. Uważam, że w dziedzinie cyber-
bezpieczeństwa jeszcze przez długi czas 
będzie miejsce dla każdego. Zresztą argu-
mentacja tych producentów jest podobna 
do naszej – oni też starają się wypełnić lukę 
w podaży, której nie są w stanie, przynaj-
mniej na razie, wypełnić partnerzy i firmy 
trzecie. Z pewnością w najbliższym cza-
sie zostanie wypracowany korzystny dla 
wszystkich model, podobnie jak stało się 
z usługami chmurowymi, na których obec-
nie partnerzy całkiem nieźle zarabiają, jeśli 
dostosowali do nich ofertę oraz swój model 
biznesowy. Myślę tu o integratorach i usłu-
godawcach działających w  charakterze 
Managed Service Providerów. Zaczynamy 
rozwijać bliską współpracę z kilkudziesię-
cioma partnerami w tym modelu, dzięki 
czemu są w stanie chronić swoich klien-
tów, generując jeszcze niewielki, ale sta-
bilny, miesięczny przychód. MSP to gorący 
temat. Spodziewam się, że model sprzeda-
ży przez resellerów rozwiązań ochronnych 
w formie pakietów usług rozliczanych mie-
sięcznie będzie się rozwijał. 

Wróćmy na chwilę do oferty rozwią-
zań ochronnych producentów. W jakim 
stopniu obecnie zaspokaja ona potrzeby 
klientów? Może pytają o produkty, któ-
rych nie ma na rynku? 
Z oczywistych powodów nie ma jednego 
produktu, który z pewnością kupiliby wszy-
scy – czegoś w rodzaju „stacji uzdatniania” 
sygnału internetowego, czyli czyszczenia 
go z wszelkiego typu zagrożeń. Niemniej 
uważam, że globalnie oferta rozwiązań 

ochronnych jest obecnie 
bardzo szeroka, a  wręcz 
zbyt duża jak na to, co jest 
w stanie wchłonąć rynek. 
Obecnych jest na nim wie-
le startupów, które szukają 
swojego miejsca, ale nie-
wielu udaje się zapuścić 
korzenie – sens korzysta-
nia z  ich produktów jest 
weryfikowany przez ry-
nek. I to właśnie ze wzglę-
du na to zróżnicowanie 
dostępnych rozwiązań nie 

widzę zagrożenia dla firm partnerskich, bo 
to ich zadaniem jest rozpoznanie potrzeb 
klienta i stworzenie całościowego systemu 
ochronnego, dobierając do niego poszcze-
gólne komponenty jak klocki. W przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw jest to 
obecnie dość proste, ale w przypadku więk-
szych nadal mamy do czynienia z niemałym 
wyzwaniem. Do tego trzeba być mentalnie 
gotowym, aby w przypadku skomplikowa-
nych środowisk wpuścić do klienta firmę 
trzecią, która wykona niezależny audyt. 

Część integratorów przyznaje, że duże 
wyzwanie stanowi dla nich luka kompe-
tencyjna. Czy istnieje szansa, że zostanie 
ona „załatana” w najbliższym czasie? 
Obawiam się, że nie. Zabezpieczanie śro-
dowisk IT stało się tak skomplikowane, 
że wśród firm widać niechęć do zdobywa-
nia wiedzy, co zresztą prowadzi do roz-
wijania się wspomnianej już oferty usług 
świadczonych bezpośred-
nio przez producentów 
czy dystrybutorów. Skut-
kiem tej sytuacji jest też to, 
że odeszliśmy od twardego 
wymogu uczestniczenia 
partnerów w szkoleniach, 
na przykład na temat konfi-
gurowania poszczególnych 
produktów. Okazało się, że 
oczekiwanie, aby partner 
zrobił certyfikat, wyszkolił 
inżynierów, zaangażował 
się w działania marketingo-
we, tworzyło bardzo wyso-
ki próg wejścia. W związku 
z tym zapraszamy wszyst-
kich resellerów do współ-
pracy i od samego początku 

mocno ich wspieramy, ale gdy pojawią się 
obroty i  bardziej zaawansowane projek-
ty, nasze oczekiwania wobec budowania 
własnych kompetencji zaczynają rosnąć, 
gdyż pragniemy, aby każdy partner uzyskał  
samodzielność. 

Czy jednak zawsze opłaca się inwe-
stowanie siły i czasu w rozpoczynanie 
współpracy z  partnerami, którzy nie 
mają zupełnie żadnego doświadczenia 
w  sprzedaży rozwiązań ochronnych? 
Istnieje ryzyko, że – zaślepieni poten-
cjalnymi zyskami – nie rozumieją oni,  
na jak trudny rynek wchodzą…
Wszystkim partnerom dajemy szansę, bo 
moment, gdy zaczęlibyśmy patrzeć na nich 
z góry, byłby początkiem końca naszego 
sukcesu. Mamy wręcz wyspecjalizowanych 
pracowników, którzy zajmują się współ-
pracą z nowymi partnerami i jednym z ich 
głównych obowiązków jest badanie poten-
cjału takich firm. W ubiegłym roku zorga-
nizowaliśmy także konferencję Rising Stars 
of Cybersecurity, właśnie dla takich partne-
rów z potencjałem, którzy dopiero rozwi-
jają współpracę z nami i budują portfolio. 
Udostępniamy też wiele materiałów edu-
kacyjnych i samouczków, zapewniamy na-
rzędzia marketingowe. Natomiast zawsze 
po pewnym czasie przychodzi moment we-
ryfikacji, czy nasza inwestycja ma sens. Ale 
na to zagadnienie można spojrzeć z jeszcze 
innego punktu widzenia. Wiele naszych 
produktów jest sprzedawanych przez usta-
bilizowaną już sieć partnerów, którzy mają 

wypracowane w tym obsza-
rze relacje z klientami, lecz 
my cały czas wprowadzamy 
do oferty nowe produkty. 
Tacy początkujący integra-
torzy mogą spróbować swo-
ich sił w sprzedaży nowych 
rozwiązań albo podjąć wy-
zwanie wyspecjalizowania 
się w oferowaniu ich swoim 
klientom. 

Od kilku lat widać trend, 
zgodnie z którym partne-
rzy radzą sobie w rozwią-
zywaniu tego problemu 
– czasami, gdy rozpoczy-
nają skomplikowany pro-
jekt, łączą się w konsorcja 
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Stosowane 
wcześniej modele 
ochrony środowisk 
IT przestały być 
skuteczne i trzeba 
zaplanować nowe 
– to zadanie dla 
integratorów.

MSP to  
gorący temat.  
Spodziewam się,  
że model sprzedaży 
przez resellerów 
rozwiązań 
ochronnych  
w formie pakietów 
usług rozliczanych 
miesięcznie będzie 
się rozwijał.

NA TEMAT
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Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

lub jeden partner wynajmuje usługi  
eksperckie u drugiego. Czy można zakła-
dać, że ten trend utrzyma się lub wręcz 
będzie przyspieszał? 
Mamy partnerów, których filarem dzia-
łalności jest współpraca z innymi integra-
torami w modelu eksperckim, ale jest ich 
niewielu. Z reguły świadczą usługi wdroże-
niowe konkretnych rozwiązań i prowadzą 
szkolenia z ich obsługi. Zjawisko, w któ-
rym do obsługi jednego projektu u klien-
ta występuje kilku partnerów, nadal jest  
marginalne. 

Czy jako dystrybutor premiujecie w ja-
kiś sposób lojalność partnerów, na przy-
kład takich, którzy zdecydują się na 
współpracę na wyłączność?
Nie stosujemy takich praktyk, w ramach 
których partner podpisujący cyrograf do-
tyczący współpracy tylko z nami, otrzy-
małby konkretny, dodatkowy rabat lub inne 
korzyści. Od strony formalnej wszystkich 
partnerów traktujemy równo, gdyż fawo-
ryzując wybranych odbieralibyśmy szanse 
innym. Natomiast istnieją inne, nieoczywi-
ste czasem korzyści z większego zaanga-
żowania we współpracę – chodzi przede 
wszystkim o budowanie relacji z product 
managerami, channel managerami, osoba-
mi odpowiedzialnymi za wsparcie i szkole-
nia. Partner, który ma w ofercie dużą część 
naszego portfolio, może na przykład zorga-
nizować konferencję dla klientów i liczyć 
na to, że z naszej strony pojawi się na tym 
spotkaniu większa ekipa jako prelegenci 
i konsultanci. Znamy się lepiej i razem je-
steśmy skuteczniejsi, co sumarycznie daje 
przewagę.

Niektórzy producenci umożliwią udo-
stępnienie klientom konsoli rozwiąza-
nia ochronnego lub też usługi w modelu 
white-label, z opcją prezentacji własne-
go logotypu lub innych zmian w interfej-
sie. Czy jest to interesujący wyróżnik dla 
partnerów?
Z naszych obserwacji wynika, że bardzo 
rzadko z tego korzystają. Marki producen-
tów rozwiązań ochronnych są z reguły sil-
ne i mają świetną rozpoznawalność także 
wśród klientów końcowych, więc zastępo-
wanie ich swoją może przynieść odwrotny 
skutek. Chociaż oczywiście nie wyklucza to 
jakiejś konkretnej sytuacji, w której partner 

ma wyrobioną szczególną relację z klien-
tem i taki zabieg może być przez niego do-
brze widziany. 

Kwestie dotyczące interfejsu nieroze-
rwalnie związane są z barierą językową. 
Nawet jeśli partnerzy lub klienci potra-
fią komunikować się po angielsku, spe-
cjalistyczna terminologia, a szczególnie 
dotycząca cyberbezpieczeństwa, przy-
sparza niemałych problemów. Do tego 
dochodzi fakt, że stworzenie zgrabnego 
tłumaczenia interfejsu i dokumentacji 
nie jest możliwe ze względu na „kompak-
towość” przekazu w języku angielskim 
i opisowy charakter języka polskiego. 
Jakie zatem macie wymagania wobec 
partnerów w zakresie znajomości an-
gielskiego i jak sobie radzicie z tłuma-
czeniami?
Co do zasady nie ma u  nas formalnego 
wymogu znajomości języka angielskie-
go przez partnerów. Uważamy, że to na-
szą rolą jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której określone rozwiązania są łatwiej-
sze w sprzedaży, wdrażaniu i użytkowaniu. 
Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na 
tłumaczenia, dzięki czemu większość ma-
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teriałów informacyjnych i szkoleń, a często 
także interfejsów użytkownika, jest dostęp-
nych w języku polskim – dotyczy to szcze-
gólnie rozwiązań dla małych i  średnich 
firm. Rzeczywiście, nie zawsze jest to pro-
ste. Wiadomo, że w branży obecny jest pe-
wien slang i raczej nie rezygnujemy z niego. 
Zawsze jednak weryfikujemy jakość tłuma-
czenia i zazwyczaj w tym procesie uczest-
niczą bezpośrednio nasi inżynierowie. 
Czasami powierzamy to zadanie dostaw-
cy, ale każdorazowo weryfikujemy jego 
efekt, aby nie było „potworków” języko-
wych tworzonych przez automatycznego 
translatora lub biuro tłumaczeń, które nie 
rozumie kontekstu danego materiału. Na-
tomiast inaczej przedstawia się sytuacja 
dotycząca rozwiązań dla dużych przedsię-
biorstw. Tam zarówno konsola administra-
tora, jak też dokumentacja techniczna, jest 
zazwyczaj bardzo rozbudowana i skompli-
kowana, więc zostawiamy ją w języku an-
gielskim. Nie stanowi to jednak problemu 
dla partnerów sprzedających tak zaawan-
sowane rozwiązania. 

PAWEŁ JUREK  
jest dyrektorem działu rozwoju 
w DAGMA Bezpieczeństwo IT, 
z którą od 18 lat buduje po-
zycję jednego z największych 
w Polsce dystrybutorów roz-
wiązań IT z wartością dodaną. 
Na co dzień razem z zespołem 
zajmuje się wprowadzaniem 
na polski rynek nowych pro-
ducentów oraz tworzeniem dla 
nich sieci partnerskiej. Gdy nie 
myśli o cyberbezpieczeństwie, 
oczyszcza umysł planując rej-
sy z przyjaciółmi po Morzu 
Śródziemnym.
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bowiem w obliczu rosnącej infl acji i wyso-
kich stóp procentowych wiele osób szu-
ka korzystnych ofert fi nansowych i często 
traci czujność. Sztuczna inteligencja nato-
miast będzie stanowiła broń dla obu stron, 
bo na usprawnieniu procesu analizy jako-
ści kodu oraz automatyzacji wielu czynno-
ści skorzystają zarówno twórcy rozwiązań 
ochronnych, jak też cyberprzestępcy. 

Niedawno Sophos przeprowadził ba-
danie dotyczące największych wyzwań 
związanych z zapewnianiem cyberbez-
pieczeństwa w  polskich fi rmach. Wy-

nika z  niego, że 35  proc. 
osób na stanowiskach kie-
rowniczych za największą 
przeszkodę w tej dziedzi-
nie uważa ceny rozwiązań 
i usług ochronnych – na tę 
kwestię w  równym stop-
niu wskazują zarówno ma-
li, jak i duzi przedsiębiorcy. 
Co ciekawe, w  tym kon-
tekście większego znacze-
nia nie ma ani wysokość 
rocznych obrotów przeba-

danych podmiotów, ani liczba pracowni-
ków. Z badania wynika także, że średnio 
co czwarta polska fi rma nie ma budże-
tu na ochronę przed cyberzagrożeniami. 

Im niższe obroty, tym trudniej jest wygo-
spodarować na to odpowiednie środki. 

Blisko 30 proc. ankietowanych zwróciło 
również uwagę na nieświadomych cyber-
zagrożeń pracowników. Kwestia ta była 
wskazywana częściej niż problemy zwią-
zane z czasem potrzebnym na wdroże-
nie odpowiednich rozwiązań (28 proc.), 
niską dostępnością wykwalifi kowanych 
specjalistów (27 proc.) czy przestarzałą 
infrastrukturą IT w przedsiębiorstwach 
(26 proc.). W co piątej polskiej fi rmie ba-
rierą w  zapewnianiu cyberbezpieczeń-
stwa jest niechęć kadry do korzystania 
z rozwiązań ochronnych, zwłaszcza 
w podmiotach zatrudniających powyżej 
250 pracowników.

Na początku 2022 r., gdy rozpoczęła się 
wojna rosyjsko-ukraińska, działający 
w strukturach Fortinetu zespół anality-
ków bezpieczeństwa FortiGuard Labs 
odnotował obecność kilku nowych ro-
dzajów wiperów (złośliwy kod bezpow-
rotnie usuwający dane), które ewidentnie 
powstały na zlecenie rządów obu krajów. 
W dalszej części roku tego typu złośliwe 
oprogramowanie rozszerzyło swój zakres 
geografi czny, jak też stopień aktywności 

Głoszona równo rok temu wizja wybuchu „Pierwszej Cyberwojny Światowej”, związanej mię-
dzy innymi z agresją Rosji na Ukrainę, nie sprawdziła się. Nie oznacza to jednak, że w branży 
cyberbezpieczeństwa zapanował spokój. Wzmożoną aktywność widać zarówno po stronie 
zwykłych przestępców, jak też tych sponsorowanych przez rządy niektórych państw.

Jak wynika z  danych należącej do 
Grupy Asseco firmy ComCERT, 
w ostatnim czasie w Polsce liczba cy-

berataków wzrosła średnio o 25 proc. (rok 
do roku). Tym bardziej cieszy, że w więk-
szości przedsiębiorstw nakłady inwesty-
cyjne na bezpieczeństwo były przeciętnie 
o  1/3 wyższe. Eksperci podkreślają, że 
w minionym roku na sytuację w cyber-
przestrzeni znaczący wpływ miała wojna 
w Ukrainie. Aż 85 proc. ataków pocho-
dziło z zewnątrz, podczas gdy 15 proc. 
stanowiły zagrożenia wewnętrzne. 
Ponad połowa kampanii 
była prowadzona przez 
zorganizowane grupy 
przestępcze. W 2022 r. naj-
częściej występującymi za-
grożeniami były phishing 
i DDoS, stanowiące łącznie 
ponad 80 proc. wszystkich 
cyfrowych incydentów. 

Rok 2023 ma być – w naj-
lepszym wypadku – równie 
trudny. Prób ataków bę-
dzie więcej, co ma związek 
z wojną i spowolnieniem gospodarczym 
(ograniczenia inwestycyjne zwiększają-
ce czynniki ryzyka). Pojawi się także wię-
cej oszustw związanych z kryptowalutami 
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OCHRONA PRZED ATAKAMI

Stare i nowe zagrożenia 

W obliczu 
rosnącej infl acji 
i wysokich stóp 
procentowych 
wiele osób często 
traci czujność.

wciąż dużym
wyzwaniem
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– w IV kwartale odnotowano ich o 53 proc. 
więcej niż w III kwartale. 

Ciekawym zjawiskiem zaobserwowa-
nym przez ten sam zespół jest maksy-
malizacja poziomu zwrotu z inwestycji 
w działania wcześniej podjęte przez cy-
berprzestępców. Polega między innymi 
na ponownym wykorzystaniu wcześniej 
opracowanego i sprawdzonego „w boju” 
kodu. Główne zmiany polegają w takich 
przypadkach na nieznacznym dopraco-
waniu mechanizmu ataku w celu poko-
nania rozwiązań zabezpieczających, które 
były w stanie zablokować go wcześniej. 
Nie powinno więc dziwić, że większość 
przeanalizowanego przez FortiGuard 
Labs złośliwego kodu w drugiej połowie 
2022 r. miała więcej niż rok. 

Wykorzystywane są też istniejące już 
sieci botnetów składających się  z „kom-
puterów zombie” – okazuje się, że na wielu 
z nich złośliwy kod nadal jest aktywny, co 
świadczy o braku jakichkolwiek zabezpie-
czeń, bo jest on obecnie wykrywany przez 
wszystkie programy antywirusowe. Na 
przykład aktywność botnetu Morto, któ-
ry został po raz pierwszy zaobserwowany 
w 2011 r., gwałtownie wzrosła pod koniec 
2022 r. A inne, takie jak Mirai i Gh0st.Rat, 
nadal są rozpowszechnione we wszyst-

kich regionach. Co zaskakujące, z pięciu 
największych obserwowanych botne-
tów tylko RotaJakiro pochodzi z obecnej 
dekady. 

Analitycy Acronisa podkreślają, że coraz 
częściej celem ataków będzie oprogramo-
wanie do uwierzytelniania i zarządzania 
dostępem do tożsamości (IAM). Cyber-
przestępcy już zaczęli kraść lub omijać 
tokeny uwierzytelniania wieloskładniko-
wego (MFA). W innych sytuacjach wystę-
puje przytłaczanie ofi ar żądaniami (tzw. 
atak zmęczeniowy), co również może pro-
wadzić do udanych logowań bez potrzeby 
wykorzystania luki w zabezpieczeniach. 
Problemem od wielu lat nadal pozostaje 
stosowanie słabych i powtarzalnych haseł.

Zdaniem ekspertów Acronisu pojawi 
się również więcej ataków w przeglądarce 
lub realizowanych za jej pośrednictwem, 
które przeprowadzane będą z poziomu se-
sji. Do tego celu stosowane będą złośliwe 
rozszerzenia przeglądarki podmieniające 
adresy transakcji lub kradnące hasła w tle. 
Istnieje również tendencja do przejmowa-
nia kodu źródłowego takich narzędzi i do-
dawania backdoorów za pośrednictwem 
repozytorium GitHub. Z drugiej strony 
portale internetowe będą nadal śledzić 
użytkowników za pomocą JavaScript 

i udostępniać identyfi katory sesji przez 
odsyłacze HTTP do usług marketingo-
wych. Atakujący rozwiną techniki Form-
jacking/Magecart, w których małe dodane 
fragmenty kradną wszystkie informacje 
w tle oryginalnej witryny. Wraz z rozwo-
jem przetwarzania bezserwerowego ana-
liza takiego ataku może stać się bardziej 
skomplikowana. 

Zmasowana liczba ataków 
ransomware
W ostatnim czasie widać wyraźnie wzmo-
żoną i nasilającą się skalę ataków ransom-
ware. Duża część z nich jest skuteczna 
i wiele przedsiębiorstw w ich wyniku bez-
powrotnie traci swoje dane. Coraz częściej 
przestępcy na celownik biorą nie tylko in-
formacje produkcyjne, ale i kopie zapaso-
we (backup), żeby zwiększyć skuteczność 
wymuszenia okupu. Dlatego w przyszło-
ści kluczowe będzie skupianie się na za-
bezpieczaniu wszystkich danych –  nie 
tylko plików używanych w  codziennej 
pracy, lecz także repozytoriów backupu. 

Cyberprzestępcy nieustannie mody-
fikują również sposób atakowania za 
pomocą ransomware’u po to, żeby w mak-
symalnie dużym stopniu zoptymalizować 
proces niszczenia środowiska ofi ary. 
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Nadal aktywny 
jest złośliwy kod 
na komputerach 
zombie
tworzących sieci 
botnetów. 
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Ich celem po przedostaniu się do firmowej 
sieci jest wykradzenie i zaszyfrowanie jak 
największej ilości danych, zanim zostaną 
wykryci. Szyfrowanie wymaga jednak cza-
su, a im dłużej atakujący są w sieci, tym 
większe ryzyko, że zostaną namierzeni. 
Dlatego zaczęli stosować nową technikę 
przerywanego szyfrowania. Na celownik 
biorą tylko wycinki danych – wystarczają-
co małe, żeby utrzymywać niskie zużycie 
procesora i uniknąć namierzenia, ale na ty-
le duże, aby z plików nie dało 
się korzystać bez klucza de-
szyfrującego. Aby zyskać na 
czasie, zmieniają pory dnia 
i  ilość szyfrowanych zaso-
bów, dzięki czemu ich dzia-
łania nie są wychwytywane 
przez zautomatyzowane 
mechanizmy ochronne. Jednocześnie mo-
gą szybciej uszkadzać pliki ofiary, zwięk-
szając presję na zapłacenie okupu. 

Aby zwiększyć swoją skuteczność oraz 
utrudniać firmom reagowanie, przestęp-
cy łączą też w  jednym skoordynowa-
nym ataku kilka technik: spam, phishing,  
spoofing (podszywanie się pod kogoś 
w  celu zyskania zaufania) i  inne socjo-
techniczne mechanizmy manipulacyjne. 
W unikaniu wykrycia pomagają ataki bez-
plikowe, które polegają na infekowaniu 
urządzeń oprogramowaniem ransomwa-
re bez umieszczania na nich jakichkolwiek 
plików, z wykorzystaniem jedynie znanych, 
zaufanych narzędzi. W ten sposób często 
atakowane są instytucje państwowe – prze-
stępcy mogą pozostać niewykryci, jeśli uni-
kają używania nazw procesów lub skrótów 
plików, które zostały wcześniej przez ze-
spół IT oznaczone jako niebezpieczne. 

Sztuczna inteligencja – miecz 
obosieczny
W ciągu najbliższych pięciu lat cyber-
przestępcy prawdopodobnie opracują 
mechanizmy sztucznej inteligencji zdol-
ne do wyszukiwania luk w zabezpiecze-
niach, planowania i  przeprowadzania 
ataków, unikania wykrycia przez rozwią-
zania ochronne oraz pozyskiwania danych 
z  zaatakowanych systemów lub otwar-
tych źródeł informacji – wynika z raportu 
opracowanego przez WithSecure (daw-
niej F-Secure Business), Fińską Agencję 
Transportu i Komunikacji (Traficom) oraz 

Fińską Narodową Agencję Zaopatrzenia 
Kryzysowego (NESA). Już teraz korzy-
stają z AI głównie w atakach socjotech-
nicznych, takich jak podszywanie się pod 
określone osoby lub firmy, a także do ana-
lizy danych – te działania jednak trudno 
zaobserwować z perspektywy analityka 
bezpieczeństwa. Zdaniem autorów rapor-
tu obecnie cyberataki wykorzystujące AI 
są rzadkie, jednak wdrażanie innowacyj-
nych mechanizmów zdolnych do przeciw-

działania takiemu zjawisku 
konieczne jest już teraz. 

Eksperci WithSecure 
przeprowadzili też serię eks-
perymentów przy użyciu bo-
hatera ostatnich miesięcy, 
jeśli chodzi o sztuczną inte-
ligencję, a więc modelu ję-

zykowego GPT-3. Ich zdaniem tego typu 
rozwiązania będą stanowić punkt zwrot-
ny w ewolucji cyberzagrożeń, ponieważ 
umożliwią cyberprzestępcom zwiększanie 
skuteczności komunikacji z ofiarą stano-
wiącej część ataku. Eksperymenty obej-
mowały takie zagadnienia jak phishing 
i spear-phishing, nękanie, uwierzytelnia-
nie scamu, przywłaszczanie stylu pisanego, 
celowe tworzenie polaryzujących opinii, 
wykorzystywanie modeli językowych do 
tworzenia podpowiedzi  złośliwych tek-
stów oraz fake newsów.

Celem eksperymentu było sprawdze-
nie, w  jaki sposób komunikaty genero-
wane przez GPT mogą być używane 
w złośliwej lub przestępczej działalno-
ści. Eksperci oceniali jak zmiany danych 
wejściowych wpływają na otrzymywane 
wyniki. Główny wniosek płynący z tego 
badania jest taki, że od teraz konieczne 
jest bardzo sceptyczne podchodzenie do 
wszelkich otrzymywanych przez inter-
net informacji, ponieważ automatyczna 
identyfikacja złośliwych lub obraźliwych 
treści będzie coraz trudniejsza dla dostaw-
ców platform ochronnych. Ich twórcy nie 
uciekną jednak od tego tematu i będą mu-
sieli podjąć ten wysiłek, aby nauczyć się 
zawczasu ostrzegać potencjalne ofiary 
– także za pomocą sztucznej inteligencji. 
Oczywiste jest też, że taka funkcja stanie 
się znaczącym wyróżnikiem konkurencyj-
nym rozwiązań zabezpieczających.

Niestety, sztuczna inteligencja może 
sprowadzić o  wiele większe problemy 

Co czwarta polska 
firma nie ma 
budżetu na 
cyberochronę. 
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OCHRONA PRZED ATAKAMI

Jak cyberprzestępcy korzystają z AI?
n  Identyfikacja celów, skanowanie interne-

tu w poszukiwaniu systemów podatnych 

na atak

n  Tworzenie botów w celu naśladowania ludz-

kiego zachowania, aby skuteczniej unikać 

wykrycia przez systemy bezpieczeństwa

n  Generowanie ukierunkowanych e-maili phi-

shingowych na podstawie wielu zestawów 

danych zdobytych w dark webie, aby zawie-

rały wiarygodne szczegóły, które pomogą 

zwabić cel i zbudować zaufanie

n  Tworzenie coraz bardziej wyrafinowane-

go złośliwego oprogramowania, np. zdolnego 

do wykrywania wzorców działania syste-

mów bezpieczeństwa i wykorzystanie ich  

do uniknięcia wykrycia

Jak specjaliści ds. bezpieczeństwa korzy-
stają z AI?
n  Analiza ogromnych ilości danych z wielu źró-

deł w celu identyfikacji i śledzenia potencjal-

nych zagrożeń

n  Tworzenie szkoleń dla pracowników, które 

umożliwiają wyrobienie dobrych nawyków 

dotyczących identyfikowania zagrożeń

n  Klasyfikowanie incydentów bezpieczeństwa 

i nadawanie im priorytetów na podstawie 

poziomu ryzyka

n  Wykorzystywanie rekomendacji AI w celu 

skupienia wysiłków na najbardziej krytycz-

nych problemach

n  Wykrywanie wzorców wskazujących na po-

tencjalny incydent bezpieczeństwa i automa-

tyczne uruchamianie procedur reagowania 

oraz zaalarmowanie osób odpowiedzialnych 

za ochronę środowiska IT

n  Automatyzacja badania incydentów, pomoc 

w identyfikacji pierwotnej przyczyny incy-

dentu i powiadomienie odpowiednich stron

Ź
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Sztuczna inteligencja –  
cyberprzestępcy kontra  
specjaliści ds. bezpieczeństwa
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niż tylko generowany automatycznie per-
fekcyjny phishing w  różnych językach. 
Powstaje coraz więcej inteligentnych na-
rzędzi (np. Vall-E), które na podstawie 
próbek głosu lub zdjęć/fi lmów są w sta-
nie tworzyć tzw. deepfake’i niemal w cza-
sie rzeczywistym. To oczywiście otwiera 
puszkę Pandory, bowiem może doprowa-
dzić do niemal paranoicznego braku za-

ufania nie tylko do treści przekazywanych 
w mediach społecznościowych, ale także 
podczas komunikacji werbalnej prowa-
dzonej na przykład z bankiem czy inną 
instytucją wymagającą uwierzytelnienia. 
To czarny scenariusz, ale może okazać się, 
że znów kluczowe dla bezpieczeństwa in-
formacji lub środków fi nansowych spra-
wy trzeba będzie załatwiać osobiście. Tu 

nie pomogą nawet rygorystyczne praw-
ne regulacje, o  wprowadzenie których 
apeluje coraz więcej środowisk, bo osób 
stojących po „złej stronie mocy” nie bę-
dą one obchodziły. Narzędzia służące do 
potencjalnie złych celów już są dostępne, 
a dysponujący milionami dolarów cyber-
przestępcy będą mieli wystarczający bu-
dżet na ich rozbudowywanie.  n

Przykłady najciekawszych ataków z ostatnich miesięcy
n Cyfrowy atak = analogowe bilety
W nocy z 7 na 8 lutego br. doszło do ataku ransomware na sta-

re i prawdopodobnie nieaktualizowane systemy serwerowe, 

odpowiedzialne za obsługę systemu ŚKUP (Śląska Karta Usług 

Publicznych), funkcjonującego w ramach Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii. Przestały działać portal, aplikacja Mobilny ŚKUP, 

system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz znajdujące się 

w pojazdach kasowniki z czytnikami kart. Użytkownicy komuni-

kacji publicznej przez ponad tydzień byli proszeni przez Zarząd 

Transportu Metropolitalnego o samodzielne kasowanie papiero-

wych biletów, poprzez… wpisanie na nich długopisem daty i godzi-

ny przejazdu oraz kasowanie ich w kasownikach dziurkujących. 

Urzędnicy oświadczyli, że nie zapłacili okupu, ale też zaznaczyli, 

że w wyniku ataku nie doszło do wycieku danych.

n Menedżery haseł nie tak bezpieczne?
Pod koniec grudnia ub.r. pojawiła się informacja o wycieku danych 

użytkowników menedżera haseł LastPass. Do incydentu doszło 

dzięki uzyskaniu przez hakerów już w sierpniu 2022 r. dostępu do 

danych fi rmy przechowywanych w chmurze. W ręce cyberprze-

stępców mogły wpaść zarówno adresy e-mail, loginy, jak i klucze 

dostępu do danych przechowywanych w chmurze – według za-

pewnień przedsiębiorstwa były szyfrowane 256-bitowym kluczem 

AES i pozostaną nienaruszone bez dostępu do haseł głównych, 

znanych wyłącznie użytkownikom. Twórcy menedżera haseł prze-

konują, że klienci, którzy zabezpieczyli wirtualne sejfy unikalnym 

i silnym hasłem głównym o długości przynajmniej 12 znaków, mo-

gą spać spokojnie. LastPass uspokaja, że złamanie takich haseł za 

pomocą ogólnodostępnych technologii zajęłoby miliony lat.

n Pierwsze fałszywe aplikacje w Apple App Store
Eksperci Sophosa namierzyli pierwsze złośliwe oprogramowanie, 

którego twórcom udało się obejść restrykcyjne protokoły bezpie-

czeństwa Apple i umieścić je w sklepie App Store (były dostępne 

też w zdecydowanie gorzej zabezpieczonym sklepie Google Play). 

Cyberprzestępcy próbowali z jego pomocą namawiać użytkowni-

ków aplikacji randkowych do dokonania inwestycji w kryptowalu-

ty w fałszywej aplikacji. Oszustwo to było realizowane w modelu 

CryptoRom, który należy do jednych z najbardziej czasochłonnych 

i skomplikowanych działań podejmowanych przez hakerów. Dzia-

łają oni według podobnego schematu: tworzą i prowadzą na Face-

booku fałszywy profi l bogatej osoby mieszkającej np. w Londynie, 

po czym szukają potencjalnych ofi ar w serwisach i aplikacjach 

randkowych. W trakcie rozmowy proponują im inwestycje w kryp-

towaluty, sugerując pobranie specjalnej aplikacji.

n DDoS na samolot 
Rosyjscy hakerzy zakłócili kontakt po-

między NATO a samolotami wojskowymi 

udzielającymi pomocy ofi arom turecko-

-syryjskiego trzęsienia ziemi. Do prze-

prowadzenia ataku DDoS przyznała się 

grupa hakerów Killnet. Wśród podmiotów 

dotkniętych atakiem znalazła się międzyna-

rodowa organizacja Strategic Airlift Capability 

(SAC), która wspiera NATO w przeprowadzaniu 

wojskowych i humanitarnych transportów powietrz-

nych. Jeden z należących do niej samolotów C-17 także prawdopodobnie został 

dotknięty atakiem typu DDoS, gdy przewoził zaopatrzenie do bazy lotniczej In-

cirlik w południowej Turcji. Chociaż kontakt z samolotem nie został utracony, atak 

hakerów prawdopodobnie utrudnił akcję ratunkową. Zachodnie agencje bezpie-

czeństwa opisały Killnet jako luźną grupę prokremlowskich aktywistów, których 

celem jest zakłócanie działania wojskowych i rządowych stron internetowych 

krajów wspierających Ukrainę.

n LOL i TFT u cyberprzestępców
Riot Games, twórca popularnej gry „League of Legends”, padł ofi arą ataku ran-

somware w styczniu br. Jak przyznał, cyberprzestępcy wykradli zarówno kod jej 

najpopularniejszego produktu, jak też jego spin-offu, gry „Teamfi ght Tactics”. Za 

rezygnację z jego upublicznienia zażądano aż 10 mln dol. Riot Games odmówił, 

kody źródłowe zostały więc wystawione na sprzedaż w dark webie, ale nie wia-

domo, czy znalazł się nabywca. Podkreślono też, że w wyniku ataku nie wyciekły 

żadne dane graczy.

n Stan wyjątkowy w Oakland
Kalifornijskie miasto Oakland ogłosiło lokalny stan wyjątkowy po przeprowadzo-

nym w lutym br. ataku ransomware na ważne miejskie systemy. W jego wyniku 

wiele urzędów, placówek medycznych i departamentów zostało zainfekowa-

nych, a niektóre całkowicie wyłączone. Urzędnicy mieli trudności z pobieraniem 

płatności, przetwarzaniem raportów oraz wydawaniem różnorodnych pozwoleń 

i licencji. Niektóre instytucje publiczne zostały zamknięte, a obywatele byli za-

chęcani do wysyłania e-maili do punktów usługowych, które chcieli odwiedzić, 

aby uzyskać informację na temat godzin ich funkcjonowania.

n Dane pacjentów bez kopii
Centrum Medyczne TW-MED z Otwocka 13 stycznia br. padło ofi arą ataku ran-

somware, w wyniku którego zaszyfrowane zostały dane wszystkich pacjentów 

z lat 2018–2023, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe, wy-

niki badań i inne informacje zgromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta, 

w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia. Jak przyznał zarząd pla-

cówki, nie wykonano kopii zapasowej tych danych. 
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W ostatnich latach nieustannie rośnie liczba ataków 
ransomware w Polsce. Nawet 8 na 10 z nich kończy się 
zaszyfrowaniem danych, zatem fi rmy z każdej branży 
potrzebują nowoczesnej ochrony. Jednak dla większo-
ści zarządzanie bezpieczeństwem na własną rękę stało 
się zbyt skomplikowane i kosztowne.

Skuteczna ochrona pracowników oraz 
fi rmowych danych wymaga eksperc-
kiej wiedzy i doświadczenia dostępne-

go przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Dlatego integratorzy swoje portfolio po-
winni rozszerzyć o  zaawansowaną usłu-
gę zarządzanego wykrywania i reagowania 
na cyberzagrożenia, taką jak Sophos MDR 
(Managed Detection and Response). W jej 
ramach fi rmy każdej wielkości mogą sko-
rzystać z wiedzy i pomocy doświadczonych 
ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy 
aktywnie monitorują ich środowisko IT. Za-
pewnia to zwiększanie skuteczności ochrony 
bez konieczności zatrudniania dodatkowych 
specjalistów oraz produktywności we-
wnętrznych zespołów bezpieczeństwa i sa-
tysfakcji klientów, przy niższych całkowitych 
kosztach posiadania. Dlaczego zatem warto 
mieć usługę Sophos MDR w swojej ofercie?

1
Usługi MDR powstały w odpowiedzi na po-
trzeby sprawniejszego reagowania na ewo-
luujące cyberzagrożenia. Ich dołączenie 
do swojej oferty nie zastępuje dotychczas 
sprzedawanych produktów, za to uzupełnia 
je o nowe, zewnętrzne możliwości wspiera-
nia klientów. Z badań Gartnera wynika, że do 
2025 r. aż połowa wszystkich fi rm korzystać 
będzie z usług zarządzanego wykrywania 
i reagowania. Widzimy, że u partnerów po-
siadających w ofercie usługę Sophos MDR 
sprzedaż rośnie nawet trzykrotnie szybciej 
niż u tych, którzy nie włączyli jej do swoje-
go portfolio.

2
Raport „State of Ransomware 2022” głosi, 
że w ostatnim roku aż trzy na cztery polskie 
fi rmy zostały zaatakowane z użyciem zło-
śliwego oprogramowania. Cyberprzestępcy 
korzystają z coraz bardziej nowoczesnych 
metod, w tym sztucznej inteligencji, dlatego 
ataki stają się trudniejsze do wykrycia. Usłu-
gi MDR zapewniają partnerom i ich klientom 
najwyższy stopień ochrony. Zespoły wyszko-
lonych inżynierów szukają i zwalczają na-
wet te próby ataku, które starają się omijać 
posiadane już przez fi rmę zabezpieczenia.

3
Zbyt duża liczba narzędzi monitorujących, 
nadmierne obciążenie specjalistów ds. bez-
pieczeństwa, niedobory kadrowe w  ze-
społach IT –  to tylko niektóre problemy, 
z  którymi borykają się fi rmy. Wdrożenie 
usługi MDR rozszerza posiadany już zespół 
o nowych, zewnętrznych specjalistów ds. 
bezpieczeństwa, dysponujących ekspercką 
wiedzą i skutecznymi narzędziami. W ten 
sposób klient może wykorzystać wszystkie 
możliwości już istniejącego ekosystemu cy-
berbezpieczeństwa, a wewnętrzni specjaliści 
mogą się skupić na rozwijaniu środowiska IT.

4
Usługa Sophos MDR może być dopasowana 
do potrzeb każdej fi rmy. W jej ramach moż-
liwe jest korzystanie z narzędzi oferowanych 
przez Sophos lub rozwiązań innych dostaw-

ców. To od fi rmy zależy czy chce stworzyć 
wewnętrzny zespół polujący na zagrożenia 
i reagujący na incydenty, czy też postawić 
na zewnętrznych ekspertów Sophos. Moż-
liwe jest też połączenie obydwu tych ścieżek 
i zlecanie cyfrowej ochrony zewnętrznym 
specjalistom w  ramach usług MDR, np. 
w weekendy i po godzinach. Firma usta-
la też czy specjaliści Sophos mają tylko po-
wiadamiać o wykrytym incydencie, czy też 
na niego zareagować – także we współpra-
cy z wewnętrznym fi rmowym zespołem IT.

5
Usługa MDR jest średnio pięć razy tańsza 
niż utrzymywanie wewnętrznego wykwa-
lifi kowanego zespołu ds. bezpieczeństwa 
pracującego w trybie 24/7. Można ją wdro-
żyć od razu, jest też bardzo łatwa w utrzy-
maniu, co wpływa na znaczący wzrost 
popytu na tego typu usługi. Sophos MDR 
oferowane jest w konkurencyjnej cenie dla 
klientów, z atrakcyjnymi marżami, wspar-
ciem przed- i posprzedażowym, szkolenia-
mi oraz innymi bonusami dla resellerów. 

Dodatkowe informacje:
Ina Ciemnoczołowska, Territory Account Manager 

Eastern Europe, Sophos 
ina.ciemnoczolowska@sophos.com 
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W wielu firmach podczas tworzenia procesów ochronnych pomijane są aspekty dotyczące bezpie-
czeństwa drukowania i skanowania. Tymczasem to ważne zagadnienie powinno być uwzględniane 
już podczas nabywania sprzętu, a także przy edukacji pracowników dotyczącej ochrony danych.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych 
od zawsze stanowiło wyzwanie dla 
firm. Prawdziwym sprawdzianem 

okazało się upowszechnienie pracy hybry-
dowej i zdalnej, która wiąże się z wieloma 
korzyściami dla pracowników, jednak przy 
tak rozproszonym modelu trudniej o za-
pewnienie przetwarzanym informacjom 
odpowiedniego poziomu ochrony. 

W tym kontekście szczególnie ważne jest 
zobligowanie pracowników, którzy w domu 
lub innej lokalizacji poza biurem skanują lub 
drukują dokumenty zawierające cenne da-
ne, do dbania o prawidłowy ich obieg oraz 
ochronę poufnych informacji. Ważne jest, 
aby odgórnie ustalić wytyczne dotyczące 
ich przechowywania oraz przetwarzania. 
W większości przypadków konieczne bę-
dzie zapewnienie odpowiedniego zaplecza 
technicznego, właściwe zabezpieczenie 
samego sprzętu i dostosowanie go do ska-
li wykorzystania danych oraz konieczności 
zachowania ich poufności. 

– Urządzenia Brother wyposażone są 
w wiele rozwiązań, które umożliwiają dosto-
sowanie ich do firmowego środowiska druku 
już od pierwszego uruchomienia – mówi Ro-
bert Zając, pre-sales specialist w Brother. 
– Jednym z takich rozwiązań jest darmo-
wa aplikacja chmurowa Cloud Secure Print, 
standardowo oferowana dla urządzeń z ekra-
nem dotykowym, która nie pozwala na dostęp 
do drukowanych danych bez odpowiedniej 
autoryzacji. Aby dokonać wydruku dokumen-
tu na takim urządzeniu trzeba wysłać go na 
specjalny adres e-mail lub przesłać w panelu 
aplikacji przez internet. Taka możliwość jest 
szczególnie przydatna podczas korzystania 
z drukarek w różnych lokalizacjach w czasie 
pracy zdalnej bądź hybrydowej. 

Przesłany do wydrukowania w usłudze 
Cloud Secure Print dokument przecho-

wywany jest w chmurze przez 24 godzi-
ny, a następnie jest usuwany. Jego wydruk 
następuje po wprowadzeniu przez upraw-
nionego użytkownika na ekranie urządze-
nia jednorazowego kodu PIN. Dodatkowo, 
funkcja Secure PDF zapewnia większe bez-
pieczeństwo skanowanych dokumentów 
– dostęp do plików dla postronnych osób 
został ograniczony poprzez konieczność 
wprowadzenia hasła (kodu PIN).

Pracownicy, którzy na co dzień przetwa-
rzają wiele danych osobowych (często na 
urządzeniach mobilnych lub laptopach), 
powinni zachować szczególną dbałość o ich 
ochronę nie tylko podczas codziennej pracy, 
ale też w przypadku dokonywania ich wy-
druków. W tym kontekście szczególnie waż-
ne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań 
na wszystkich poziomach, czyli ochrona 
urządzeń przed nieautoryzowanym dostę-
pem, a także zabezpieczenie dostępu sie-
ciowego. Pozwala to chronić dane w trakcie 
całego procesu ich przetwarzania i druku. 
Pomóc w tym może dezaktywowanie nie-
używanych protokołów, takich jak Telnet 
lub FTP, które podczas chwili nieuwagi mo-
gą zostać wykorzystane przez cyberprze-
stępców do uzyskania łatwego dostępu do 
sieci domowej użytkownika bądź jego pra-
codawcy. Dodatkowo urządzenia Brother 
mają wbudowaną obsługę protokołu IPsec, 
a także filtr adresów IP.

Praca zdalna i hybrydowa utrudniła admi-
nistratorom zarządzanie sprzętem druku-
jącym i skanerami, szczególnie w firmach, 
w których nie jest wykorzystywane tune-
lowanie VPN. Dlatego Brother udostępnił 
nową wersję oprogramowania BRAdmin 
4, która wykorzystuje połączenie z usługą 
chmurową Microsoft Azure, dzięki czemu 
zespoły IT zyskują możliwość zdalnego za-
rządzania urządzeniami w wielu lokaliza-

cjach. Zapewnia to im dostęp do cennych 
informacji, jak raporty dotyczące liczby 
wydrukowanych stron lub stopnia zużycia 
materiałów eksploatacyjnych, a także do 
dzienników błędów. 

podczas pracy z dowolnej lokalizacji
Bezpieczne dokumenty 

n  Automatyczne wykrywanie ataku  

na mechanizmy ochronne i – jeśli  

to konieczne – uruchomienie środków 

zapobiegawczych, np. ponowne  

uruchomienie urządzenia

n  Secure Function Lock 3.0 – koniecz-

ność identyfikacji i uwierzytelnienia 

użytkownika lub grupy użytkowników 

w sieci (maks. 200 osób) za pomocą 

4-cyfrowego kodu PIN lub karty  

zbliżeniowej

n  Blokada wybranych protokołów  
sieciowych (np. FTP, Telnet) w celu 

zminimalizowania ryzyka ich wykorzy-

stania do ataku 

n  Cloud Secure Print – drukowanie za 

pomocą usługi chmurowej bez koniecz-

ności instalowania sterowników

n  Secure Print+ – funkcja aktywowania 

wydruków kartą zbliżeniową (standard 

w nowych modelach HL-L9470CDN 

i MFC-L9670CDN, w pozostałych do-

stępna jako opcja)

n  Secure PDF – skanowanie dokumentów 

do pliku PDF zabezpieczonego hasłem

Główne mechanizmy   
zabezpieczające w urządzeniach 

firmy Brother

15VADEMECUM CRN marzec 2023

Dodatkowe informacje: 
biuro@brother.pl
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W ramach usługi Atende Security Suite w skuteczny sposób połączono narzędzia EDR, 

NDR oraz SIEM. Dzięki temu zapewniono dynamiczne wykorzystanie sygnatur oraz 

technik behawioralnych i statystycznych w celu wykrywania złośliwego zachowania, 

charakterystycznego dla cyberataków.

Rozwój technologiczny zapewnił 
ogromne korzyści operacyjne, przede 
wszystkim wzrost szybkości i efek-

tywności pracy oraz obniżenie jej kosztów. 
Jego wadą okazało się jednak większe wy-
stawienie przedsiębiorstw na ryzyko ataku. 
Dlatego zespoły ds. bezpieczeństwa coraz 
częściej odchodzą od działań wyłącznie 
zapobiegawczych, skupiając się również na 
wczesnym wykrywaniu zagrożeń. A ponie-
waż wiadomo, że cel, jakim jest doskonałe 
bezpieczeństwo, jest pragmatycznie nie-
osiągalny, należy wziąć pod uwagę praw-
dopodobieństwo, iż dany system zostanie 
naruszony podczas jego eksploatacji. 

Ten tok myślenia został rozwinięty przez 
fi rmę Gartner w koncepcję zwaną „triadą 
widoczności SOC”, składającą się z trzech 
uzupełniających się fi larów: SIEM, wy-
krywanie zagrożeń na urządzeniach koń-
cowych i  reagowanie na nie (EDR) oraz 
analogiczne wykrywanie zagrożeń w sieci 
(NDR). Metoda ta polega na wykorzystaniu 
narzędzi EDR, NDR i SIEM w sposób za-
pewniający maksymalną skuteczność w wy-

krywaniu zagrożeń w każdym 
miejscu infrastruktury IT.

Koncepcja triady widoczno-
ści SOC została wykorzystana przy 
tworzeniu unikalnej platformy cy-
berbezpieczeństwa, jaką jest usługa 
Atende Security Suite, dostępna w mo-
delu Security as a Service. Koncentruje się 
ona na zapewnieniu odpowiedniego wglądu 
w informacje, które pomagają zabezpieczać 
całe środowisko IT oraz wykrywać zagroże-
nia i kampanie ataków w wielu punktach in-
frastruktury IT (ruch sieciowy, urządzenia 
sieciowe, serwery, komputery użytkowni-
ków), a następnie badać je i reagować na nie.

W ramach platformy Security Suite zin-
tegrowano autorskie rozwiązania Atende 
w postaci systemów EDR oraz SIEM z pol-
ską sondą NDR Cryptomage Cyber Eye. 
SIEM odpowiada za zbieranie, centralizację 
i agregację danych z rozwiązań EDR i NDR, 
a następnie analizę w czasie rzeczywistym, 
kategoryzację oraz porównywanie z histo-
rycznymi informacjami. Dzięki korelacji 
zdarzeń pochodzących z różnych elemen-
tów infrastruktury IT użytkownik otrzy-
muje kompleksowy, scentralizowany pulpit 
nawigacyjny do śledzenia i przeglądania 
zdarzeń bezpieczeństwa, co daje bogaty 
kontekst do wyszukiwania zagrożeń i uła-
twia dostrzeganie wzorców podejrzanego 
zachowania, oznak włamania lub innych 
wskazówek. Stosowanie spójnej normaliza-
cji i wzbogacania danych z różnych źródeł 
umożliwia szybkie opracowywanie i wdra-
żanie mechanizmów zautomatyzowane-
go wykrywania zagrożeń zapewniających 
skuteczne reagowanie. Takie podejście jest 
niezbędne do prowadzenia skutecznie dzia-
łającego Security Operation Center (SOC).

Wykorzystywana do świadczenia usługi 
Atende Security Suite sonda NDR Crypto-
mage Cyber Eye bazuje na zaawansowa-
nych mechanizmach sztucznej inteligencji. 

Urządzenie to zapewnia niskopoziomo-
wą, głęboką analizę ruchu sieciowego, sta-
nów i zachowania protokołów sieciowych, 
a także analizy zachowania poszczególnych 
urządzeń w sieci, dzięki czemu użytkownik 
otrzymuje całościowy widok na interakcje 
pomiędzy nimi. Wykorzystywane do za-
awansowanej analizy uczenie maszynowe 
ułatwia wykrywanie trwających ataków, ko-
relowanie informacji o nich z urządzeniami 
końcowymi oraz ustalanie priorytetów re-
agowania. Sonda wyposażona jest też w je-
dyny w swojej klasie moduł RODO, dzięki 
któremu zapewnia fi rmom wsparcie w ob-
szarze ochrony danych osobowych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie 
www.atende.pl i www.cryptomage.com.

Atende: ochrona z polską sondą NDR

Dodatkowe informacje:
Karol Kij, dyrektor Działu Rozwiązań 

Cyberbezpieczeństwa, Atende
karol.kij@atende.pl  

Karol Kij, 
dyrektor Działu Rozwiązań 
Cyberbezpieczeństwa, Atende

Transformacja cyfrowa 
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Zabezpieczanie zdalnej łączności z fi rmowymi zasobami za pośrednictwem tunelowania VPN prze-
stało być obecnie wystarczającym rozwiązaniem. Najskuteczniejszą alternatywą w sytuacji, gdy 
nowoczesna architektura uniemożliwia korzystanie z klasycznego VPN-a, są bezagentowe systemy 
klasy Privileged Access Management (PAM). 

A utorzy dokumentu „Verizon Data 
Breach Report 2022” podkreślają, 
że praprzyczyną aż 40 proc. uda-

nych ataków na środowiska IT był incydent 
polegający na kradzieży danych uwierzytel-
niających. Z kolei w publikacji „IBM Data 
Breach Report 2022” podano, że średni czas 
identyfi kacji naruszenia i jego opanowania 
wynosi aż 277 dni. Aby temu przeciwdziałać 
konieczne jest podejście systemowe, w ra-
mach którego należy wdrożyć mechanizmy 
zarządzania dostępem. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę 
na oferowane przez Fudo Security rozwią-
zanie Fudo Enterprise (wcześniej znane 
jako Fudo PAM), które zapewnia użytkow-
nikom bezpieczny dostęp do serwerów, baz 
danych, aplikacji internetowych i urządzeń 
sieciowych/OT. Działa zgodnie z regułami 
polityki Zero-Trust, czyli umożliwia łącze-
nie się z aplikacjami i kontami tylko wtedy, 
gdy jest to niezbędne i istnieje do tego uza-
sadniony powód, a wszelka aktywność jest 
stale monitorowana. W przypadku zaobser-
wowania podejrzanego zachowania sesja 

może zostać przerwana, a administrator na-
tychmiast otrzyma powiadomienie.

Ani serwer, ani komputery użytkowni-
ków nie wymagają instalowania aplika-
cji agentów – do wykonania zdalnego po-
łączenia można skorzystać z  natywnych 
klientów, takich jak terminale Unix, Putty
czy Microsoft Remote Desktop Client. 
Ponadto, rozwiązanie Fudo Web Client 
pozwala na połączenie się z fi rmową infra-
strukturą przez przeglądarkę internetową. 
Fudo umożliwia też skorzystanie ze standar-
du OpenID Connect oraz skonfi gurowanie 
modułu jednokrotnego logowania (Single 
Sign On), zarówno dla panelu administra-
cyjnego, jak i portalu dla użytkowników. 

Wszystkie sesje realizowane za pomocą 
ponad 10 protokołów, w tym SSH, RDP, VNC 
i HTTP/S, mogą być nieustannie monitoro-
wane w czasie rzeczywistym i nagrywane 
w celu późniejszej analizy zapisanego ma-
teriału. Dostępny jest również moduł analizy 
efektywności działań użytkowników, który 
dostarcza precyzyjnych informacji na temat 
ich wydajności oraz okresów bezczynności. 

To idealne narzędzie do monitorowania pra-
cy podwykonawców oraz administratorów 
wykonujących swoje obowiązki zdalnie.

Fudo Enterprise zapewnia też możli-
wość dołączania do sesji, jej udostępniania, 
pauzowania i przerywania, a także zawie-
ra narzędzia umożliwiające przeszukiwa-
nie zapisanych materiałów oraz tagowanie 
czy moduł OCR. Wbudowany moduł Secret 
Manager służy do zarządzania hasłami i za-
pewnia, że dane uwierzytelniające nigdy nie 
wydostaną się poza systemy Fudo.

Fudo jest rozwiązaniem typu all-in-one, 
co znaczy, że uruchomienie własnej instan-
cji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami 
lub koniecznością zakupu innego oprogra-
mowania. Jest też bardzo proste we wdroże-
niu – proces jego instalacji można zakończyć 
w  ciągu jednego dnia. Potrafi  pracować 
w trybie klastrowym (multimaster) pod du-
żym obciążeniem, co ułatwia jego wdrożenie 
w wielu różnych centrach danych lub śro-
dowiskach chmurowych jako jeden system. 
Rozwiązanie to jest zgodne z wieloma regu-
lacjami i standardami, w tym PCI-DSS, SOX, 
HIPAA, NIST, RODO oraz ISA/IEC 62443.

W ofercie Fudo Security znajduje się rów-
nież rozwiązanie Fudo One o ograniczonej 
skalowalności, przeznaczone dla małych 
i  średnich fi rm oraz startupów. Jest ono 
dostępne bezpłatnie, z limitem do trzech 
użytkowników i trzech serwerów. Zapew-
nia przy tym pełną funkcjonalność, w tym 
moduł monitorowania i rejestrowania se-
sji. Narzędzie to można pobrać spod adresu 
fudosecurity.com/pl. 

PAM alternatywą dla VPN

Scenariusze wykorzystania rozwiązań Fudo Security

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Zaorska,

Sales Director, Fudo Security 
k.zaorska@fudosecurity.com

1Bezpieczny zdalny dostęp dla wszystkich 

użytkowników łączących się z fi rmową 

infrastrukturą IT (także uprzywilejowanych 

– DevOps i administratorów).

2Alternatywa dla VPN – scentralizowany 

dostęp, monitorowanie sesji oraz zapobie-

ganie naruszeniom.

3Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym
– moduł Secret Manager zawiera modyfi ka-

tory haseł dla wielu systemów, urządzeń i apli-

kacji, a także zapewnia szybkie i łatwe tworze-

nie własnych wtyczek modyfi kujących hasła.

4Ochrona przed celowymi lub niezamie-
rzonymi nadużyciami dokonanymi przez 

użytkowników zdalnych.

5Współpraca wielu administra-
torów podczas jednej sesji oraz 

przekazywanie sesji.

6Analiza powłamaniowa i identy-
fi kacja obiektów lub osób odpo-

wiedzialnych za naruszenie procedur 

bezpieczeństwa dzięki funkcji nagry-

wania sesji (możliwość wykorzystania 

jako materiał dowodowy w postępo-

waniach sądowych).

7Wykorzystanie nagranych sesji
w celach szkoleniowych.

8Weryfi kacja wykonania zapisów 
umowy przez stronę trzecią (np. 

freelancerów lub podwykonawców).
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Ponieważ nie istnieje jedno rozwiązanie dające peł-
ną gwarancję ochrony środowiska IT, w celu ograni-
czenia ryzyka ataku konieczne staje się jednoczesne 
stosowanie różnych metod zapewniania bezpieczne-
go dostępu, ciągłe monitorowanie i ulepszanie tego 
procesu oraz edukowanie użytkowników. Przyda się 
także wdrożenie mechanizmu ograniczonego zaufa-
nia do kogokolwiek i czegokolwiek.  

w wielości siław wielości siła

SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA I  ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM

Ochrona dostępu:

18 VADEMECUM CRN marzec 2023

Z ryzykiem, że atakujący będą w  stanie 
obejść zabezpieczenia, mamy do czynienia 
w każdej metodzie uwierzytelniania. Jeśli 
więc osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa 
nie jest i zapewne w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie będzie możliwe, szczegól-
nie ważne staje się łączenie różnych metod 
ochrony dostępu oraz nieustan-
ne ich ulepszanie. Dużym kro-
kiem w podniesieniu poziomu 
ochrony dostępu staje się coraz 
powszechniej stosowane w fi r-
mach uwierzytelnianie dwu-
składnikowe (2FA), w którym do 
hasła dodawane są najczęściej kody SMS, 
tokeny albo jakaś forma uwierzytelniania 
biometrycznego. 

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że 
każda z tych dodatkowych metod ma nie 
tylko zalety, ale i wady (patrz: ramka na 
str. 20). Takie zabezpieczenia nie są do-
skonałe, bo przykładowo hakerzy potra-
fi ą przechwytywać wiadomości tekstowe. 
Z kolei sprzętowe tokeny, nawet jeśli sta-
nowią bardzo bezpieczną metodę uwierzy-

telniania, są zwykle drogie 
i  mogą okazać się trudne 
w zarządzaniu dla działów 
IT. Przy bardziej wyrafi no-
wanych mechanizmach, ta-
kich jak uwierzytelnianie 
biometryczne, istnieje nie-

zerowe prawdopodobieństwo fałszywych 
wyników negatywnych i fałszywych wy-
ników pozytywnych. Co więcej, kradzież 

Dane uwierzytelniające (najczęściej 
w postaci loginu i hasła) od lat sta-
nowią –  zaraz po stosującym je 

człowieku –  najsłabsze ogniwo systemu 
cyfrowego bezpieczeństwa. Według róż-
nych raportów ogromna większość jego 
naruszeń to efekt kradzieży tych informa-
cji i ataków wykorzystujących sztuczki so-
cjotechniczne, takie jak phishing. Z powodu 
zmian, jakie przyniosło upowszechnienie 
się pracy zdalnej (poza fi rmową siecią i bez 
obecności fi rmowego fi rewalla), poziom 
zagrożenia związanego z przejęciem haseł 
i ich przestępczym wykorzystaniem jeszcze 
bardziej się podniósł.

Hasła są tradycyjnie najpopularniejszym 
i podstawowym mechanizmem uwierzy-
telniania, ale jednocześnie uciążliwym dla 
użytkownika, od którego wymaga się ich za-
pamiętywania. Dlatego niezmiennie słyszy 
się o działaniach zmierzających do ograni-
czenia ich podstawowej roli, bądź nawet 
ich wyeliminowania. Działaniach, których 
skutek jest w ostatnim czasie coraz bardziej 
widoczny, przede wszystkim pod postacią 
uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Podejrzany 
jest każdy,
w tym prezes…  
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danych biometrycznych może mieć po-
tencjalnie katastrofalne skutki, chociażby 
w postaci fałszowania paszportów i innych 
ważnych dokumentów.

Wciąż, choć wolniej niż początkowo za-
kładano, rozwija się trend wprowadzania 
uwierzytelniania zupełnie bez hasła. „Pass- 
wordless authentication” bazuje najczę-
ściej na takich mechanizmach, jak FIDO2, 
kryptografia klucza publicznego/prywat-
nego albo WebAuthN. Standardy te mają na 
celu zastąpienie haseł urządzeniami, któ-
rych ludzie już używają i mają przy sobie, 
takimi jak inteligentne karty i zegarki, klu-
cze USB czy smartfony.

Obiecującym trendem jest stosowanie 
w  kontekście ochrony dostępu analityki 
dotyczącej zachowania użytkowników 
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Zapewnienie 
bezpiecznego 
dostępu najczęściej 
staje się kluczowe  
z powodu konieczności 
spełnienia obowiązków 
prawnych, takich jak 
RODO.

Zdaniem integratora 

n  Paweł Zwierzyński, Network&Security Team Leader, Vernity
Nie ma jednego idealnego rozwiązania dla ochrony dostępu ze względu na zbyt 

dużą liczbę zmiennych elementów. Na wybór zabezpieczeń wpływają systemy 

i licencje, które klient już posiada, jego budżet, a także funkcjonalność z punktu 

widzenia użytkownika końcowego. Bez wątpienia w ciągu ostatnich dwóch lat 

można odnotować znacznie większą świadomość klientów co do tego, że uwie-

rzytelnianie samym hasłem nie jest wystarczające. Obecnie raczej nie zdarza 

nam się wdrażanie systemów dostępu bez 2FA. Jeśli chodzi o poziom ochrony, 

to najlepszym obecnie rozwiązaniem są klucze sprzętowe U2F – to jedyna me-

toda, która chroni w 100 procentach przed phishingiem. Ominięcie innych ro-

dzajów podwójnej autentykacji (kody z aplikacji mobilnej, kody SMS), chociaż 

trudne do wykonania, jest jednak możliwe. Kody SMS to najsłabsza z wymienio-

nych metod MFA, ale zarazem najszybsza w implementacji. Dlatego, jeśli rozma-

wiam z klientem opornym na tego typu rozwiązania, zazwyczaj proponuję kody 

SMS ze względu na łatwość i małą inwazyjność wdrożenia. Jakiekolwiek zabez-

pieczenie 2FA jest bowiem zdecydowanie lepsze niż jego brak. 
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i  urządzeń, która przy wsparciu ucze-
nia maszynowego może przyczynić się do 
uwierzytelniania w sposób w dużej mie-
rze niewidoczny. Polega to na zbudowaniu 
wzorca typowego zachowania użytkownika 
– uchwyceniu niektórych unikalnych cech 
osoby związanych z korzystaniem z urzą-
dzeń i systemów. Wśród takich wzorców 
może być nawet sposób naciskania klawi-
szy komputera. Analityka może obejmować 
także lokalizację uwierzytelniającej się oso-
by. Mechanizm taki zareaguje, gdy pojawi 
się podejrzane zjawisko, na przykład nagłe 
„przemieszczenie się” do odległego kraju. 

– Skuteczne w redukowaniu zagrożeń jest 
uwierzytelnianie bazujące na ryzyku (risk-
-based authentication). Polega ono na oce-
nie ryzyka związanego z dostępem do konta 
na podstawie różnych czynników, takich jak 
lokalizacja, urządzenie, historia logowania 
czy też wykrycie podejrzanego zachowania. 
Dzięki temu ochrona jest skoncentrowana 
na rzeczywistym ryzyku, a nie na metodach 
takich jak hasła czy tokeny – twierdzi Piotr 
Kawa, Business Development Director 
w Bakotechu. 

Przy coraz większym rozproszeniu środo-
wiska IT zapewnienie bezpiecznego do-
stępu staje się kluczowe. I nie jest ono już 
tylko wynikiem indywidualnej oceny ry-
zyka biznesowego, ale najczęściej wiąże 
się z koniecznością spełnienia obowiąz-
ków wynikających z wewnętrznych regu-
lacji lub prawa, takiego jak RODO. Dlatego 
specjaliści przyznają, że klienci końcowi 
coraz lepiej rozumieją konieczność więk-
szej ochrony dostępu do swoich systemów 
i starają się ją realizować na różnych pozio-
mach, w zależności od stopnia zagrożenia 
oraz dostępnych budżetów. 

– Nadal podstawę stanowią hasła, ale 
zwykle wspomagane są systemami, które 
skutecznie wymuszają ich odpowiednią siłę 
i rotację. Coraz powszechniej stosowane jest 
uwierzytelnienie dwuskładnikowe, a  kry-
tyczne systemy chronione są przez systemy 
klasy IAM lub PAM, wspierane przez mecha-
nizmy typu Zero Trust, weryfi kujące nie tylko 
login i hasło użytkownika, ale również dane 
dotyczące urządzenia, z którego następuje 
logowanie czy jego lokalizację. W najnow-
szych wdrażanych systemach zaczyna się też 

Wady i zalety metod uwierzytelniania

minusy

Proste hasła są łatwe do odgadnięcia przez napastników, 

z kolei skomplikowane są trudne do zapamiętania. Serwe-

ry z bazą loginów i haseł mogą zostać zhakowane, co uła-

twi dostęp do wszystkich kont i urządzeń korzystających 

z przejętych danych logowania. Wyższy poziom bezpie-

czeństwa wymaga wprowadzenia i zarządzania proce-

durą cyklicznej zmiany haseł, co może być uciążliwe dla 

użytkowników końcowych. Z powodu ryzyka kradzieży 

lub zapomnienia hasła można spodziewać się rosnącego 

trendu odchodzenia od tej metody uwierzytelniania.

plusy

Uwierzytelnianie bazujące na 

hasłach jest łatwe i tanie do 

wdrożenia, nie wymaga też do-

datkowego sprzętu. Można łatwo 

zmieniać hasła, jeśli zachodzi 

obawa, że zostały skompromito-

wane. Hasła można łatwo łączyć 

z innymi metodami uwierzytel-

niania (takimi jak 2FA) w celu za-

pewnienia ochrony warstwowej.

HASŁA

minusy

Tokeny sprzętowe, ponieważ są czymś fi -

zycznym, mogą zostać zgubione lub skra-

dzione, a następnie użyte bez wiedzy 

właściciela. Systemy z tokenami, które 

wykorzystują do działania połączenia bez-

przewodowe lub internet, mogą być podat-

ne na ataki.

plusy

Tokeny sprawdzają się jako dodatkowa 

warstwa ochrony. Można je zaprogra-

mować tak, by działały tylko w określo-

nym czasie, regularnie je zmieniać lub 

przeprogramowywać, co utrudnia pod-

szywanie się. Tokeny są też wygodne dla 

użytkowników.

TOKENY

minusy

Instalacja certyfi katów wymaga wie-

dzy technicznej, więc nie jest to roz-

wiązanie dla małych fi rm bez działów 

IT. System jest narażony na ataki, gdy 

ktoś ukradnie i użyje maszyny z zain-

stalowanym certyfi katem. Wdrożenie 

może być kosztowne (w zależności od 

zastosowanego rozwiązania).

plusy

Zastosowanie certyfi katów umożliwia wza-

jemne uwierzytelnianie pomiędzy systemem 

a komputerem lub innym urządzeniem. Do 

wdrożenia uwierzytelniania bazującego na cer-

tyfi kacie nie potrzeba żadnego dodatkowego 

sprzętu. Metoda jest przyjazna dla użytkowni-

ka, ponieważ po zainstalowaniu certyfi katu nie 

są już wymagane żadne inne czynności.

CERTYFIKATY

minusy

Biometria jest kosztowna, wymaga bowiem znacz-

nych inwestycji przy wdrożeniu. Bazy danych 

biometrycznych mogą zostać skompromitowane. 

Metody biometryczne, takie jak systemy rozpo-

znawania twarzy, mogą ograniczać prywatność 

użytkowników. Biometria wciąż nie jest bezbłęd-

na, co prowadzi do fałszywych odrzuceń (unie-

możliwiając uprawnionym użytkownikom dostęp 

do systemów) oraz fałszywych potwierdzeń.

plusy

Dane biometryczne są dobrym za-

bezpieczeniem, ponieważ ich sfał-

szowanie lub powielenie jest bardzo 

trudne. Skany biometryczne są szyb-

kie, więc ta metoda uwierzytelnia-

nia jest wygodna dla użytkownika. 

Jeszcze większą wygodą jest to, że 

nie trzeba pamiętać kodu ani nosić ze 

sobą zewnętrznego urządzenia. 

BIOMETRIA

SYSTEMY UWIERZYTELNIANIA I  ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM
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dzeń żądających dostępu stało się niewy-
starczające. Już nie można zakładać, że 
komukolwiek w sieci, w tym także preze-
sowi czy pracownikom, należy bezgranicz-
nie ufać.

Odpowiedzią na nową sytuację jest ar-
chitektura bezpieczeństwa Zero Trust, 
która polega na nieufaniu nikomu ani ni-
czemu w sieci. W praktyce oznacza to, że 
dostęp do sieci nie jest przyznawany, jeśli 
nie wiadomo kto/co jest kim/czym. Zero 
Trust zakłada, że wszystkie osoby próbu-
jące połączyć się z fi rmową siecią są poten-
cjalnym zagrożeniem. W tym modelu każdy 
użytkownik musi zostać zweryfi kowany 
przed otrzymaniem dostępu do krytycz-
nych zasobów przedsiębiorstwa – nieza-
leżnie od tego, czy będzie następował on 
zdalnie, czy też w obrębie sieci lokalnej. 
Aby móc skutecznie stosować w fi rmie mo-
del Zero Trust, ważne jest uzyskanie peł-
nej kontroli nad wszystkimi urządzeniami 
i systemami podłączonymi do sieci. 

– Transparentność to podstawa. Szczelne 
zamknięcie drzwi wejściowych nie pomoże, 
jeżeli tylne pozostaną otwarte. Dlatego tak 
ważne jest, aby każda fi rma dokładnie wie-
działa jakimi zasobami dysponuje, a następ-
nie odpowiednio je zabezpieczyła. Kluczowe 
jest więc regularne aktualizowanie i łatanie 
systemów oraz aplikacji, centralne zarządza-
nie antywirusem czy BitLockerem oraz moż-
liwość stosowania domyślnych ustawień 
systemu operacyjnego na urządzeniach 
użytkowników końcowych – twierdzi Se-
bastian Wąsik, Country Manager na Pol-
skę w baramundi software.

Można to robić z jednego miejsca i w spo-
sób ujednolicony, za pomocą systemu za-
rządzania urządzeniami końcowymi 
(UEM). Takie rozwiązanie dodatkowo 
pozwoli zminimalizować albo nawet cał-
kowicie wyeliminować w fi rmie zjawisko 
Shadow IT, czyli korzystanie z oprogramo-
wania, sprzętu czy innych zasobów nieza-
twierdzonych przez dział IT. 

Mechanizm Zero Trust zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa w fi rmach stosują-
cych model pracy hybrydowej i zdalnej oraz 
zmniejsza ryzyko dostania się do systemu 
nieuprawnionych do tego użytkowników. 
Dodatkowe narzędzia, takie jak uwierzy-
telnianie wieloskładnikowe, wzmacniają 
poziom bezpieczeństwa kluczowej dla dzia-
łania przedsiębiorstwa infrastruktury. n
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wprowadzać bazujące na sztucznej inteligen-
cji mechanizmy śledzące zachowanie użyt-
kownika i wychwytujące wszelkie anomalie, 
które mogą świadczyć o przejęciu tożsamo-
ści użytkownika przez cyberprzestępców –
mówi Sławomir Karpiński, CEO & Channel 
Manager w Connect Distribution. 

Pomimo widocznego postępu w meto-
dach uwierzytelniania stosowanie haseł 
wciąż wynika z przyzwyczajeń i możliwo-
ści wdrożonych jakiś czas temu systemów. 
Godząc się na to, trzeba dołożyć wszelkich 
starań, aby nawet w przypadku przełamania 
pierwszej linii obrony, jaką jest logowanie 
do urządzenia końcowego, atakujący miał 
jak najmniejsze pole do działania. Dlatego 
ważne jest, aby nie tylko uprawnienia sys-
temowe były na jak najniższym poziomie, 
a także, o ile możliwe, dostęp był do jak naj-
mniejszej liczby aplikacji i systemów. Takie 
podejście przyczyniło się do wzrostu zain-
teresowania rozwiązaniami alternatywny-
mi do rozpowszechnionych szczególnie 
podczas pandemii VPN-ów, takimi jak IAM 
(a w przypadku użytkowników uprzywile-
jowanych – PAM) oraz Zero Trust.

Nigdy nie ufaj, zawsze 

Dawniej bezpieczeństwo sieciowe i ochro-
na dostępu były znacznie prostsze. Jeśli 
jednostka (osoba, maszyna albo proces) 
znajdowała się wewnątrz fi rmowej sie-
ci i została uwierzytelniona, to zakładano, 
że jest godna zaufania. Taką architektu-
rę bezpieczeństwa nazywano obwodową 
(a bardziej obrazowo „fosą i zamkiem”). 
Zakładała ona, że wszystko, co zostało 
uwierzytelnione wewnątrz jest bezpiecz-
ne, podczas gdy wszystko, co znajduje się na 
zewnątrz, jest niegodne zaufania. 

Nie mogło to trwać długo. Gdy biznes 
zaczął wymagać zewnętrznych połączeń 
z swoimi partnerami, wsparcia pracowni-
ków mobilnych i zdalnych, połączenia z in-
ternetem i pocztą e-mail, a trochę później 
dostępu do chmurowych aplikacji i usług 
(SaaS), w „zamku i fosie” zaczęły się poja-
wiać się coraz większe dziury. Obecnie ob-
wód sieci nie jest już jasno zdefi niowany. 
W rezultacie problemy związane z bezpie-
czeństwem sieci stały się znacznie bar-
dziej złożone. Jeśli bowiem sieć przestała 
mieć wyraźny i nieprzerwany obwód, to 
jednorazowe uwierzytelnianie osób i urzą-

Zdaniem specjalisty 

n Piotr Kawa, Business 
Development Director, 

Bakotech
Obecnie stosuje 

się kilka różnych 

metod ochrony do-

stępu i zabezpiecza-

nia samych haseł, które 

pozwalają na redukcję zagrożeń 

oraz związanego z nimi ryzyka. 

Najpopularniejszą są różne formy 

uwierzytelniania dwuskładniko-

wego (2FA), przy których użytkow-

nik potwierdza swoją tożsamość 

za pomocą hasła oraz kodu SMS 

czy specjalnej aplikacji. Kolejną 

metodą redukcji ryzyka są tokeny 

sprzętowe, czyli użycie fi zycznego 

urządzenia, takiego jak klucz USB 

(U2F), do potwierdzenia tożsamo-

ści użytkownika. Jeśli zaś chodzi 

o hasła, to nie należy zapominać 

o podstawie ich bezpiecznego sto-

sowania, jaką jest password ma-

nager, który będzie zabezpieczał 

przechowywane hasła, jak również 

pomoże w tworzeniu haseł skom-

plikowanych, a więc i trudnych 

do złamania.

n Sławomir Karpiński, 
CEO & Channel Manager, 

Connect Distribution 
Hasła jeszcze długo 

mogą pozostać pod-

stawową metodą au-

toryzacji dostępu do 

danych i systemów, ale 

coraz częściej będzie ona wzmac-

niana dodatkowymi mechanizmami 

w ramach uwierzytelniania wie-

loskładnikowego. Istotny wpływ 

na wzrost popularności 2FA miało 

udostępnienie służących do tego 

mechanizmów przez takich do-

stawców jak Microsoft czy Google. 

Najnowsze metody autoryzacji, wy-

korzystujące choćby dane biome-

tryczne, potrzebują jeszcze trochę 

czasu. I to nie tyle na osiągnięcie 

ich technicznej dojrzałości, co na 

akceptację samych użytkowników. 

Przykładowo, wciąż mają oni opory 

przed autoryzacją dostępu z apli-

kacji mobilnych z wykorzystaniem 

własnego wizerunku.
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Głównym zadaniem rozwiązania NACVIEW jest zarządzanie dostępem do sieci. 
Po jego wdrożeniu administrator wie dokładnie kto, za pomocą jakiego urządze-
nia, w jaki sposób oraz do której części sieci ma dostęp. Dzięki temu możliwe 
staje się skuteczne egzekwowanie reguł polityki bezpieczeństwa.

Wciąż nierzadko ma miejsce sy-
tuacja, w  której goście w  fi r-
mowym budynku, chcący 

skorzystać z internetu za pomocą laptopa 
lub innego urządzenia mobilnego, w wy-
niku braku właściwych zabezpieczeń 
uzyskują dostęp do wielu zasobów siecio-
wych. Ochronę przed takim oczywistym 
naruszeniem dobrych praktyk zarządza-
nia infrastrukturą IT może zapewnić opro-
gramowanie NACVIEW – stworzony przez 
poznańską fi rmę Scan IT kompletny system 
NAC (Network Access Control). 

NACVIEW pozwala skutecznie zabezpie-
czyć dostęp do sieci, zarówno przewodowej, 
jak i bezprzewodowej, a także wzmocnić 
zabezpieczenia łączności poprzez tunel 
VPN. Nie jest to jednak jedyna korzyść, bo-

wiem na wstępnym etapie wdrożenia klient 
otrzymuje również wytyczne w zakresie 
niezbędnych do realizacji działań, takich 
jak segmentacja sieci czy poprawna konfi -
guracja przełączników z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. Inny rodzaj wytycznych 
to już działania poprawiające zabezpie-
czenia, w tym sposób autoryzacji urządzeń 
oraz użytkowników. 

NACVIEW w łatwy sposób można zin-
tegrować z innymi systemami bezpieczeń-
stwa, ale nie tylko. Przykładowo, możliwa 
jest integracja z oprogramowaniem do za-
rządzania uczelnią czy szpitalem. W takim 
przypadku weryfikowane są uprawnie-
nia pacjentów lub studentów, a następnie 
otrzymują oni dostęp do sieci w  takim 
zakresie, w jakim powinni.

W przypadku integracji z innymi syste-
mami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo, NACVIEW pozwala na automatyzację 
działań. Przykładowo, po wykryciu przez 
firewall próby kontaktu stacji roboczej 
z  zarządzanym przez cyberprzestępców 
systemem „command and control” NAC-
VIEW, po otrzymaniu od fi rewalla odpo-
wiednich informacji, natychmiast odetnie 
urządzeniu dostęp do sieci lokalnej. W przy-
padku takich ataków kwestia szybkości re-
akcji jest kluczowa. Dzięki temu wykryte 
zagrożenie nie rozprzestrzeni się na inny 
sprzęt w sieci lokalnej.

NACVIEW dostępny jest w postaci licen-
cji dożywotniej, jak i subskrypcji, a zmiana 
na wyższą licencję odbywa się na preferen-
cyjnych warunkach – klient pokrywa tyl-
ko różnicę między posiadaną a nabywaną 
licencją. Dostępna jest też licencja opera-
torska multitenant i dodatkowe upusty na 
zakup systemu dla jednostek edukacyjnych.

Partnerzy oferujący to rozwiązanie mo-
gą liczyć na wsparcie na każdym etapie 
projektu – począwszy od procesu działań 
marketingowych (np. wspólny webinar lub 
konferencja), poprzez indywidualne pre-
zentacje dla klienta, testy, wdrożenie, aż po 
szkolenia dla użytkowników. Za każdym ra-
zem forma wsparcia partnera dostosowana 
jest do jego wiedzy i oczekiwań. 

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

Absolutna kontrola 
dostępu do sieci 

Kluczowe zastosowania systemów NAC

Dodatkowe informacje:
Maciej Salamoński

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

Oprócz kontroli dostępu dla pracowników i urządzeń fi rmowych bogata funkcjonalność 
NACVIEW zapewnia użytkownikom dodatkowe korzyści. 

1Zarządzanie dostępem gościnnym oraz dla 
partnerów – defi niowanie praw dostępu do 

poszczególnych segmentów sieci, rejestracja za 

pomocą serwisu „captive portal” lub specjalnych 

„zdrapek” pozwalających na ograniczony czaso-

wo dostęp. 

2Bezpieczeństwo w modelu BYOD – określe-

nie podsieci, do których może uzyskać do-

stęp pracownik, w zależności od tego czy loguje 

się z własnego komputera, czy też ze sprzętu 

fi rmowego.

3Sprawdzanie kondycji urządzeń – gdy pod-

łączany sprzęt nie spełnia zdefi niowanych 

wymagań (np. nie ma aktualnego oprogramo-

wania antywirusowego) można udostępnić mu 

jedynie takie zasoby, które pozwolą doprowa-

dzić sprzęt do stanu zgodności z regulacjami, 

albo poddać komputer kwarantannie.

4Ochrona infrastruktury IoT
– możliwość zapewnienia dostę-

pu całej gamie urządzeń z prostymi 

systemami operacyjnymi, które nie 

obsługują mechanizmów autoryzacji 

poprzez protokół 802.1x. NAC umoż-

liwia wykrywanie wszelkich niepra-

widłowości, np. podmianę urządzenia 

na danym porcie. 

5 Integracja z systemami bezpie-
czeństwa – możliwość automaty-

zacji procesów związanych z reago-

waniem na incydenty. 

6Większe bezpieczeństwo połą-
czeń VPN – wprowadzenie mecha-

nizmu MFA w postaci dodatkowego 

składnika logowania, np. SMS lub 

kodu z aplikacji.
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Rublon, polska spółka z Zielonej Góry, od 2011 r. skupia się 
na badaniach i rozwoju w zakresie technik cyberochronnych 
– w szczególności w obszarze wieloskładnikowego uwierzytel-
niania, zgodnego z obowiązującymi standardami i regulacjami 
bezpieczeństwa w USA i Unii Europejskiej.

Rublon Multi-Factor Authentication 
(MFA) to zbiór chmurowych usług 
cyberbezpieczeństwa służących do 

weryfi kacji uprawnień dostępu pracow-
ników do zasobów IT przy pomocy uwie-
rzytelniania wieloskładnikowego. W ten 
sposób ułatwiają one zapobieganie atakom 
polegającym na przejęciu kont oraz innym 
naruszeniom bezpieczeństwa. Stosowa-
ne mechanizmy MFA można wymusić na 
wszystkich lub wybranych użytkownikach, 
a także dostosować je do indywidualnych 

potrzeb, z zastosowaniem niestandardo-
wych reguł polityki dostępu. 

Stworzone przez Rublon rozwiązania 
są używane przez fi rmy w ponad 50 kra-
jach. Można je zintegrować z  sieciami, 
serwerami, urządzeniami końcowymi 
oraz aplikacjami i usługami chmurowy-
mi. Umożliwiają uwierzytelnianie przy 
pomocy metod sprzętowych (np. kluczy 
sprzętowych FIDO), jak i cyfrowych, w tym 
z zastosowaniem aplikacji mobilnej Rublon 
Authenticator. Administratorzy środowisk 
lokalnych mogą skorzystać z rozwiązania 
Rublon MFA for Windows Logon & RDP 
w celu sprawowania kontroli nad logowa-
niem do systemów Windows oraz połączeń 
z pulpitami zdalnymi (RDP). Zapewnione 
jest wsparcie dla użytkowników z konta-
mi grupowymi (workgroup accounts) oraz
Active Directory. 

W ofercie zielonogórskiej spółki znaj-
duje się również zbiór rozwiązań Rublon 
MFA for Remote Desktop Services, doda-
jących drugi bezpieczny składnik uwie-
rzytelniania podczas logowania do Remote 
Desktop Gateway, Remote Desktop Web 

Access i Remote Desktop web client. Z ko-
lei Rublon Web SDK zapewnia uwierzy-
telnianie wieloskładnikowe w aplikacjach 
webowych napisanych w Java, .NET i PHP.

Konsola Rublon Admin Console umożli-
wia zarządzanie chronionymi aplikacjami, 
użytkownikami i ich grupami, regułami po-
lityki bezpieczeństwa, a także posiadanymi 
przez użytkowników urządzeniami uwie-
rzytelniającymi. Administratorzy mogą 
skorzystać też z funkcji przeglądania i eks-
portu logów. Ponadto, dzięki funkcji Ru-
blon Prompt użytkownik może wybierać 
metodę uwierzytelniania oraz zarządzać 
posiadanymi urządzeniami podlegający-
mi kontroli przez rozwiązania tej marki.

Dostawców usług z pewnością zaintere-
suje Rublon Access Gateway, który umoż-
liwia integrację poprzez protokół SAML, 
głównie z aplikacjami chmurowymi, ale nie 
tylko. Umożliwia on także włączenie dla 
użytkowników Single Sign-On (SSO) w po-
staci Rublon SSO Portal. Natomiast Rublon 
Authentication Proxy umożliwia integra-
cję poprzez protokół RADIUS, głównie 
z  usługami VPN (np. OpenVPN, Cisco 
VPN). Uwierzytelnianie wieloskładniko-
we Rublon MFA dostępne jest też w posta-
ci konektorów i wtyczek dla wielu innych 
popularnych programów i środowisk, m.in. 
Outlook Web App (OWA), SSH (Linux), 
Atlassian Jira & Confl uence i WordPress.

Przedstawione rozwiązania są przysto-
sowane do oferowania w kanale partner-
skim. Współpraca polega na odsprzedaży 
kupionych u producenta licencji i przejęciu 
odpowiedzialności za wdrożenie rozwią-
zania u klienta. Integratorzy otrzymują ra-
bat od ceny katalogowej. Wysokość rabatu 
zależy od poziomu zaangażowania partne-
ra. Natomiast fi rmy ze statusem MSP mo-
gą wykorzystać rozwiązania Rublon do 
świadczenia usług (obecnie prawie poło-
wa klientów polskiego producenta to do-
stawcy usług zarządzanych).

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

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie 

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Kral, Sales Development Representative 

a.kral@rublon.com

po polsku

n  Mechanizm uwierzytelniania wielo-

składnikowego dostępny w postaci 

usługi chmurowej

n  Możliwość integracji z różnego typu 

oprogramowaniem i usługami, np. 

Microsoft Windows, Microsoft Remote 

Desktop Services, SSH i każdym biz-

nesowym rozwiązaniem VPN

n  Wsparcie dla licznych uwierzytel-

niaczy (authenticators) 

typu cyfrowego i sprzę-

towego, np. aplikacja 

mobilna, klucze FIDO, 

SMS, e-mail 

n  Rozwiązanie polskiej 

produkcji, wszystkie 

dane są przetwarzane 

na terenie UE

n  Certyfi kat ISO 27001

n  Wsparcie w języku 

polskim, angielskim 

i niemieckim 

Wyróżniki usług z rodziny     
Rublon MFA
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który rozwiąże wszelkie problemy. To, 
na jakie zabezpieczenia należy postawić, 
zależy od rozpatrywanego kierunku ata-
ku (z wewnątrz, czy z zewnątrz fi rmowej 
sieci), a także od tego, jak wysoko użyt-
kownik stawia sobie poprzeczkę, do czego 
zmuszają go dodatkowe uwarunkowania 
(wewnętrzne regulacje i ustawodawstwo) 
oraz jakimi zasobami fi nansowymi dys-

ponuje. Trzeba mieć przy 
tym na uwadze, że fi rmo-
we środowiska informa-
tyczne coraz bardziej się 
komplikują –  następuje 
przejście od architektury 
on-premise do chmury, 
od pracy w biurze do pra-
cy zdalnej, jak też zmienia 

się charakter sprzętu, z którego korzystają 
użytkownicy (obecnie równie popularne 
są fi rmowe stacje robocze, terminale, jak 
też urządzenia podłączane do infrastruk-
tury przedsiębiorstwa w modelu BYOD). 

– Rozwiązania ochronne należy dobierać 
adekwatnie do danego przypadku, tak aby 
minimalizowały ryzyko związane z zagro-
żeniami dla bezpieczeństwa sieci. Mówimy 
o minimalizacji, gdyż żadne z nich nie daje 
stuprocentowej gwarancji ochrony – mó-
wi Eryk Doliński, Security Business Deve-
lopment Manager w Ingram Micro. 

Firewalle (niezmiennie) 

Jeśli ktoś uważa, że fi rewalle to już prze-
żytek, głęboko się myli. Analitycy rynkowi 
odnotowują wzrost ich sprzedaży w ko-
lejnych kwartałach i nic nie wskazuje na 
to, żeby w dającej się przewidzieć przy-
szłości coś się zmieniło. 

– Chociaż rozwiązania ochronne dla sieci 
dostarczane w chmurze, takie jak Security 
Service Edge, zajęły eksponowane miejsce 
w  architekturze bezpieczeństwa korpo-
racyjnego, nadal widzimy istotną rolę dla 
urządzeń zapory sieciowej. Nie zauważa-
my żadnego rozwiązania, które całkowicie 
je zastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat –
twierdzi Mauricio Sanchez, dyrektor ds. 
badań w Dell’Oro Group.

Od lat zaawansowane zapory sieciowe 
są nazywane fi rewallami następnej ge-
neracji (Next-Generation Firewall), co 
ma o tyle uzasadnienie, że zabezpiecze-
nie to jest stale rozwijane i udoskonalane. 
Dzisiejsze NGFW to wydajne, adapta-
cyjne rozwiązania o bogatej funkcjonal-
ności, których znaczenie jeszcze bardziej 
wzrosło. Dzięki integracji mechanizmów 
kontroli aplikacji i tożsamości, DPI, IPS, 
sandboxingu, szyfrowania oraz poszuki-
wania zagrożeń, urządzenia te stanowią 
nie tylko pierwszą linię obrony.

W obszarze bezpieczeństwa sieciowego „gorące tematy” 
to SASE i NDR/XDR. Nie oznacza to jednak, że na zna-
czeniu tracą fi rewalle – przeciwnie, są stale rozwijane, 
zwłaszcza w wersji chmurowej, i wciąż chętnie kupowane.

Obserwując najnowsze trendy 
w podejściu do ochrony fi rmo-
wej sieci, należy odnotować ro-

snące znaczenie rozwiązań NDR, które 
stanowią uzupełnienie dla fi rewalli, aby 
zapewniać jeszcze wyższy poziom bez-
pieczeństwa. Coraz ważniejsza staje się 
także kontrola urządzeń końcowych. Przy 
coraz większym rozproszeniu pracowni-
ków trzeba brać pod uwagę 
nie tylko infrastrukturę za-
rządzaną przez fi rmę, ale 
również sieci domowe oraz 
chmurę. Na to wyzwanie od-
powiada koncepcja SASE, 
która –  integrując aspek-
ty dotyczące sieci i ochro-
ny środowisk IT –  ma 
zapewniać bezpieczny zdalny dostęp do 
aplikacji, bez względu na to skąd są uru-
chamiane i gdzie znajduje się użytkownik. 
Upowszechniać się powinny zarządzane 
usługi ochronne, zaś fi rmy, które nie po-
siadają zasobów niezbędnych do radze-
nia sobie z zagrożeniami, coraz chętniej 
będą zwracać się o pomoc do zewnętrz-
nych podmiotów.

Jak podkreślają specjaliści, wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa fi rmowej sieci są na tyle różnorod-
ne, że nie znajdziemy „świętego Graala”, 
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więcej narzędzi

Użycie rozwiązań 
SASE staje się 
coraz bardziej 
uzasadnione. 

Nowe 
architektury, 
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Zapory trafi ają też do chmury. Firewall 
as a Service (FWaaS) to bazująca na pu-
blicznej infrastrukturze usługa zapory, 
zapewniająca możliwość zabezpieczania 
warstwy 7. oraz funkcjonalność NGFW. 
Powstała ona w reakcji na powszechne 
korzystanie z  chmurowych usług IaaS 
i PaaS, w wyniku czego obszar fi rmowej 
sieci przestał być wyraźnie zdefi niowany. 
Aby sprostać rosnącemu wyzwaniu, do-
stawcy rozwiązań FWaaS zazwyczaj ofe-
rują mechanizmy kontroli dostępu, takie 
jak IDPS, zapobieganie zaawansowanym 
atakom, fi ltrowanie adresów URL czy za-
bezpieczenia DNS.

I chociaż pojawiają się nowe rozwią-
zania, to –  jak tłumaczy Eryk Doliński 
– ogólne założenia zawarte w koncep-
cji Intrusion Detection Systems czy In-
trusion Prevention Systems wciąż jak 
najbardziej obowiązują. Są one realizo-
wane obecnie przez rozwiązania UTM/
NGFW, gdy chodzi o zagrożenia przycho-
dzące z zewnątrz fi rmowej sieci (a obecne 
urządzenia NGFW potrafi ą też kontrolo-
wać ruch wewnętrzny). Odpowiedzią na 
zagrożenia pojawiające się z wewnątrz 
fi rmowej sieci jest zestaw rozwiązań 
klasy NDR/XDR. Nie można zapominać 
o  oprogramowaniu klasy EDR, bo do-
świadczenie pokazuje, że użytkownik
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Chociaż defi nicje SASE mogą się różnić, to pierwotny, stworzony w 2019 r. przez Gartnera 

termin odwołuje się do pięciu kluczowych funkcji: sieci SD-WAN (Software-Defi ned WAN), 

bramy SGW (Secure Web Gateway), brokera CASB (Cloud Access Security Broker), zapory 

NGFW (Next-Gen Firewall) oraz dostępu do zasobów w trybie ZTNA (Zero Trust Network 

Access). Wszystko to połączone razem daje – jak zgrabnie ujmuje to Gartner – „bazujący na 

zerowym zaufaniu dostęp, do przyznania którego wykorzystywana jest tożsamość urządze-

nia lub użytkownika w połączeniu z ustalanym w czasie rzeczywistym kontekstem oraz re-

gułami polityki bezpieczeństwa i zgodności”. Krótko mówiąc, SASE ma zapewniać bezpieczny 

dostęp niezależnie od tego, czy pracownicy są w biurze, czy pracują zdalnie. Rynek SASE

 znajduje się w fazie szybkiego rozwoju, a działający na nim dostawcy rozwiązań ciężko 

pracują nad zbudowaniem kompletnej platformy dla bezpiecznego dostępu do usług brze-

gowych, integrującej wszystkie pięć wymienionych obszarów, często wzbogaconych dodat-

kowymi możliwościami (zob. rys.).

Czym jest SASE?

SI
EĆ

BEZP
IECZEŃSTWO

Dostawca 
usług SD-WAN

Optymalizacja 
sieci WAN

Agregacja 
przepusto-

wości

Dostawcy 
rozwiązań 

sieciowych

Sieci jako 
usługa

CDN

Bezpieczeństwo 
sieci

CASB

Cloud SWG

ZTNA/VPN

WAAPaaS

FWaaS

RBI

DNS

Tunele VPN nie 
od powiadają już
na dzisiejsze 
potrzeby 
bez pieczeństwa. 
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jest w  stanie dostarczyć  złośliwy kod 
poprzez port USB lub prywatne urzą-
dzenie podłączone do infrastruktury 
przedsiębiorstwa.

– Trzeba sobie zdawać sprawę, że żadne 
z popularnych rozwiązań nie pokryje cało-
ści obszaru bezpieczeństwa, ale poprawne 
wdrożenie dowolnego z nich jest lepsze niż 
jego brak. Najlepsze będzie takie ich połą-
czenie, które jest w stanie podnieść poziom 
ochrony tak wysoko, jak tylko jest to obecnie 
możliwe ze względów technicznych – mówi 
przedstawiciel Ingrama. 

Osiągnięcie najwyższego możliwego po-
ziomu ochrony mają w założeniu kon-
cepcje łączące najskuteczniejsze obecnie 
zabezpieczenia. Jest to między innymi 
architektura SASE, która wraz z nadej-
ściem przetwarzania w wielu chmurach 
i  rosnącą zależnością od chmurowych 
aplikacji SaaS wydaje się być naturalnym 
kandydatem na warstwę pośrednią, peł-
niąc rolę podobną do tej, jaką miały zapory 
sieciowe stosowane wcześniej w obsza-
rze fi rmowej sieci. Zastępując tradycyj-
ne zapory, SASE tworzy nową warstwę 
ochrony, przez którą można łączyć się 
z dowolnego miejsca i zabezpieczać do-
stęp do aplikacji, niezależnie od tego, czy 
są one uruchamiane lokalnie, czy w chmu-
rze. Podczas gdy od dawna stosowane do 
zdalnej komunikacji tunele VPN nie od-
powiadają już na dzisiejsze potrzeby bez-

pieczeństwa, łatwości zarządzania oraz 
elastyczności, SASE stanowi oczekiwaną 
zmianę w podejściu do sieci i ochrony ca-
łego środowiska IT.

W  założeniu SASE ma przynieść 
użytkownikom wyższy poziom bezpie-
czeństwa i większą wydajność sieci, za 
które trzeba będzie zapłacić mniej niż 
za oddzielne rozwiązania SD-WAN, rou-
tingu i zabezpieczeń sieciowych. Być mo-
że najważniejszą korzyścią z SASE jest 
skonsolidowanie podejścia do sieci i bez-
pieczeństwa, co ułatwi klientom i inte-
gratorom mierzenie się z  wyzwaniami 
dotyczącymi coraz bardziej  złożonych 
i rozproszonych środowisk 
IT, w  których użytkowni-
cy i  aplikacje znajdują się 
w  zupełnie nowych miej-
scach. Dostawcy wiedzą już, 
że trendu SASE nie warto 
ignorować. Dlatego zarów-
no najwięksi gracze na ryn-
ku sieci, jak i startupy, które 
sprawdziły się w niszy SD-
-WAN, rozwijają swoje oferty, budu-
jąc platformy „bezpiecznego dostępu do 
usług brzegowych”. 

– Również na polskim rynku rośnie zain-
teresowanie SASE. Wiele osób o tej funkcji 
słyszało i chce na ten temat z nami rozma-
wiać. Często okazuje się, że w naszych kra-
jowych realiach wymaganą przez klientów 
funkcjonalność można wciąż sprawnie zre-
alizować poprzez rozbudowę posiadanych 
przez nich rozwiązań ochronnych o  do-

datkowe elementy działające w chmurze 
publicznej, które integrują się z fi zyczną, 
prywatną infrastrukturą klienta. Jednak 
wraz z rozwojem hybrydowego środowi-
ska pracy, użycie rozwiązań SASE staje się 
coraz bardziej uzasadnione – mówi Piotr 
Jurczak, Systems Engineer w polskim od-
dziale Fortinetu. 

Rozwiązania do wykrywania zagrożeń 
w sieci i reagowania na nie (Network De-
tection and Response, NDR) uzupełnia-
ją narzędzia takie jak EDR i SIEM. Nowe 
mechanizmy analityczne obecne w NDR 

bazują na sztucznej inte-
ligencji i uczeniu maszy-
nowym, by bez pomocy 
sygnatur wykrywać nie-
znane ataki oraz anoma-
lie w  ruchu sieciowym. 
W  przypadku wykrycia 
zagrożenia alarmują ad-
ministratorów, którzy 
mogą podjąć działanie 

sami albo wykorzystać wstępnie skon-
fi gurowane środki zapobiegawcze uru-
chamiane automatyczne. NDR może być 
zarówno samodzielnym rozwiązaniem, 
jak i centralnym komponentem szerszej 
platformy XDR (eXtended Detection and 
Response).

– Systemy NDR/XDR mogą być wyko-
rzystywane jako dodatkowe narzędzia do 
realizacji strategii bezpieczeństwa sie-
ciowego, z tego powodu, że pozwalają na 
automatyzację procesów wykrywania in-
cydentów oraz umożliwiają szybkie reago-
wanie na zagrożenia. Dzięki temu mogą 
skuteczniej chronić przed tymi, które po-
tencjalnie przedostały się przez zabezpie-
czenia UTM/NGFW lub dotarły do fi rmy 
w inny sposób, na przykład zostały urucho-
mione z klucza USB – mówi Maciej Iwa-
nicki, Business Development Manager 
w Fortinecie. 

W  sytuacji, gdy przybywa kolejnych 
warstw ochrony, kluczowe staje się niedo-
puszczenie do zbytniego skomplikowania 
środowiska bezpieczeństwa. Jeśli każde 
nowe narzędzie wymaga oddzielnej kon-
soli, innych umiejętności administrato-
ra, a przy tym w ogóle nie współpracuje 
z innymi zabezpieczeniami, zarządzanie 
wszystkim staje niewykonalne. 
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Zdaniem integratora 

nTomasz Busłowski, wiceprezes, NetFormers
Podczas naszych rozmów handlowych coraz więcej klientów py-

ta o kompleksowe usługi bezpieczeństwa. Dlatego z myślą o małych 

i średnich przedsiębiorstwach czy startupach – a więc wszystkich tych 

fi rmach, które nie mają rozbudowanych działów IT – stworzyliśmy 

usługę ułatwiającą im wdrażanie i utrzymanie zaawansowanych sys-

temów UTM. Systemy te, jako wielofunkcyjne zapory sieciowe, stanowią 

wciąż podstawę bezpieczeństwa fi rmowej sieci, zapewniając wielopozio-

mową ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami. Oprócz UTM-a klient otrzymuje 

od nas usługę jego profesjonalnej konfi guracji, wprowadzania zmian w konfi gura-

cji w trakcie trwania usługi, jak też comiesięczne raporty bezpieczeństwa sieci oraz 

wsparcie techniczne w razie problemów i awarii. Odciążając działy IT w fi rmach od 

zadań ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, dajemy im rozwiązanie, które bazuje 

na centralnie zarządzanych urządzeniach klasy enterprise, a jednocześnie zapewnia-

my cykliczny monitoring stanu usług, aktualizacje systemu bezpieczeństwa oraz ob-

sługę awarii z gwarantowanym SLA. 

Dostawcy usług 
zarządzanych
coraz częściej
wkraczają 
w obszar MSSP. 

BEZPIECZEŃSTWO FIRMOWEJ S IECI
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– Skorelowanie informacji spływają-
cych z rozwiązań NDR, narzędzi do urzą-
dzeń końcowych oraz fi rewalli w jednym, 
scentralizowanym repozytorium danych 
poprawia skuteczność wykrywania 
zagrożeń i upraszcza podejmowanie 
decyzji. Gdy informacje są rozproszo-
ne w różnych narzędziach oraz po-
zbawione odpowiedniego kontekstu, 
nawet analitycy mogą czuć się przytło-
czeni. Gromadzenie wszystkiego w jednym, 
widocznym dla analityków SOC miejscu, 
zmniejsza obciążenia administracyjne 
i powinno pomagać we wcześniejszym 
wykrywaniu zagrożeń – twierdzi 
Chester Wisniewski, Field CTO Ap-
plied Research w Sophosie. 

Rośnie liczba dostawców usług zarządza-
nych (MSP), którzy dodają do swojej ofer-
ty różne elementy cyberbezpieczeństwa, 
wkraczając w obszar MSSP (Managed 
Security Service Provider). Nie powin-
no to być zaskoczeniem, jeśli spojrzy 
się na prognozy rozwoju tego rynku. 
Analitycy z  MarketsandMarkets 
przewidują, że wartość sprzeda-
ży zarządzanych usług ochron-
nych wzrośnie w ciągu najbliższych 
pięciu lat do 49,6 mld dol., co w latach 
2022–2027 przełoży się na średnią rocz-
ną stopę wzrostu wynoszącą 12,3 proc. 
(w 2022 r. rynek ten był warty 27,7 mld 
dol.). Wśród czynników stymulujących 
rozwój rynku MSSP wymienia się coraz 
bardziej restrykcyjne regulacje prawne, 
rosnącą liczbę naruszeń bezpieczeństwa 
oraz coraz większe wyrafi nowanie cyber-
ataków na przedsiębiorstwa.

Ponieważ fi rmy na co dzień mają do 
czynienia z cyberzagrożeniami, ale nie 
posiadają zasobów niezbędnych do ra-
dzenia sobie z  nimi, zwracają się do 
zewnętrznych podmiotów, aby nadzoro-
wały ich infrastrukturę bezpieczeństwa. 
W niejasnej obecnie sytuacji politycznej 
i gospodarczej przedsiębiorstwa często 
powstrzymują się od inwestowania we 
własne zasoby, więc usługi zarządzane 
dotyczące także cyberbezpieczeństwa 
tym bardziej powinny być stałym źródłem 
przychodów dla świadczących je integra-
torów. Obserwatorzy rynku uważają, że 

nawet jeśli pewne projekty związane z cy-
fryzacją mogą tracić priorytet w ramach 
cięcia kosztów, to budżety i  potrzeby 
związane z cyberbezpieczeństwem utrzy-
mają stałą tendencję wzrostową.

Jeśli chodzi o potrzeby małych i śred-
nich fi rm, najpopularniejsze rozwiąza-
nia ochronne w formie usługi dotyczą 
w  tym sektorze oprogramowania an-
tywirusowego, uwierzytelniania dwu-
składnikowego oraz zaawansowanych 
zabezpieczeń typu UTM albo NGFW. 
W przypadku dużych przedsiębiorstw 
oraz infrastruktury krytycznej najważ-
niejsze stały się usługi MDR (Managed 
Detection and Response). 

Dostawcy usług MDR przejmują na sie-
bie obowiązek polowania na zagrożenia 

Zdaniem specjalisty 

n Maciej Iwanicki, Business Development Manager, Fortinet 
UTM/NGFW nadal pozostają ważnym elementem ochrony sieci, ze 

względu na to, że pozwalają na fi ltrowanie ruchu sieciowego, bloko-

wanie niebezpiecznych połączeń, kontrolę dostępu do sieci i aplika-

cji, a także potrafi ą przeprowadzić inspekcję ruchu zaszyfrowanego. 

Są one potrzebne do zabezpieczania sieci przed atakami z zewnątrz, 

na przykład takimi jak DDoS, phishing czy z użyciem złośliwego kodu. 

W rezultacie rozwiązania typu NDR/XDR nie zastępują UTM/NGFW, ale 

uzupełniają je i razem pozwalają na bardziej skuteczną ochronę sieci. Dlatego 

też jedne i drugie stanowią istotne elementy strategii bezpieczeństwa sieciowego. 

n Eryk Doliński, Security Business Development Manager, Ingram Micro
Liczba dostępnych na rynku rozwiązań jest tak duża, że może dopro-

wadzić do stworzenia architektonicznego patchworka, ciężkiego do 

utrzymania i rozwoju. Warto więc, dokonując wyborów mających 

na celu minimalizację liczby dostawców, poza oczekiwaną punkto-

wą funkcjonalnością zwracać uwagę także na całe portfolio produk-

tów danego dostawcy oraz wygodę w zarządzaniu nimi, a szczególnie na 

centralną konsolę i raportowanie. Oczywiście nie rozwiąże to wszystkich 

problemów dotyczących zarządzania, utrzymania czy automatyzacji. Na szczęście 

przychodzą nam z pomocą rozwiązania klasy SIEM zapewniające analitykę i rapor-

towanie oraz SOAR, odpowiedzialne za automatyzację działań – każde z nich jest 

obecnie wspierane przez sztuczną inteligencję. 

n Chester Wisniewski, Field CTO Applied Research, Sophos
Narzędzia NDR/XDR, zapewniając inny kontekst dla polowania na zagro-

żenia, nie wypierają rozwiązań UTM/NGFW. Firewalle i urządzenia UTM 

są zaprojektowane do przechwytywania i analizowania ruchu na róż-

nych poziomach. Często blokują wyświetlanie treści przez potencjalnie 

podatne na ataki urządzenia, co jest niezbędnym środkiem zapobie-

gawczym. Widzialność, jaką zapewniają rozwiązania NDR, jest konieczna 

do wczesnego wykrywania zagrożeń, jeśli coś zdoła prześlizgnąć się przez 

fi rewall lub jeśli podejrzany element pochodzi z samej sieci. Przy prawidłowym 

wdrożeniu wszystkie zabezpieczenia powinny być komplementarne i zapewniać 

wyższy poziom bezpieczeństwa niż każde z nich osobno. 

oraz reagowania w momencie ich wykry-
cia. Dają klientom dostęp do swojego ze-
społu specjalistów ds. bezpieczeństwa, 
którzy są odpowiedzialni za całodobowe 
monitorowanie infrastruktury, analizo-
wanie incydentów, wykrywanie zagro-
żeń, analizowanie ich i reagowanie na nie. 
W porównaniu z tradycyjnym MSSP w ra-
mach usług MDR oferowane jest jeszcze 
bardziej dogłębne wykrywanie zagrożeń 
dzięki zaawansowanym mechanizmom 
analityki bezpieczeństwa urządzeń koń-
cowych, zachowania użytkowników, apli-
kacji i sieci. Wyróżnikiem jest jednak to, 
że aby przyśpieszyć reagowanie na za-
grożenia dostawcy usług MDR w coraz 
większym stopniu wykorzystują sztucz-
ną inteligencję i uczenie maszynowe.  n
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Trzonem oferty SonicWall są fi re-
walle nowej generacji – urządzenia 
z rodziny TZ (biurkowe, ale z moż-

liwością montażu w  szafach), Network 
Security Appliance (NSa) dla średnich 
i dużych przedsiębiorstw oraz Network 
Security services platform (NSsp) dla 
korporacji oraz fi rm MSSP. Wszystkie za-
pewniają zaawansowane zabezpieczenia, 
rozbudowane funkcje sieciowe, integrację 
z infrastrukturą SD-WAN, obsługę protoko-
łu TLS 1.3, wizualizację stanu sieci w czasie 
rzeczywistym, dużą wydajność szyfrowa-
nia VPN oraz inne zaawansowane funkcje 
ochronne. 

Wykryte przez fi rewalle nieznane za-
grożenia są wysyłane do bazującej na 
chmurze usługi Capture Advanced 
Threat Protection (ATP), wykorzystu-
jącej do ich analizy wielosilnikowy sand-
boxing. Tam poddawane są analizie przez 
mechanizm Real-Time Deep Memory In-
spection (RTDMI), który – prowadząc 
inspekcję bezpośrednio w pamięci opera-
cyjnej – w błyskawiczny sposób wykrywa 

i blokuje złośliwe oprogramowanie oraz 
nieznane zagrożenia typu zero-day. 

SonicWall Capture Client to oprogra-
mowanie klasy EDR, które zapewnia no-
woczesne podejście do ochrony urządzeń 
końcowych. Bazuje ono na stworzonej 
przez fi rmę SentinelOne platformie za-
bezpieczającej, wykrywającej zagrożenia 
za pomocą zaawansowanych mechani-
zmów uczenia maszynowego. Dodano do 
niej przydatne funkcje, jak wielosilnikowa 
piaskownica (Capture ATP), fi ltrowanie 
stron internetowych, blokowanie portów 
USB czy przywracanie systemu jednym 
kliknięciem. 

Wielowarstwową ochronę poczty elek-
tronicznej przed zewnętrznymi i  we-
wnętrznymi atakami oraz naruszeniami 
zgodności z przepisami zapewniają spe-
cjalizowane urządzenia i oprogramowa-
nie z rodziny SonicWall Email Security. 
Wykorzystują one wiele opatentowanych 
technik wykrywania zagrożeń zapew-
niając ochronę w  czasie rzeczywistym 
przed takimi zagrożeniami, jak: ransom-

ware, ukierunkowane ataki phishingowe, 
spoofi ng, wirusy, złośliwe adresy URL, 
zombie, DHA (Directory Harvest Attack), 
DoS (Denial of Service) i inne.

W ofercie SonicWall znajdują się rów-
nież dwie rodziny rozwiązań Secure 
Mobile Access (SMA) zapewniających 
bezpieczny mobilny dostęp do zasobów 
przedsiębiorstw. Dla małych i średnich 
fi rm (50-100 pracowników) przeznaczo-
ne są modele z rodziny SMA 100 (SMA 
210, 410 i 500v). Natomiast rodzina SMA 
1000 (modele SMA 6210, 7210 i 8200v) 
została zaprojektowana jako zaawanso-
wana bezpieczna brama dostępowa dla 
średnich przedsiębiorstw, międzynaro-
dowych korporacji i dostawców zarzą-
dzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). 
Dostęp do danych i zasobów potrzebnych 
pracownikom zapewnia aplikacja Sonic-
Wall Mobile Connect (SMC), przezna-
czona dla systemów iOS, macOS, And-
roid, Chrome OS, Kindle Fire i Windows. 

SonicWall oferuje aplikacje Capture
Security Center, która stanowi cało-
ściowe i  zintegrowane rozwiązanie do 
zarządzania bezpieczeństwem. Swoim 
działaniem obejmuje obszary analizy, 
raportowania, sieci bezprzewodowych, 
poczty elektronicznej, urządzeń końco-
wych i chmury, pomiary ryzyka i zarzą-
dzanie zasobami.

SonicWall Network Security Manager 
(NSM), umożliwia: centralne zarządzanie 
wszystkimi operacjami zapory sieciowej, 
raportowanie i analitykę z jednego pane-
lu. NSM zapewnia pełną zgodność ścieżki 
audytu każdej zmiany konfi guracji. Roz-
wiązanie skaluje się do dowolnej wielko-
ści organizacji, która zarządza sieciami 
liczącymi nawet tysiące urządzeń fi re-
wall wdrożonych w wielu lokalizacjach.

Dystrybutorem rozwiązań SonicWall 
w Polsce jest Ingram Micro.

SonicWall
chroni każdy obszar 
środowiska IT
SonicWall od ponad 30 lat dba o bezpieczeństwo infrastruktury 
IT i danych setek tysięcy klientów z całego świata. Produkty tej 
marki chronią praktycznie każdy aspekt związany z przetwarza-
niem cyfrowych danych.

Dodatkowe informacje:
Eryk Doliński,

Security Business Development Manager, Ingram Micro
eryk.dolinski@ingrammicro.com
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Energy to kompleksowa platforma SIEM i SOAR, która zapewnia bazujące na sztucznej inteligencji 
nowoczesne środowisko pracy dla działów IT i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Rozwiązanie Energy Logserver po-
wstało w odpowiedzi na realne po-
trzeby rynku, zgłaszane przede 

wszystkim przez klientów z branży fi nan-
sowej. Potrzebowali oni narzędzia umoż-
liwiającego analizowanie danych z logów 
w petabajtowej skali. Jego stworzenia pod-
jął się zespół programistów, który wyko-
rzystał potencjał otwartych projektów 
i rozbudował ich bazowe funkcje o wyma-
ganą kontrolę dostępu do danych, rozliczal-
ność pracy oraz raportowanie. Na bazie tego 
projektu 7 lat temu powstała fi rma Energy 
Logserver, która zbudowała sieć partnerską 
obejmującą kilkadziesiąt krajów i zrealizo-
wała dziesiątki ciekawych wdrożeń. 

Energy Logserver oferuje dziś przede 
wszystkim produkt klasy SIEM, który 
z sukcesami konkuruje z takimi graczami 
jak IBM (Qradar), Elastic i Splunk. Platfor-
ma bazuje na kilku wyróżniających się za-
łożeniach, wśród których głównym jest, że 
ma zapewniać analizę dowolnych zdarzeń 
w fi rmie. Dzięki prostej i skalowalnej archi-
tekturze sprawdza się zarówno w małych 
jednostkach samorządowych, jak i w środo-
wiskach przekraczających 200 tys. przyj-
mowanych zdarzeń na sekundę. Stanowi 
doskonałą propozycję dla fi rm zobligowa-
nych do przystosowania swoich środowisk 
IT do wymogów stawianych przez dyrek-
tywę NIS2 i ustawę o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa.

Jako repozytorium źródłowych informa-
cji platforma przyjmuje dzienniki zdarzeń, 
syslog, wywołania procedur SQL, ruch 
Netfl ow lub SPAN, dane wydajnościowe 
z aplikacji, dane inwentaryzacyjne, czy też 
zintegrowane raporty środowisk zewnętrz-
nych. Energy łączy te zbiory w jednym śro-
dowisku analitycznym. Wbudowany silnik 
alertowy pozwala na korelację dowolnych 
typów komunikatów, przez co żadne dane 
nie są pomijane. 

W funkcjonalności SIEM uwzględnione 
zostały przygotowane przez Energy mecha-
nizmy integracji z systemami źródłowymi, 
wbudowane reguły korelacyjne oraz rapor-
ty techniczne. Z kolei moduł UEBA pozwa-
la spojrzeć na zebrane dane z perspektywy 
użytkownika i jego stacji. Szczególną uwa-
gę warto zwrócić na moduł Intelligence, 
który obecnie przechodzi transformację 
w  Empowered AI. Zespół naukowców 
i  inżynierów prowadzi prace nad wyko-
rzystaniem zaawansowanych funkcji ma-
tematycznych do przewidywania danych 
liczbowych, detekcji anomalii liczbowych 
jedno- i wielowymiarowych oraz stworze-
niem unikalnego mechanizmu wykrywania 
anomalii w danych tekstowych. W efekcie 
zapewniona zostanie możliwość dostar-
czania unikatowych modeli zachowania 
dla różnych źródeł danych 
i precyzyjna analiza niepożą-
danych zdarzeń.

Platforma pozwala na au-
tomatyzację procesów obsłu-
gi i neutralizacji wykrytych 
incydentów. Energy SOAR 
pobiera informacje o  nich 
z dowolnego systemu SIEM, 
a następnie umożliwia wpro-
wadzenie dla nich ujednolico-
nych procedur zautomatyzowanej obsługi, 
z zastosowaniem wbudowanych analiza-
torów i responderów. Przykładem zastoso-
wania tego mechanizmu jest automatyczna 
weryfi kacja spamu, który system pobiera ze 
wskazanej skrzynki przedsiębiorstwa. Kon-
trola reputacji nadawcy wiadomości, anali-
za załączników i mechanizmy klasyfi kacji 
dostarczają użytkownikowi informacji co 
do charakteru treści e-maila bez zaangażo-
wania pracowników SOC. SOAR pozwala 
też na integrację z dziedzinowymi syste-
mami bezpieczeństwa poprzez wyzwalanie 
w nich automatycznych akcji, co optymali-

zuje czas obsługi incydentów, ale również 
zapewnia lepsze wykorzystanie najcenniej-
szego zasobu, jakim są pracownicy. 

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

Energy Logserver 

Dodatkowe informacje:
Łukasz Nieborek,

Business Development Manager, Energy Logserver
lukasz.nieborek@energylogserver.com

IT Security made in Poland

Łukasz Nieborek,
Business Development Manager, 
Energy Logserver

Oprogramowanie Energy

w modelu on-premise 
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n Wojciech Urbanek 
rzysta w USA ponad 100 milionów osób 
i nie był to pierwszy tego typu przypadek. 
Inne poważne wycieki danych miały miej-
sce co roku w latach 2018–2021. Chester 
Wisniewski, Field CTO Applied Research 
w Sophosie, zauważa, że ostatnim razem 
napastnicy pozostawali niewykryci w sys-
temie T-Mobile przez ponad miesiąc. 
Prawdopodobnie oznacza to, że operator 
nie korzysta z nowoczesnych systemów 
monitorujących bezpieczeństwo oraz 
rozwiązań do polowania na zagrożenia,  
a od dużego telekomu powinno się wyma-
gać, aby takowe posiadał… 

Canalys przewiduje, że tegoroczne glo-
balne wydatki na cyberbezpieczeństwo 
wyniosą 223,8 mld dol. (wzrost o 13,2 proc. 
w skali roku) i pozostaną kluczowym ob-
szarem wzrostu dla dystrybutorów. Przy 

czym analitycy obawia-
ją się, że nie wszystkie 
planowane przez firmy 
projekty doczekają się 
realizacji. Ich zdaniem 
większość z nich skon-
centruje się jedynie na 
najpilniejszych potrze-
bach, aby zminimalizo-

wać ryzyko naruszeń danych. Poza tym, 
o ile wydatki rządowe oraz klientów kor-
poracyjnych powinny w 2023 r. wzrosnąć, 
o tyle wartość inwestycji ze strony mniej-
szych przedsiębiorstw prawdopodobnie 
spadnie. 

Rywalizacja pomiędzy hakerami i dostawcami systemów bez-
pieczeństwa z jednej strony przyczynia się do rozwoju wielu 
ciekawych narzędzi, zaś z drugiej rodzi chaos.

Każdy rok w  branży cyberbezpie-
czeństwa rozpoczyna się niemal 
tak samo. Dostawcy rozwiązań ry-

sują przerażający krajobraz zagrożeń, 
form i kierunków ataków, po czym uspo-
kajają klientów, że mają wspaniałe, in-
nowacyjne rozwiązania, które zastopują 
cyberprzestępców. Prof. Andrzej Zyber-
towicz w  książce „Cyber kontra real” 
określa rywalizację dostawców systemów 
bezpieczeństwa IT z hakerami jako wy-
ścig „miecza i tarczy”. Przy okazji zwraca 
uwagę na fakt, że rozwiązania ochronne 
na ogół przestają być skuteczne już po 
pół roku. Po tym czasie przedsiębiorcy 
są zachęcani do zastosowania nowych, 
korzystniejszych, szybszych, przyjaź-
niejszych rozwiązań, które… są niedo-
pracowane, bo czas goni i trzeba z takimi 
„półproduktami” wejść na rynek. Do te-
go należy dodać tzw. czynnik ludzki. Jak 
wiadomo, użytkownicy infrastruktury 
popełniają mnóstwo głu-
pich błędów, rozkładając 
przed hakerami czerwony 
dywan. Czasami są to gafy 
pojedynczych pracowni-
ków, ale znacznie gorsza 
jest niekompetencja dzia-
łów IT. 

Do rangi symbolu ura-
sta nieroztropna polityka cyberbezpie-
czeństwa amerykańskiego oddziału 
T-Mobile. Pod koniec ubiegłego roku tele-
kom poinformował o naruszeniu danych 
37 milionów klientów. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że z usług T-Mobile ko-

ZABEZPIECZANIE  STACJI  ROBOCZYCH, SERWERÓW I  ŚRODOWISK WIRTUALNYCH
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Gangi ransomware 
wyłudziły o 40 proc. 
mniej pieniędzy niż 
rok wcześniej.

Wielki wyścig Wielki wyścig 
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Większość analityków oraz dostaw-
ców systemów bezpieczeństwa IT na 
szczycie listy tegorocznych cyberzagro-
żeń umieszcza ransomware. Jak wynika 
z danych Unit 42, w ubiegłym roku na-
pastnicy średnio żądali 2,2 mln dol. za 
odblokowanie dostępu do danych. Na-
tomiast przeciętna opłata za okup była 
znacznie niższa i wyniosła 541 tys. dol. Na 
szczęście jest i dobra wiadomość. Według 
Chainalysis gangi ransomware w 2022 r. 
wyłudziły od ofiar 456,8 mln dol. – du-
żo, ale jednak o 40 proc. mniej niż rok  
wcześniej. 

Ransomware pozostaje największym 
zagrożeniem dla firm 
oraz instytucji z  punk-
tu widzenia operacyjne-
go, finansowego, a  także 
wizerunkowego. W  tym 
kontekście Matthew Ball, 
główny analityk Canalys, 
sygnalizuje pojawienie się 
i nadużywanie przez hake-
rów generatywnych mo-
deli sztucznej inteligencji, 
takich jak ChatGPT. Mogą 
one przyspieszyć tworze-
nie szkodliwego kodu na 
skalę przemysłową i tym 
samym zwiększyć liczbę 
cyberprzestępców, a tak-
że częstotliwość oraz zasięg ataków. 

– Wśród nowych trendów w zakresie cy-
berzagrożeń będziemy obserwować pierw-
sze próby stosowania silnika ChatGPT do 
generowania lepszej jakości wiadomości 
phishingowych. Niewykluczone, że cyber-
przestępcy zaczną na szerszą skalę ko-
rzystać z phishingu głosowego czy nawet 
mechanizmów deep fake w materiałach wi-
deo. Choć może nie być to konieczne, gdyż 
„prymitywny” phishing wciąż notuje duże 
sukcesy – zauważa Leszek Tasiemski, wi-
ceprezes WithSecure.

Badacze zajmujący się cyberbezpie-
czeństwem dostrzegli duże możliwo-
ści ChatGPT w zakresie tworzenia tzw. 
wirusów polimorficznych, wielokrotnie 
mutujących swój wygląd lub pliki sygna-
tur. Z perspektywy lokalnej najbardziej 
niepokojącym zjawiskiem są cyberataki 
ze strony Rosji. Jak donosi Check Point 
Research, w ostatnich miesiącach widać 
wyraźny wzrost działań hakerskich wy-

mierzonych w polski sektor użyteczności 
publicznej. W październiku odnotowano 
ich 1214, zaś w jednym tygodniu grudnia 
było ich niemal dwukrotnie więcej (2316).

Graala 
Dostawcy systemów bezpieczeństwa 
IT oraz świat nauki poszukują optymal-
nych rozwiązań, które pozwoliłyby na 
powstrzymanie zapędów cyberprze-
stępców. Nie jest to zadanie proste ze 
względu na dynamiczne zmiany zacho-
dzące w  świecie nowych technologii, 
różnorodność środowisk IT, deficyt spe-

cjalistów ds. cyberbezpie-
czeństwa, a także rosnącą 
siłę „złych aktorów”. Jeśli 
wierzyć analizom McAfee 
i  CSIS, cyberprzestępcy 
zarabiają rocznie 600 mld 
dol. – o jedną trzecią więcej 
niż wynosi wartość rynku  
narkotykowego. 

Naukowcy reprezentu- 
jący Intelligence Advanced 
Research Projects Activity 
(IARPA) zastanawiają się 
jak rozumieć i przewidy-
wać zachowania hakerów, 
aby skuteczniej powstrzy-
mywać cyfrowe incydenty. 

Ich zdaniem w świecie badań nad cyber-
bezpieczeństwem brakuje wnikliwej ana-
lizy zachowania napastników. Kimberly 
Ferguson-Walter, kierownik programu 
IARPA, docenia wysiłki socjologów i psy-
chologów dążące do zrozumienia w jaki 
sposób takie działania jak zastraszanie, 
hazard czy randki, zmieniają swój cha-
rakter i  siłę oddziaływania, jeśli mają 
miejsce w internecie. Niestety, wnioski 
naukowców nie znalazły jak do tej pory 
szerokiego zastosowania w branży cyber-
bezpieczeństwa. 

Osobną kwestią jest integracja różne-
go rodzaju narzędzi w  celu zapewnie-
nia jednolitej ochrony. Tutaj ścierają się 
dwie szkoły: zwolennicy konsolidacji 
przekonują, że taka opcja ułatwia zarzą-
dzanie i stanowi mniejsze obciążenie dla 
budżetu niż kupowanie kilku osobnych 
produktów. Z kolei oponenci martwią się 
o przyszłość i zadają pytanie: co stanie 
się, jeśli dyrektor IT podpisze umowę 
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Jednym z celów 
zastosowania 
rozwiązań 
ochronnych XDR 
jest odciążenie 
pracy specjalistów 
nękanych często 
fałszywymi 
alarmami. 
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na kompleksowy system bezpieczeństwa 
z fi rmą, która za kilka miesięcy upadnie 
lub zostanie połknięta przez jednego 
z wielkich graczy? Komfort współpracy 
klienta z dużą korporacją może okazać się 
dalece odmienny od tego, którego można 
było doświadczyć w przypadku małego 
podmiotu.

W obecnych czasach lwia część przed-
siębiorstw oraz instytucji funkcjonu-
je zarówno w  środowisku lokalnym, 
jak i chmurowym. Trzeba mieć na uwa-
dze, że ich odpowiednie zabezpiecza-
nie wymaga ostrożności i specyfi cznego 
podejścia. 

– Cel i  podstawowe techniki są takie 
same, ale narzędzia i zasady używane do 
ich wdrożenia znacznie się różnią. Perso-
nel musi zostać przeszko-
lony w  zakresie specyfiki 
bezpieczeństwa w  chmu-
rze. Uniwersalne podejście 
do zabezpieczenia obydwu 
środowisk pozostawi luki, 
które mogą doprowadzić do 
naruszeń bezpieczeństwa 
danych – tłumaczy Chester 
Wisniewski.

Innym powszechnym 
problemem jest rozmycie 
odpowiedzialności pomiędzy dostawca-
mi usług chmurowych, a ich klientami. 
Zdaniem Leszka Tasiemskiego szczegól-
nie duże ryzyko występuje na punktach 
styku – właśnie tam użytkownicy usług 
chmurowych popełniają najwięcej błę-
dów. Jednak wiceprezes WithSecure nie 
obarcza winą wyłącznie usługobiorców. 
Po części sprawcami zamieszania są do-

stawcy, gdyż zarządzanie dostępem bywa 
skomplikowane i brakuje spójnego podej-
ścia między różnymi usługodawcami. 

Należy mieć nadzieję, że przynajmniej 
część kłopotów rozwiążą takie produkty 
jak Cloud Security Posture Management, 
CDR (Cloud Detection & Response) czy 
XDR (eXtended Detection and Response). 
Gartner przewiduje, że w bieżącym roku 
wartość globalnej  sprzedaży produktów 
bezpieczeństwa dla środowiska chmury 
wyniesie 6,7 mld dol., co oznacza wzrost 
o niemal 27 proc. w ujęciu rocznym. 

Od antywirusa do XDR-a
W ostatnich latach oprogramowanie an-
tywirusowe przeszło metamorfozę. No-
woczesne antywirusy nie bazują już 

tylko na sygnaturach, lecz 
wykorzystują mechani-
zmy uczenia maszynowe-
go i analizy predykcyjnej. 
Jednak ochrona antywiru-
sowa stanowi niejako pod-
stawę ochrony urządzeń 
końcowych, skanując pli-
ki, strony internetowe 
oraz inne oprogramowa-
nie i aplikacje w poszuki-
waniu znanych zagrożeń 

(np. złośliwego oprogramowania, troja-
nów, ransomware) przy użyciu istnieją-
cych baz danych. Niestety, w przypadku 
bardziej zaawansowanych zagrożeń anty-
wirusy na ogół nie zdają egzaminu.

O piętro wyżej znajdują się systemy 
EDR (Endpoint Detection and Respon-
se). Ten termin po raz pierwszy pojawił 
się w 2013 r., a jego autorem jest analityk 

Zdaniem integratora 

n Grzegorz Świrkowski, CEO, Net Complex
Największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się nam mierzyć 

w nadchodzącym roku, będzie zwiększona liczba ataków na in-

stytucje publiczne. Będzie to wiązało się z koniecznością spo-

rych inwestycji w tym segmencie. Szczególny nacisk będzie 

kładziony na rozwiązania służące do ochrony przed atakami 

dnia zerowego i wyłudzaniem danych. W obecnej sytuacji bez-

pieczeństwo fi rmowych sieci staje się coraz ważniejszą kwestią dla 

zarządów. Z tego powodu założyć można, że chociaż spowolnienie gospodar-

cze może opóźniać decyzje zakupowe, nie powinno się zmniejszać nacisku na 

ochronę infrastruktury IT. Ze względu na rosnące koszty związane z utrzyma-

niem, przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania all-in one jako pewnego 

rodzaju kompromis. 
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Gartnera Anton Chuvakin. EDR, podobnie 
jak antywirus, zapewnia ochronę urzą-
dzeń końcowych, ale nie ogranicza się do 
wykrywania złośliwego oprogramowania, 
lecz szuka również nieprawidłowych, po-
dejrzanych wzorców aktywności, dzięki 
czemu identyfi kuje anomalie. Zbiera dane 
telemetryczne i behawioralne z terminali, 
a następnie wysyła je do scentralizowa-
nej bazy danych w celu korelacji i anali-
zy. EDR nie jest jednak narzędziem bez 
wad. Jedną z nich jest wykrywanie zagro-
żeń i reagowanie na nie wyłącznie na sta-
cjach roboczych. 

– To utrudnia wykrywanie zagrożeń 
i  określenie ich potencjalnego zasięgu. 
Ograniczenia te zmniejszają skuteczność 
reagowania zespołów z centrum operacji 
bezpieczeństwa. Analogicznie zakres dzia-
łania narzędzi do analizy ruchu sieciowego 
sprowadza się jedynie do prowadzenia mo-
nitoringu zarządzanych segmentów sieci. 
W związku z tym tak ważna jest korelacja 
alarmów sieciowych z innymi zdarzeniami. 
Dopiero wtedy dane te stają się zrozumia-
łe, a tym samym przydatne – wyjaśnia Jo-
anna Dąbrowska, Sales Engineer w Trend 
Micro. 

Rozwiązaniem umożliwiającym ana-
lizę informacji pochodzących z różnych 
źródeł jest XDR. To platforma groma-
dząca i  automatycznie korelująca da-
ne pochodzące z poczty elektronicznej, 
urządzeń końcowych, serwerów, sieci, 
systemów chmurowych i sprzętu mobil-
nego. XDR ma na celu ograniczenie rozro-
stu produktów bezpieczeństwa, wyzwań 
związanych z ich integracją, a także odcią-
żenie pracy specjalistów nękanych często 
fałszywymi alarmami. Warto w tym miej-
scu dodać, że przeciętne centrum operacji 
bezpieczeństwa otrzymuje dziennie po-
nad 10 tys. alertów. 

– Rozwiązania XDR są niejako ewolu-
cją i rozszerzeniem podejścia EDR. Z te-
go powodu coraz więcej przedsiębiorstw 
decyduje się właśnie na inwestycje w ten 
rodzaj oprogramowania – dodaje Joanna 
Dąbrowska.

XDR może funkcjonować bez EDR-a,
twierdzą analitycy Nemertes Research, 
ale lepiej jest, jeśli oba produkty ze sobą 
współpracują. EDR zasila informacjami 
system XDR i jest przez niego kierowany. 
Poza tym fi rmy, aby wzmocnić linię ochro-

Do rangi 
symbolu urasta 
nieroztropna 
polityka 
amerykańskiego 
oddziału T-Mobile.
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W rezultacie pojawiły się rozwiązania za-
pewniające bardziej selektywny dostęp do 
konkretnych aplikacji lub usług. Swój rene-
sans przeżywa DLP. Bardziej wymaga-
jące fi rmy wspomagają go systemami 
klasy Digital Rights Management 
– zauważa Sławomir Karpiński. 

Analitycy widzą przyszłość DLP 
w jasnych barwach. Na przykład Re-
search and Markets przewiduje, że 
w  2030  r. globalna sprzedaż tych roz-
wiązań przekroczy 6 mld dol., podczas 
gdy w ubiegłym roku było to „zaledwie” 
1,5 mld. Jak na razie w tym segmencie 
rynku panuje spory chaos. Funkcja DLP 
znajduje się w wielu systemach bezpie-
czeństwa IT, na przykład w produktach 
do ochrony poczty elektronicznej. Poza 
tym producenci oferują specjalistyczne 
narzędzia przeznaczone wyłącznie do 
zapobiegania wyciekom danych. Nieste-
ty, część z nich nie ma wglądu w aplika-
cje czy pamięci masowe znajdujące się 
w chmurze publicznej. Niektórym 
brakuje natomiast zaawansowanej 
automatyzacji z  zastosowaniem 
sztucznej inteligencji i  uczenia 
maszynowego. 

Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego przez ESG, aż 48 proc. respon-
dentów uznaje konsolidację narzędzi 
DLP za priorytet, natomiast 36  proc. 
uważa, że jest ona ważna. Zdaniem spe-
cjalistów DLP jest jedynym narzędziem 
potrafi ącym realnie uniemożliwić prze-
syłanie skradzionych danych. 

– Trzeba jednak pamiętać, że walka o da-
ne rozgrywa się wcześniej i VPN nie zapo-
biegnie infi ltracji sieci fi rmowej. Natomiast 
na uwagę zasługuje metodologia MITRE 
Engage służąca do wykrywania złośliwej 
aktywności, kontrolowania przeciwników, 
gdy znajdą się wewnątrz sieci oraz zbiera-
nia informacji na temat ich taktyki i metod. 
Łącząc te dane z matrycą taktyk ATT&CK 
obrońcy mogą się upewnić, że wybrane 
przez nich działania są odpowiednie dla 
docelowego przeciwnika – tłumaczy Mar-
celi Matczak, Sales Director w Labyrinth 
Security Solutions. 

To ciekawa koncepcja, niemniej wszyst-
ko wskazuje na to, że w najbliższych latach 
fi rmy, chcąc „zatamować” wyciek da-
nych, skoncentrują się głównie na trzech 
grupach produktów: SWG (Secure Web 
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ny, często łączą XDR z CASB (Cloud Ac-
cess Security Broker) oraz usługą Secure 
Web Gateway as a Service (SWGaaS).

Nowoczesne systemy do ochrony stacji 
roboczych, serwerów czy sieci, dostarcza-
ją specjalistom ds. bezpieczeństwa wie-
lu cennych informacji. Jednak do obsługi 
platform EDR czy XDR potrzeba wysokiej 
klasy fachowców, a tych brakuje. W ciągu 
najbliższych kilku lat branża nie upora się 
z tym problemem. Część fi rm będzie mu-
siała powierzyć ochronę swoich zasobów 
cyfrowych zewnętrznym dostawcom. 

Jednym z bardziej rozwojowych kie-
runków jest MDR (Managed Detec-
tion and Response). Według Gartnera 
w 2025 r. co druga fi rma będzie korzystać 
z usług MDR. Natomiast badania With-
Secure pokazują, że niemal 2/3 klientów 
planuje zwiększyć outsourcing zabezpie-
czeń, zazwyczaj deklarując chęć podjęcia 
współpracy z dostawcami usług Managed 
Security Service Provider (MSSP). 

– Teoretycznie rola i udział MDR czy 
MSSP powinny rosnąć i  taki trend jest 
widoczny na przykład za oceanem, ale 
w przypadku rodzimych fi rm takie usługi 
nie cieszą się masowym zainteresowaniem. 
Dostrzegamy przede wszystkim barierę 
psychologiczną, aczkolwiek zostanie ona 
przełamana wraz z upływem czasu. Naj-
bardziej przyczynią się do tego migracja 
do chmury publicznej i hybrydowej, a tak-
że brak specjalistów i wzrost skali cyberza-
grożeń – tłumaczy Sławomir Karpiński, 
CEO &  Channel Manager w  Connect 
Distribution.

Media co najmniej raz w  tygodniu in-
formują o wyciekach danych. Incydenty 
dotyczą nie tylko małych anonimowych 
przedsiębiorstw, ale również wielkich 
graczy, takich jak wspomniany wcześniej 
T-Mobile. Tego typu sytuacje budzą zdzi-
wienie, tym bardziej, że na rynku nie bra-
kuje narzędzi zapobiegających wyciekom 
danych. Na chwilę obecną numerem jeden 
wydaje się być VPN. 

– Dzięki popularyzacji VPN zaczęto wy-
raźnie dostrzegać jego słabsze strony. Ta-
kie szyfrowanie spowalnia transfer danych, 
a ponadto tunel VPN umożliwia dostęp do 
całej fi rmowej sieci, nawet jeśli pracow-
nik potrzebuje dostępu do kilku aplikacji. 

Zdaniem specjalisty 

nArtur Czerwiński, 
dyrektor ds. technologii, 

Cisco Technologies 
Z punktu widzenia fi r-

my największym wy-

zwaniem jest obecnie 

zabezpieczenie pracowni-

ków, bez względu na to czy 

pracują w biurze, czy z domu. Model 

hybrydowy zmusił do inwestowania 

w cyberbezpieczeństwo. Za tym po-

dążył zdecydowany wzrost jakości 

zabezpieczeń w podmiotach, które 

dostrzegły wartość inwestycji w cy-

berbezpieczeństwo i nie zaprzestały 

ich wraz z zakończeniem pandemii. 

Nie spodziewamy się też spowolnie-

nia w tym zakresie, gdyż fi rmy są 

świadome ryzyka, jakie niesie ze sobą 

brak właściwych zabezpieczeń.

nRobert Dziemianko, 
Marketing Manager, G Data 
W bieżącym roku należy 

spodziewać się zwiększe-

nia liczby ataków pocho-

dzących z Rosji, zwłaszcza 

na infrastrukturę krytyczną. 

Innym zjawiskiem jest renesans 

rootkitów. Cyberprzestępcy używają 

ich do maskowania złośliwego opro-

gramowania przed wykryciem przez 

zabezpieczenia i w ten sposób unie-

możliwiają użytkownikom wykrycie 

włamania do ich komputerów. Dlate-

go fi rmy będą sukcesywnie zwięk-

szać nakłady na wzmocnienie swojej 

infrastruktury zabezpieczającej. Spo-

dziewamy się też wzrostu budżetów 

przeznaczanych na ten cel w sekto-

rze państwowym. Z pewnością wzro-

śnie rola ewangelizacji i zwiększania 

świadomości wśród użytkowników. 

Coraz więcej producentów będzie ofe-

rować usługi szkoleniowe. Zdecydo-

wanie, oprócz dotrzymywania kroku 

cyberprzestępcom, musimy poprawić 

funkcjonowanie najsłabszego ogniwa 

każdej z fi rm, czyli człowieka. 

Gateway), VPN oraz DLP. Najważniejsze, 
że przybywa przedsiębiorstw zdających 
sobie sprawę z konsekwencji utraty cen-
nych informacji, a co za tym idzie inten-
syfi kowane są inwestycje we wspomniane 
narzędzia.  n
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ZABEZPIECZANIE  STACJI  ROBOCZYCH, SERWERÓW I  ŚRODOWISK WIRTUALNYCH

Na początku tego roku do portfolio
Acronis trafi ło kolejne narzędzie 
ochronne – Advanced Security + EDR. 
Wysoki poziom automatyzacji, duża 
skalowalność oraz łatwość użycia 
umożliwiają teraz integratorom świad-
czenie usług cyberbezpieczeństwa 
także na rzecz mniejszych podmiotów.

Wzwiązku z nieustannie rosną-
cym poziomem  złożoności 
cyfrowych zagrożeń, przed-

siębiorstwa są coraz bardziej skłonne do 
korzystania z oferty dostawców usług za-
bezpieczania środowisk IT. Mają do wybo-
ru wiele narzędzi EDR/XDR, są one jednak 
skomplikowane w obsłudze bądź nieprzy-
stosowane do wykorzystania w tym modelu 
biznesowym. W  efekcie, dla początkują-
cych usługodawców wprowadzenie do 
portfolio usług MDR (Managed Detection 
and Response) stało się utrudnione, zaś dla 
obecnych już na tym rynku fi rm skupia-
nie się na klientach z segmentu MŚP jest 
zazwyczaj nieopłacalne. 

Tę rynkową lukę pomaga wypełnić roz-
wiązanie Acronis Advanced Security + EDR, 
dostarczane jako część zintegrowanej plat-
formy Cyber Protect Cloud. Bazuje na usta-
lonych w branży standardach i jest zgodne 
ze strukturą MITRE ATT&CK. Dzięki te-
mu upraszcza stosowanie skomplikowa-

nych mechanizmów, które są potrzebne do 
obrony przed współczesnymi zagrożeniami. 

Informacje o  prawdopodobnym ataku 
poddawane są analizie i zautomatyzowa-
nej korelacji, zaś wnioski z jej interpretacji 
przedstawiane są w postaci przyjaznej dla 
użytkowników. Charakterystyczną cechą 
narzędzia Advanced Security + EDR, wy-
różniającą je od innych rozwiązań EDR, jest 
maksymalnie uproszczony interfejs, pre-
zentujący w czytelny sposób dane o przy-
czynach i przebiegu ewentualnego ataku. 
Dzięki temu wyeliminowano konieczność 
analizowania setek linii logów, co pomaga 
skrócić czas badania zagrożeń i reagowania 
na nie z godzin do zaledwie kilku minut. 

W oprogramowaniu Advanced Security 
+ EDR scentralizowano także funkcje za-
rządzania reagowaniem. Skutki naruszenia 
bezpieczeństwa można szybko i łatwo ba-
dać, naprawiać i neutralizować za pomocą 
jednej konsoli. Zintegrowano w nim rów-

nież funkcję tworzenia kopii zapasowych, 
zapewniającą proste przywracanie ewen-
tualnie utraconych danych. Użytkownicy 
z pewnością docenią też obecność mechani-
zmu bardzo łatwego izolowania komputera, 
który zagraża reszcie infrastruktury – jego 
aktywacja sprowadza się do naciśnięcia jed-
nego przycisku.

System Advanced Security + EDR został 
zaprojektowany tak, aby za jego pomocą fi r-
my świadczące zarządzane usługi IT mogły 
rozbudować swoje portfolio o zaawanso-
waną ochronę przed nową generacją coraz 
bardziej wyrafi nowanych ataków. Dzięki 
oferowaniu takich innowacyjnych usług 
także małym i średnim przedsiębiorstwom, 
będą w stanie wyróżnić się na zatłoczonym 
rynku oraz uzyskać dodatkowe przychody. 
Bardzo ważny jest też argument, że Acronis 
w swojej strategii współpracy z usługodaw-
cami zrzeszonymi w programie partner-
skim koncentruje się na ich sukcesie, a nie 
konkuruje z nimi.

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

EDR 

Dodatkowe informacje:
Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronis

artur.cyganek@acronis.com

może być skuteczny 
i wydajny

Artur Cyganek,
dyrektor polskiego oddziału, Acronis 
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Specjaliści BlackBerry, aby przeciwdziałać nieustannie rosnącej złożoności ataków, na nowo zdefi nio-
wali mechanizmy zabezpieczania urządzeń końcowych.  

W tradycyjnych narzędziach an-
tywirusowych stosowane są 
sygnatury zagrożeń i  meto-

dy heurystyczne, co daje zabezpiecze-
nie tylko przed tymi zagrożeniami, które 
w jakimś stopniu zostały wcześniej rozpo-
znane. Jednak w dzisiejszych czasach zło-
śliwe oprogramowanie nieustannie mutuje, 
jak również opracowywane są nowe tech-
niki ataków, przez co rozwiązania ochron-
ne, które bazują na sygnaturach stają się 
przestarzałe. 

Na tę sytuację zareagowała kanadyjska 
fi rma BlackBerry. Ten były producent tele-
fonów komórkowych kontynuując działal-
ność w obszarze, dzięki któremu były one 
doceniane przez miliony użytkowników, 
obecnie specjalizuje się w rozwiązaniach 
cyberochronnych. Przyjętą przez niego fi -
lozofi ę można podsumować określeniem 

„prevention fi rst”, a więc nacisk jest w niej 
położony na działania prewencyjne, reali-
zowane z zastosowaniem mechanizmów 
sztucznej inteligencji i uczenia maszyno-
wego, a także podejścia Zero Trust.

– Mechanizm predykcyjnego wykrywania 
zagrożeń to największa zaleta naszych roz-
wiązań. Wielokrotnie sprawdził się „w boju” 
i uratował dane tysięcy fi rm. Dla przykładu, 
w oprogramowaniu BlackBerry już od 2015 
roku znajdują się algorytmy, które uniemoż-
liwiłyby przeprowadzenie dwa lata temu 
przez organizację DarkSide ataku przeciw-
ko amerykańskiemu systemowi rurociągów 
naftowych Colonial Pipeline – mówi Philip 
Svoboda, Channel Manager BlackBerry na 
Europę Wschodnią. 

Cylance przeciw 

Kilka lat temu BlackBerry stworzyło w pełni 
autonomiczną platformę Cylance AI, któ-
ra stanowi fi lar rozwiązań ochronnych dla 
urządzeń końcowych. Na jej bazie powsta-
ło oprogramowanie CylancePROTECT, 
które zapobiega wykonaniu  złośliwego 
kodu ransomware, phishingowi i zagroże-
niom dnia zerowego, a  jednocześnie za-
bezpiecza przed atakami bazującymi na 
skryptach, bezplikowymi, wykonywany-
mi w pamięci komputera i na urządzeniach 
zewnętrznych. CylancePROTECT realizu-
je te zadania w trybie online lub off line na 
urządzeniach końcowych z systemem Win-
dows, macOS, Linux, Android lub iOS. 

Obecny w CylancePROTECT model al-
gorytmiczny oznacza brak konieczności 
stosowania sygnatur, łatania i skanowania 
systemu. Dzięki temu chronione urządze-
nia nie są nadmiernie obciążane – instalo-
wany jest na nich lekki pojedynczy agent, 
zarządzany za pośrednictwem chmurowej 
konsoli BlackBerry SaaS (dostępne są też al-

ternatywne modele zarządzania dla środo-
wisk odłączonych od internetu).

BlackBerry ma także w ofercie rozwią-
zanie dla urządzeń przenośnych Cylance-
PROTECT Mobile, należące do kategorii 
Mobile Threat Defense (MTD). Potrafi  ono 
identyfi kować luki w  zabezpieczeniach 
i potencjalne złośliwe działania poprzez 
monitorowanie aktualizacji systemu ope-
racyjnego, jego parametrów, konfi guracji 
urządzenia i bibliotek systemowych. Nato-
miast na poziomie aplikacji wykorzystuje 
mechanizm sandboxing oraz analizę ko-
du, a także prowadzi testy bezpieczeństwa 
aplikacji, aby zidentyfi kować oprogramo-
wanie z założenia złośliwe albo należące 
do kategorii grayware. Ponadto, Cylance-
PROTECT Mobile identyfikuje wszel-
ki  złośliwy kod, który może pojawić się 
w aplikacjach instalowanych z pominię-
ciem ofi cjalnych sklepów (sideload). 

Portfolio rozwiązań BlackBerry jest ściśle 
dopasowane do modeli biznesowych part-
nerów kanałowych. Dostępny jest dla nich 
program partnerski, dzięki któremu mogą 
wdrażać u klientów rozwiązania rozliczane 
w wielu modelach biznesowych (licencje 
jednorazowe, subskrypcyjne z opcją płat-
ności z góry lub według zużycia, elastycz-
ne rozliczenia terminowe –  miesięczne 
lub roczne). Uzupełnienie stanowią usłu-
gi profesjonalne świadczone przez Black-
Berry lub partnerów producenta, w tym 
zarządzany antywirus, zarządzane wykry-
wanie zagrożeń i reagowanie na nie (MDR), 
a także SOC-as-Service. 

nowe podejście do cyberbezpieczeństwa
BlackBerry Cylance: 

n  Zautomatyzowane predykcyjne bloko-

wanie uruchomienia złośliwego kodu

n  Zarządzane wykrywanie zagrożeń 

i reagowanie na nie

n  Wykrywanie i blokowanie zmutowane-

go złośliwego oprogramowania

n  Zapobieganie atakom dnia zerowego 

oraz bazującym na skryptach i wy-

konywanych w pamięci urządzenia 

końcowego

n  Analiza podejrzanego złośliwego kodu 

i aplikacji grayware

n  Możliwość wdrożenia w dużej skali 

i łatwe zarządzanie za pośrednictwem 

chmurowej platformy

n  Zabezpieczanie urządzeń o zamkniętej 

funkcjonalności, jak kioski, terminale 

POS itp. 

Wyróżniki konkurencyjne 
rozwiązań ochronnych BlackBerry
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Dodatkowe informacje:
Philip Svoboda, Channel Manager EE, BlackBerry

psvoboda@blackberry.com
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Protection Trends Report 2023” 
w pewnym stopniu przeczą tej 
tezie. Aż 38 proc. specjalistów IT 
biorących udział w badaniu stwier-
dziło, że ransomware w znaczącym 
stopniu hamuje cyfrową trans-
formację i modernizację infra-
struktury IT. 

 
Narastająca fala ataków, przyrost da-
nych, hybrydowe środowisko pracy, 
a także migracja do chmury publicznej 
wymuszają na firmach nie tylko inwesty-

cje w nowe oprogramowanie 
czy sprzęt, ale także przedefi-
niowanie strategii w zakresie 
backupu oraz przywracania 
środowisk do pracy po awarii.

Niegdyś tworzenie backu-
pu dawało firmom poczucie 
bezpieczeństwa i  mało kto 
poważnie myślał o stosowa-

niu zasady 3-2-1 (minimum trzy kopie, 
na dwóch różnych rodzajach nośników, 
z czego jeden poza siedzibą firmy). Tak 
było do czasu, zanim pojawiły się gan-
gi ransomware. Kopia zapasowa stała 
się dla nich jednym z głównych celów. 

Jeśli jej nie przejmą lub nie zniszczą, 
mogą zapomnieć o  okupie. Firmy sta-
rają się przed tym bronić, a jedną z naj-
popularniejszych metod jest tworzenie 
odseparowanej galwanicznie kopii (air 
gapping). Operacja polega na jej odizolo-
waniu od środowisk produkcyjnego oraz 
podstawowego backupu. Christophe 
Bertrand, ESG Senior Analyst & Practi-
ce Director, twierdzi, że firmy zbyt rzad-
ko korzystają z tej opcji. 

– Ochrona kopii zapasowych to jedna 
z kluczowych linii obrony przed atakami 
typu ransomware – dzięki zastosowaniu 
takich mechanizmów backup nie będzie 
podatny na uszkodzenia. Air gapping speł-
nia tutaj ważną rolę, a do wdrożenia tej 
techniki często wykorzystuje się taśmy po-
zwalające w łatwy sposób przenieść dane 

Wartość danych wzrasta, a wraz z nią koszty zwią-
zane z ich zabezpieczaniem. Firmy w najbliższych 
latach będą musiały udźwignąć ten ciężar.

Galopująca cyfryzacja sprawia, 
że firmy inwestujące w  infra-
strukturę IT oraz nowe aplika-

cje nie mogą zatrzymać się w połowie 
drogi. Choć digitalizacja przynosi ze so-
bą wiele profitów, nie ma nic za darmo, 
a koszty przebywania w cyfrowym świe-
cie – w tym jego zabezpieczania i ochro-
ny informacji przed utratą –  potrafią 
być wysokie. Według IDC każdego roku 
ilość danych gromadzonych przez firmy 
rośnie o 28 proc., a w środowisku chmu-
rowym nawet o 36 proc. 

Sytuację dodatkowo komplikują na-
silające się ataki ransomware rujnują-
ce budżety małych i dużych 
podmiotów. Według Unit 42 
w ubiegłym roku przeciętna 
wysokość okupu wniesione-
go przez ofiary wyniosła 541 
tys. dol. Na tym straty finan-
sowe się nie kończą, bowiem 
do powyższej sumy należy 
doliczyć koszty związane 
z przestojami, a niejednokrotnie rów-
nież z  utratą reputacji. Nie bez przy-
czyny mówi się o tym, że ransomware to 
jeden z czynników stymulujących popyt 
na rozwiązania do ochrony danych, cho-
ciaż informacje zawarte w „Veeam Data 

Dane
WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISK IT

w trendzie 
wzrostowym 
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Tylko jedna 
na trzy firmy 
korzysta z air 
gappingu. 
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w tryb offline z sieci firmowej bądź śro-
dowiska chmurowego. To niefortunne, 
że obecnie tylko 30 proc. przedsiębiorstw 
wdrożyło takie rozwiązania – mówi Chri-
stophe Bertrand.

Powstrzymanie lawiny danych –  to 
kolejna lekcja, którą mają do odrobienia 
użytkownicy biznesowi. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się to zadanie niewyko-
nalne, ale warto działać zgodnie z zasadą 
„kropla drąży skałę”. Według Gartnera 
około 80 proc. biznesowych danych to 
zasoby nieustrukturyzowane, czyli pli-
ki tekstowe, nagrania wideo i głosowe, 
zapisy z  komunikatorów, treść e-ma-
ili, posty z mediów społecznościowych 
i  wiele innych. Część z  tych informa-
cji jest zbędna – Krishna Subramanian, 
COO Komprise, określa je mianem „da-

nych zombie” i zachęca do korzystania 
z narzędzi, które pozwalają uporządko-
wać ten chaos. Redukcja zbędnych pli-
ków obniża nie tylko koszty backupu, ale 
również archiwizacji. Na pewno bardzo 
pomocne są takie funkcje jak kompresja 
czy deduplikacja. 

Sen z powiek wielu szefom działów IT 
spędza wzrost liczby zdalnych pracowni-
ków. Przedstawiciele handlowi oraz ser-
wisanci zdążyli wszystkich przyzwyczaić 
do specyficznego trybu pracy – spędza-
ją wiele czasu w terenie, ale dość często 
odwiedzają biuro. W tym czasie kopiu-
ją dane ze swoich laptopów na lokalne 
serwery. Co jednak zrobić z personelem, 
który zagląda do firmy dwa razy w mie-
siącu lub rzadziej? W  tym przypadku 
tworzenie backupu wymaga modyfikacji 

procedur oraz więcej wysiłku ze strony 
specjalistów ds. bezpieczeństwa. Jak wy-
nika z sondażu przeprowadzonego przez  
Veeam, liczba respondentów zgłaszają-
cych błędy w kopiach zapasowych lub 
nieprzestrzeganie umów SLA wzrosła 
w ubiegłym roku do 40 proc. (z 31 proc.  
w 2019 r., czyli przed pandemią). 

Wraz z  nadejściem Covid-19 gwał-
townie zwiększyło się zapotrzebowanie 
na aplikacje SaaS. Jak wynika z danych 
zamieszczonych w  raporcie „State of 
SaaSOps 2023”, w ubiegłym roku prze-
ciętna firma korzystała ze 130 aplikacji 
SaaS (dla porównania – w 2015 r. tylko 
z ośmiu). Trudno zatem budować stra-
tegię ochrony danych bez uwzględnienia 
środowiska chmury hybrydowej i multi-
-cloud.

Wybór odpowiednich 

Segment rozwiązań do ochrony i odzy-
skiwania danych jest mocno zróżnico-
wany i stosunkowo często pojawiają się 
na nim nowi gracze oraz rozwiązania. 
Jednak na rynku są też dostępne pro-
dukty cieszące się nieustającą popular-
nością od lat, a do takich zalicza się PBBA 
(Purpose-Built Backup Appliance). 
To samodzielne urządzenie, specjalnie 
zaprojektowane i  skonfigurowane do 
przechowywania kopii zapasowych. Re-
alizuje takie funkcje, jak deduplikacja, 
kompresja, szyfrowanie, automatyczna 
konfiguracja i konserwacja. 

Najbardziej znanym przedstawicie-
lem kategorii PBBA jest rozwiązanie Da-
ta Domain firmy Dell, dużą popularnością 
cieszą się też produkty Veritasa i Barracu-
dy. Co ciekawe, Barracuda sprzedaje naj-
więcej systemów PBBA na świecie, ale 
pod względem wartości sprzedaży zde-
cydowanym liderem jest Dell. Analitycy 
z Research And Markets prognozują, że 
globalny rynek PBBA będzie rosnąć w la-
tach 2021–2026 w tempie 11 proc. rocznie. 

Część firm wybiera jednak inną drogę 
i w pierwszym rzędzie stawia na oprogra-
mowanie do tworzenia kopii zapasowych, 
a później urządzenie stanowiące repozy-
torium do ich przechowywania. 

– Przedsiębiorcy najchętniej wybierają 
oprogramowanie do backupu. Jednak ma-
łe firmy przemysłowe czy lokalna ad-
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ministracja bardzo często decydują się na 
wdrożenie gotowego urządzenia. O wybo-
rze decyduje cena oraz łatwość implemen-
tacji takiego rozwiązania w  istniejącej 
infrastrukturze –  tłumaczy Krzysztof 
Prystupa, Partner Account Manager 
w Connect Distribution. 

Na uwagę zasługuje nowa generacja 
wielofunkcyjnych kombajnów, realizu-
jących takie funkcje jak tworzenie ko-
pii zapasowych, odzyskiwanie danych 
po awarii, migracja, zapewnienie zgod-
ności z wewnętrznymi wytycznymi czy 
archiwizacja. Platformy obsługują pliki 
i obiekty znajdujące się w zarówno w śro-
dowisku lokalnym, jak i  chmurowym. 
Prekursorami tych produktów są dwie 
amerykańskie firmy z Doliny Krzemo-
wej – Rubrik oraz Cohesity, ale później 
podobne systemy wprowadziły na rynek 
także Dell czy Commvault. 

– Nasze rozwiązanie obejmuje około 
80 proc. danych przetwarzanych i prze-
chowywanych przez przedsiębiorstwa.  
Nie interesują nas jedynie aplikacje kry-
tyczne – wyjaśnia Aron Mohit, założyciel 
Cohesity. 

Jedną z najszybciej rozwijających się 
grup produktowych w  tym segmencie 
rynku jest Backup as a Service. Według 
Technavio w  latach 2021–2026 sprze-
daż tych usług będzie rosnąć rocznie 
o 33 proc. Obecnie tysiące firm o statusie 
MSP (Manage Service Provider) oferują 
BaaS, przy czym wiele z nich bazuje na po-
pularnych programach do tworzenia ko-
pii zapasowych, takich firm jak Veeam czy 
Commvault. 

Perspektywicznym obszarem w przy-
padku usług chmurowych jest backup 
dla SaaS. Wiodący dostawcy rozwiązań 

do ochrony danych oferują usługi two-
rzenia kopii zapasowych w chmurze oraz 
możliwość odzyskiwania krytycznych 
danych znajdujących się w aplikacjach 
Microsoft 365 i Google Workspace czy 
Salesforce. Jak wynika z raportu „State of 
SaaSOps 2023”, aż 81 proc. respondentów 
deklaruje, że chroni we wła-
snym zakresie wrażliwe da-
ne przetwarzane przez SaaS. 

Wydatki na rozwiązania do 
ochrony i odzyskiwania da-
nych w dużej mierze zale-
żą od stopnia uzależnienia 
firmy od infrastruktury IT 
i – co się z tym wiąże – spo-
sobu obsługi klientów. Sym-
bolicznym przykładem jest 
platforma handlowa online. Nawet kilku-
nastominutowa awaria serwerów w okre-
sie przedświątecznym może przyczynić 
się do poważnych strat finansowych. Aku-
rat jest to stosunkowo prosty przypadek, 
przy którym określenie kryterium do-
stępności nie wymaga magicznej wiedzy. 
Inaczej wygląda to w sytuacji, gdy dany 
podmiot wcale nie potrzebuje aż tak wy-
sokiej dostępności infrastruktury infor-
matycznej. 

– Z reguły wszyscy klienci starają się 
uzyskać jak największą dostępność sys-
temów, nawet jeśli niesie to ze sobą do-
datkowe koszty. Oczywiście rozwiązania 
wspierające produkcję są kluczowe dla 
wielu przedsiębiorstw, ponieważ mają 
bezpośredni wpływ na sprzedaż. W tym 
przypadku nawet przestój wynoszący pięć 
minut może generować ogromne koszty. 

Zdaniem integratora 

n  Paweł Wojno, DCP Team Leader, S&T
Ataki typu ransomware zmieniły świadomość firm w zakresie podejścia do 

backupu. Obecnie kwestie związane z ich ochroną są poruszane przy każdym 

wdrożeniu systemu kopii zapasowych. Wachlarz rozwiązań jest dość szeroki: 

taśmy typu WORM, stosowanie deduplikatorów z blokadą modyfikacji danych, 

obiektowa pamięć masowa z ochroną danych przed zmodyfikowaniem lub 

specjalnie przygotowane repozytoria wykorzystujące właściwości systemu 

plików. Co ważne, zmienia się też świadomość użytkowników biznesowych na 

temat zabezpieczania danych przetwarzanych przez SaaS. Ale cały czas zda-

rza się, że firmy uczą się na własnych błędach i dopiero po pierwszej poważ-

niej wpadce wdrażają rozwiązania do backupu SaaS. 
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Czy jednak brak dostępu do skrzynki pocz-
towej przez cztery godziny stanowi tak du-
ży problem? – pyta Rafał Barański, CEO 
braf.techu. 

Rodzime firmy raczej rzadko korzysta-
ją z konsultacji czy audytów, aby ustalić 
kryteria dostępności. Trudno się dzi-

wić, gdyż nie są to tanie 
usługi, choć w  dłużej 
perspektywie mogły-
by przynieść spore 
oszczędności. 

Zapobiegliwość rodzi-
mych przedsiębiorców 
znalazła odzwierciedle-
nie w wynikach global-
nego badania „Veeam 
Data Protection Trends 
Report 2023”. W  ubie-
głym roku w  Polsce 
wskaźnik tzw. luki do-

stępności do chronionych danych (roz-
dźwięk pomiędzy tym, ile danych firma 
może stracić bez negatywnych skutków 
dla działalności, a tym jak często tworzy 
kopie zapasowe) spadł z 87 proc. w 2021 
roku do 64 proc. w 2022 roku. 

– Oznacza to, że przedsiębiorstwa in-
westują w ochronę swoich zasobów, aby 
zwiększać odporność na cyberataki oraz 
być w  stanie jak najszybciej przywrócić 
działalność w razie przestoju. Wciąż wdra-
żane są także nowe technologie, a w tym 
kontekście na przykład polska branża ban-
kowa jest jedną z najbardziej innowacyj-
nych na świecie. Warto dodać, że bardzo 
dynamiczny jest też sektor małych i śred-
nich firm – mówi Andrzej Niziołek, dy-
rektor regionalny na Europę Wschodnią 
w Veeam. 

 
Niepoślednią rolę w procesie ochrony 
danych, a  także zachowaniu ciągłości 
pracy systemów o  znaczeniu krytycz-
nym, spełniają zasilacze UPS. Jednak ich 
znaczenia często się nie docenia, dlate-
go też trudno przewidzieć, w jaki spo-
sób spowolnienie gospodarcze wpłynie 
na ten segment rynku w Polsce. Vertiv 
największe nadzieje wiąże z  cyfryza-
cją, a  tym samym otwieraniem kolej-
nych centrów danych, w których trzeba 
montować UPS-y. Czasami słyszy się, że 

Perspektywicznym 
obszarem  
w przypadku 
usług chmurowych 
jest backup dla 
Software as  
a Service.
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sprzedaż na rynku zasilaczy awaryjnych 
powinny napędzać coraz częstsze awarie 
systemów elektroenergetycznych. Jed-
nak wśród producentów nie ma w tej 
kwestii jednomyślności. 

Zdaniem Krzysztofa Krawczyka, 
Application Engineer IRS Central 
Eastern Europe w Vertivie, blacko-
uty nie wpływają na sprzedaż zasila-
czy, bowiem w takich przypadkach UPS-y 
nie stanowią ostatecznego zabezpiecze-
nia. Ich rola sprowadza się do zapewnie-
nia czasu podtrzymania wystarczającego, 
aby wyłączyć komputery i serwery lub 
załączyć generator prądotwórczy. 
Ale nie wszyscy specjaliści są tego 
samego zdania. 

– Ryzyko wystąpienia black-
outów ma spory wpływ na decy-
zje klientów biznesowych o zakupie 
UPS-ów. Mamy tu do czynienia z dwo-
ma podstawowymi modelami działania, 
czyli przed i po fakcie – mówi Cezary Gu-
towski, menedżer wsparcia sprzedaży 
UPS w Schneider Electric. 

W ubiegłym roku sprzedaż na pol-
skim rynku UPS-ów napędzała 
między innymi wojna w Ukrainie. 
Znacznie wzrósł popyt na agre-
gaty prądotwórcze, jak też małe 
stacje zasilania ładowane z sieci, 
panele słoneczne oraz UPS-y o dłu-
gim czasie podtrzymania. 

Menedżerowie, którzy nie kierują się 
wyłącznie zasadą „tu i teraz”, biorą pod 
uwagę nie tylko cenę urządzeń czy koszty 
zużycia energii, ale też wydatki zwią-
zane z eksploatacją sprzętu. Część 
producentów zachęca klientów 
biznesowych do inwestowania 
w droższe modele UPS-ów z ba-
terią litowo-jonową ze względu na 
2–3 razy dłuższą żywotność od tra-
dycyjnych akumulatorów – jak na razie 
z mizernym skutkiem. Zwraca się uwa-
gę, że wpływ na to może mieć fakt, iż lit 
jest łatwopalny i w przypadku pożaru 
mogą wystąpić trudności z gasze-
niem pożaru. Pod dużym znakiem 
zapytania stoi także utylizacja 
i  recycling UPS-ów z akumula-
torami litowo-jonowymi. Co po-
twierdza starą zasadę, że każdy kij 
ma dwa końce. Nawet ten najbardziej 
innowacyjny. n

Zdaniem specjalisty 

n Paweł Chruściak, Enterprise Sales Representative, Dell Technologies
Każdy biznes jest inny i każda branża defi niuje pewne poziomy do-

stępności, których niedotrzymanie może spowodować nieodwracalne 

konsekwencje. Perspektywa zmienia się, gdy następuje brutalny cybe-

ratak i podstawowym zadaniem jest odtworzenie danych, a wcześniej 

zdefi niowane wymogi RTO idą w zapomnienie, bo walczymy o prze-

trwanie. W kontekście tego, co dzieje się na Wschodzie, zaobserwować 

można wzrost zainteresowania budową architektury uwzględniającą trzecią 

kopię bezpieczeństwa, dodatkowo chronioną przed atakiem cyfrowym czy fi zycz-

nym zniszczeniem. Tu kluczowe staje się doświadczenie integratorów, a także moż-

liwość zaproponowania klientowi dodatkowej kolokacji i usług wsparcia. 

n Paweł Mączka, CTO, Storware
Integratorzy bardzo dobrze wywiązują się ze swojej roli i właściwie 

dobierają RTO i RPO, bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniu. 

Wyzwaniem jest w tym przypadku brak cyklicznych testów odtworze-

niowych. Niezależnie od wyboru oprogramowania, wciąż jest to bo-

lączka wynikająca z rozbieżności pomiędzy tym, co i jak chcielibyśmy 

odtworzyć, a rzeczywistością, gdy dojdzie do tego procesu. Na etapie 

planowania i sprawdzania systemu pomyślnie wypadają projekty proof of 

concept, ale po jakimś czasie wyniki testów mogą być już nieaktualne, zaś RTO nie-

współmiernie różny od zakładanego. Dlatego tutaj rozwiązaniem może być auto-

matyzacja testów odtwarzania.

n Mirosław Chełmecki, dyrektor działu Data Center & Cloud, Exclusive Networks
Proces wyboru sposobu zabezpieczania danych – czy też bardziej ich se-

gregowania pod kątem wymagań, jakie stawia się zadaniom ich backu-

pu – jest stosowany w większości fi rm. Obecnie bardzo rzadko spotyka 

się podejście, zgodnie z którym kopiujemy wszystko w jednakowym 

stopniu i zakresie na te same repozytoria, z identyczną liczbą kopii i po-

ziomem retencji. Podejście do tego tematu w wielu fi rmach jest zdecy-

dowanie bardziej złożone. Kryteria, jakimi kierują się one przy wyborze 

strategii w obszarze klasyfi kacji danych, są różne i jest ich wiele, ale do kluczowych 

należy stopień ważności danych oraz ich wolumen. Nie bez znaczenia pozostają 

również koszty składowania kopii.

n Przemysław Mazurkiewicz, International NorthEast Sales Engineering 
Director, Commvault
Trwający kryzys powoduje, że wiele fi rm i instytucji uważnie przyglą-

da się wydatkom związanym z innowacjami. Jednak potrzeba redukcji 

ryzyka związanego z utratą danych jest na tyle istotna, że wielkie-

go spowolnienia w tym zakresie nie widzimy. Ataki hakerów, działa-

nia sponsorowane przez wrogie państwa, możliwe awarie starzejącej się 

infrastruktury, którą niełatwo zastąpić z uwagi na wydłużające się czasy 

dostaw – to wszystko powoduje, że zarówno backup, jak i rozwiązania bezpieczeń-

stwa znajdują się wciąż na liście priorytetowych inwestycji.

n Cezary Gutowski, menedżer wsparcia sprzedaży UPS, Schneider Electric 
Klienci biznesowi częściej wybierają UPS-y wyposażone w baterie kwa-

sowo-ołowiowe, których jedynym atutem jest cena. Wszystkie inne 

aspekty przemawiają na korzyść UPS-ów litowo-jonowych – ich udział 

w rynku cały czas rośnie. Te bowiem charakteryzują się dłuższą ży-

wotnością i już w wariancie podstawowym mają szersze możliwości 

w zakresie monitorowania stanu urządzenia. Ponadto nie wymagają pro-

wadzenia corocznych prac serwisowych, jak też są lżejsze i zajmują mniej 

miejsca porównaniu ze zwykłymi modelami.
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Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 
RLP jest dostępny w kompaktowej 
obudowie o  wysokości 2U. Może 

być instalowany w szafi e rack, ewentualnie 
ustawiony jako wieża na specjalnej pod-
stawce, jak też – co unikalne dla tego typu 
urządzeń – montowany pod blatem sto-
łu lub lady. UPS działa w topologii line-in-
teractive, a użytkownicy mogą wybierać 
spośród trzech modeli o mocy 1000, 2000 
i  3000  VA. Urządzenie zapewnia pod-
trzymanie zasilania podłączonego sprzę-
tu przez maks. 8 minut przy obciążeniu 
50 proc. Możliwe jest jednak dołączenie 
jednego lub dwóch dodatkowych zestawów 
akumulatorów, co pozwala na przedłużenie 
tego czasu do 30 minut lub ponad godziny. 
Zasilacze awaryjne line-interactive, z moż-
liwością takiej rozbudowy o moduły bate-
ryjne, to rzadkość w tym segmencie rynku. 

PowerWalker VI RLP charakteryzuje 
się współczynnikiem mocy wyjściowej 
o wartości 0,9 oraz prądem o czystej fa-
li sinusoidalnej. Urządzenia z tej serii ce-
chują się także niskim własnym zużyciem 
energii. Jeśli baterie są pełne, a UPS pracu-
je w normalnym trybie liniowym, aktywo-
wana jest funkcja ekologiczna. Wentylatory 
wyłączają się, a pobór mocy zostaje zmniej-
szony poniżej 15 W. W tym czasie aktyw-
ne pozostają jedynie najbardziej istotne 
komponenty konieczne do pracy zasilacza, 

co trwa aż do momentu wykrycia jakich-
kolwiek zakłóceń.

Unikalną cechą UPS-a VI RLP jest to, 
że każdym z gniazdek wyjściowych moż-
na sterować indywidualnie. Dostępne bez-
płatnie oprogramowanie PowerMaster 
umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie 
zasilania dla poszczególnych gniazd, jak też 
ustawianie harmonogramów, restartowanie 
z ustawionym opóźnieniem lub włączanie 
i wyłączanie z wcześniej skonfi gurowanym 
opóźnieniem. Istnieje wiele scenariuszy, 
przy których funkcjonalność ta jest przy-
datna, w tym takie skonfi gurowanie środo-
wiska, aby po rozruchu zasilacza wszystkie 
podłączone urządzenia nie uruchomiły się 
w tym samym czasie, co mogłoby doprowa-
dzić do chwilowego ponadnormatywnego 
poboru mocy i przeciążenia. 

Funkcjonalność UPS-a VI RLP można 
rozszerzyć za pomocą opcjonalnej karty 
SNMP 2. Umożliwia ona przyznanie każ-
demu gniazdku adresu IP i przypisanie go 
do podłączonego urządzenia. Dzięki temu 
UPS będzie od czasu do czasu wykonywał 
automatyczny ping do zasilanego sprzętu, 
a jeśli nie uzyska odpowiedzi, wykona spe-
cjalnie przypisaną akcję: wyśle komunikat 
administratorowi, zrestartuje urządzenie 
poprzez wyłączenie i włączenie gniazda, 
albo całkowicie odłączy zasilanie dla dane-
go sprzętu. Istnieje wiele opcji konfi guracji 

tej funkcji umożliwiających zdalne spraw-
dzenie czy urządzenia pracują poprawnie. 

Ciekawostką w zasilaczu VI RLP są do-
stępne opcjonalnie uchwyty umożliwiające 
zarządzanie podłączonymi do niego kabla-
mi. Ułatwiają one odpowiednie uporząd-
kowanie i zamocowanie przewodów, aby 
niemożliwe stało się przypadkowe poluzo-
wanie lub odłączenie wtyczki. Urządzenie 
to zapewnia też wiele dodatkowych funk-
cji, które świadczą o tym, że dla producenta 
priorytetem jest zarówno bezpieczeństwo 
podłączonego sprzętu, efektywność ener-
getyczna, jak i komfort pracy użytkowni-
ków. Możliwe jest uruchomienie UPS-a 
w trybie bateryjnym (Cold-Start), urucho-
mienie funkcji ładującej baterie, gdy UPS 
jest wyłączony (Off -Mode Charging), jak 
też regulacja natężenia prądu ładowania 
w zależności od liczby podłączonych do-
datkowych zestawów baterii. Wbudowany 
w obudowę kolorowy cyfrowy wyświetlacz 
automatycznie obraca się w zależności od 
tego czy urządzenie zainstalowane jest 
w pionie lub poziomie.

Autoryzowanym dystrybutorem zasila-
czy PowerWalker w Polsce jest fi rma Impakt.

Dodatkowe informacje:
Bartłomiej Kołodziej,

PowerWalker Brand Manager, Impakt 
bartlomiej.kolodziej@impakt.com.pl 

Do oferty PowerWalker trafi ł UPS, którego funkcjonalność czyni go 
bardzo elastycznym w użyciu. Możliwe jest między innymi swobodne 
programowanie zachowania każdego z gniazdek, w tym defi niowanie 
harmonogramów zasilania oraz zdalne włączanie i wyłączanie.

Pełna kontrola 
nad każdym zasilanym urządzeniem

Do programowalnych gniazd zasilacza PowerWalker VI RLP można podłączyć maks. 8 urządzeń, a także rozbudować 
jego funkcjonalność poprzez inteligentny port. Komunikacja z serwerem odpowiedzialnym za zarządzanie odbywa 

się poprzez port USB z interfejsem HID lub port konsoli RS232.

WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISK IT

40_Vad 1_2023_adv_PowerWalker-Impakt.indd   40 06.03.2023   14:55:05



Zabezpieczenie wszystkich informacji przechowywanych w usłudze Microsoft 365 oraz gwaran-
cję nieprzerwanego korzystania z nich zapewnia oferowana przez Barracuda Networks usługa 
Cloud-to-Cloud Backup.

Wokół tematu bezpieczeń-
stwa danych zgromadzo-
nych w  usłudze Microsoft 

365 narosło wiele nieporozumień. Jej 
użytkownicy twierdzą, że nawet po przy-
padkowym usunięciu plików wciąż są 
one dostępne w „koszu”. Takie podej-
ście poniekąd jest słuszne, ale zazwyczaj 
nie są świadomi, że w zależności od sce-
nariusza, domyślnie dane zostaną auto-
matycznie skasowane w okresie od 14 do 
maksymalnie 93 dni. Natomiast funkcja 
ta w żaden sposób nie gwarantuje dostę-
pu do danych w sytuacji, gdy centra da-
nych Microsoftu staną się niedostępne 
w wyniku katastrofy naturalnej, cybera-
taku albo problemów z łącznością inter-
netową. Między innymi właśnie dlatego 
Microsoft rekomenduje samodzielne 

wykonywanie backupu danych za po-
mocą narzędzi fi rm trzecich.

Barracuda Networks ma w  ofercie 
usługę Cloud-to-Cloud Backup, która 
zapewnia kompleksową, bezobsługo-
wą i wysoce skalowalną ochronę danych 
zgromadzonych w Microsoft 365. Tym sa-
mym rozwiązanie to zostało uzupełnio-
ne o kluczową funkcję backupu danych. 
W repozytorium usługi automatycznie 
tworzone są kopie zapasowe wszystkich 
danych z poczty, OneDrive for Business, 
SharePoint oraz Teams. Dzięki temu do-
stęp do danych jest możliwy nawet wtedy, 
gdy z jakichś przyczyn część środowiska 
Microsoft 365 jest nieosiągalna.

Dostęp do danych zabezpieczonych 
w usłudze Cloud-to-Cloud Backup ich 
administratorzy mogą uzyskać z dowol-
nego urządzenia podłączonego do inter-
netu. Zarządzanie całym środowiskiem 
kopii zapasowych jest bardzo proste, dzię-
ki czemu dział IT nie jest obciążany nad-
mierną pracą.

Dane można przywrócić na pier-
wotnym koncie użytkownika, w  osob-
nej lokalizacji albo na dowolnym innym 
wskazanym koncie. Taki model działania 
ułatwia dostęp do danych pracownika, 
który zakończył już współpracę z  fi r-
mą lub znajduje się poza nią, chociażby 
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 
Ułatwia to nie tylko codzienną działal-
ność operacyjną przedsiębiorstwa, ale 
również wspomaga procesy HR, takie jak 
onboarding.

Dane przesyłane do usługi Cloud-to-
-Cloud Backup szyfrowane są kluczem 
TLS, zaś te przechowywane w  repo-
zytorium są chronione przez 256-bi-
towe szyfrowanie AES. Środowisko to 
ma przyznany certyfi kat SSAE Type II 
i przechodzi regularne zewnętrzne kon-

trole. Jeszcze większy poziom bezpie-
czeństwa zapewniają: uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe, ograniczanie liczby 
adresów IP logowania oraz bazująca na 
rolach kontrola dostępu, która pozwala 
określić uprawnienia użytkowników.

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup to 
rozwiązanie kompletne, które nie wy-
maga utrzymywania jakichkolwiek za-
sobów po stronie infrastruktury klienta. 
Co ważniejsze, producent w cenie usłu-
gi zapewnia nieograniczone miejsce na 
przechowywane dane. Zapewniono tak-
że bardzo prosty system licencjonowania, 
bazujący dokładnie na takim samym me-
chanizmie, jak system licencjonowania 
Microsoft. Aby zacząć korzystać z usłu-
gi należy wykupić licencje dla 10 użyt-
kowników, a wraz z rozwojem fi rmy ich 
liczbę można stopniowo zwiększać. Dla 
klientów branży edukacyjnej dostępna 
jest specjalna oferta cenowa, dzięki któ-
rej studenci mogą korzystać z bezpłat-
nych backupów. 

Na stronie www.barracuda.com dostęp-
na jest 30-dniowa bezpłatna wersja prób-
na usługi Cloud-to-Cloud Backup. 

Barracuda gwarantem 
dostępu do danych Microsoft 365: 

usługi Barracuda 
Cloud-to-Cloud Backup

Główne funkcje

19 kwietnia Kappa Data, 
dystrybutor rozwiązań Barracuda 
Networks, organizuje ich 
prezentację online. Link do 
rejestracji dostępny pod kodem QR.

41VADEMECUM CRN marzec 2023

n  Backup pełnego środowiska Microsoft 

365 (na żądanie oraz według 

harmonogramu)

n  Ochrona przed skutkami ataków 

ransomware

n  Szybkie i elastyczne odzyskiwanie 

danych z konkretnego punktu 

w przeszłości

n  Nieograniczona przestrzeń dyskowa

n  Nieograniczony czas przechowywania

n  Proste licencjonowanie, bazujące 

na mechanizmach licencjonowania 

Microsoft 

n  Brak konieczności instalowania jakie-

gokolwiek oprogramowania

n  Dostęp do usługi bazujący na rolach

n  Wieloskładnikowe uwierzytelnianie

n  Granularne raportowanie

n  Szyfrowanie danych 256-bitowym 

kluczem AES

Dodatkowe informacje:
Mariusz Bajgrowicz, Channel Sales Manager Poland, Kappa Data

mariusz.bajgrowicz@kappadata.pl
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zaś, to konsekwencja przybierających ge-
neralnie na sile procesów transformacji 
cyfrowej, która zwiększając skuteczność 
działania fi rm i polepszając ich konkuren-
cyjność rynkową wystawia je jednocześnie 
na zwiększone ryzyko cyberataków. Rozra-
stanie się środowiska cyfrowego oznacza 
jednocześnie powiększanie się pola poten-
cjalnych cyberzagrożeń. 

Jednak, żeby takie inwestycje przy-
niosły spodziewany efekt, niezbędny jest 
plan odpowiedniego zagospodarowa-
nia potencjału zakupionych narzędzi czy 

usług. Same, nawet naj-
bardziej zaawansowane 
technicznie rozwiązania 
ochronne mogą okazać się 
niewystarczająco skuteczne 
bez polityki bezpieczeństwa 
określającej zasady i sposo-

by ich wykorzystania. Jednak wdrożenie 
reguł polityki nie może być tylko jednora-
zowym, zamkniętym działaniem. Ważne 
jest ciągłe weryfi kowanie jej założeń oraz 
dostosowywanie do aktualnych uwarunko-
wań i zagrożeń. 

System ochronny 
W obecnych, wysoce niestabilnych warun-
kach prowadzenia działalności gospodar-
czej, zagrożenia wciąż mogą mieć związek 
z nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzenia-
mi czy sytuacjami. To, że w minionych kil-
ku latach pojawiły się „czarne łabędzie” 

w postaci lockdownów i wojny, nie oznacza 
wcale, że nie pojawią się kolejne, w zupeł-
nie innej formie. Sytuacja ta coraz bardziej 
skłania specjalistów ds. ochrony środowisk 
IT do myślenia o zapewnieniu bezpieczeń-
stwa  w kategoriach budowania odporności 
na zagrożenia (resilience) całej fi rmy, a nie 
tylko tworzenia poszczególnych zabezpie-
czeń przed atakami w konkretnych miej-
scach i sytuacjach. 

W sposób naturalny narzuca się tu po-
równanie do ludzkiego organizmu. W naj-
lepszej sytuacji nie jest ten, który chroni 
się przed zarażeniem przez izolację i od-
osobnienie, lecz ten kto posiada antycia-
ła skutecznie broniące przed zakażeniem 
wirusem lub bakterią albo pozwalające na 
łagodne przejście określonej choroby. Tak 
samo fi rma, która zbuduje kompleksową 
odporność swojego cyfrowego środowi-
ska, lepiej będzie znosić skutki potencjal-
nych ataków czy zagrożeń i łatwiej będzie 
mogła sobie poradzić z ich zwalczaniem. 

Wygląda na to, że potrzeba skupienia się 
na budowaniu odporności w fi rmie dotar-
ła już do świadomości przedsiębiorców. 
W badaniu Cisco odporność na cyberataki 
została wskazana jako priorytet działania 
aż przez 96 proc. przedstawicieli kadry kie-
rowniczej. Jednocześnie 62 proc. uczest-
ników tego badania przyznało, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat ich cyberbezpieczeń-
stwo zostało naruszone, negatywnie wpły-
wając na biznes. Wśród głównych skutków 

Brak wdrożonych reguł polityki bezpieczeństwa zwiększa ryzyko narażenia fi rmy na zagrożenia. 
Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy głównym celem działań w zakresie ochrony cyfrowych 
środowisk staje się budowanie ich odporności na najbardziej nawet nieprzewidywalne ataki. 

Według prognoz Gartnera wydat-
ki na bezpieczeństwo oraz za-
rządzanie ryzykiem wzrosną 

w tym roku na świecie o 11,3 proc. i osią-
gną poziom 188,3 mld dol. Firmy mają być 
skłonne do zwiększania swoich budżetów 
na działania ochronne z trzech głównych 
powodów: upowszechnienia pracy zdalnej 
i hybrydowej, przechodzenia z połączeń 
z wykorzystaniem VPN na dostęp do sieci 
w modelu Zero Trust oraz coraz szerszego 
korzystania z usług chmurowych. 

Największy wzrost wydatków, zdaniem 
analityków Gartnera, spo-
dziewany jest w obszarze 
bezpieczeństwa środowisk 
chmurowych. Najwięcej 
pieniędzy fi rmy wydadzą 
jednak na usługi ochronne, 
w tym doradztwo, wsparcie 
sprzętowe, usługi wdrożeniowe i outsour-
cing. W zakresie obsługi zdalnego i hybry-
dowego środowiska pracy spodziewany 
jest wzmożony popyt na: zapory aplikacji 
internetowych, zarządzanie dostępem, jak 
też platformy ochrony urządzeń końco-
wych. Natomiast rozwiązania o charakte-
rze ZTNA (Zero Trust Networks Access) 
mają być najszybciej rozwijającym się seg-
mentem bezpieczeństwa sieci. 

Rosnące wydatki na działania ochronne 
to z jednej strony efekt doświadczeń wy-
niesionych z działalności fi rm w warun-
kach pandemii koronawirusa. Z  drugiej 
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Odporność
priorytetem

Reguły powinny 
być przejrzyste 
i realne. 
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naruszeń wymieniono: przerwy w pracy 
systemów informatycznych i komunika-
cyjnych, zakłócenia w łańcuchach dostaw 
oraz działalności operacyjnej i uszczerbek 
na wizerunku fi rmy.

Wspólne zasady
Z badania Gartnera wynika, że 88 proc. 
zarządów największych światowych fi rm 
postrzega słabą odporność cyfrową nie tyl-
ko jako ryzyko technologiczne, ale przede 
wszystkim biznesowe. Pytanie, w jaki spo-
sób zadanie jej wzmacniania jest lub może 
być realizowane. 

Według uczestników badania Cisco 
wsparcie ze strony kadry kierowniczej 
oraz przestrzeganie przez pracowników 
odpowiednich zasad postępowania to dwa 
z trzech najważniejszych czynników po-
magających w osiągnięciu cyberodporno-
ści. Jej wzmacnianiu dobrze służy również 
posiadanie zespołu reagowania na incy-
denty. Zdaniem ekspertów fi rmy Kyndryl, 
w tym roku można oczekiwać pojawienia 
się w fi rmach nowego stanowiska: Cyber 
Resilience Offi  cers. Pod tym pojęciem kryją 
się specjaliści odpowiedzialni za rozwija-
nie cyfrowej odporności przedsiębiorstwa. 

Fundamentem dla budowania cyfrowej 
odporności jest jednak przede wszystkim 
dobrze przemyślana i dokładnie opracowa-
na polityka bezpieczeństwa przedsiębior-
stwa. To ona określa zasady postępowania 
z fi rmowymi zasobami, w tym reguły po-

sługiwania się systemami teleinformatycz-
nymi służącymi do przetwarzania ważnych 
danych. Chodzi o to, by nie dopuścić do sy-
tuacji niosących zagrożenie lub w jak naj-
większym stopniu zminimalizować ryzyko 
ich wystąpienia. W polityce tej powinny 
zostać również wskazane działania, które 
należy podjąć w sytuacji naruszenia syste-
mów ochronnych. Sposoby reagowania po-
winny być tak pomyślane, aby ograniczyć 
do minimum skutki incydentu, pozwalając 

jednocześnie fi rmie na kontynuację spraw-
nego funkcjonowania. 

Polityka cyberbezpieczeństwa określa 
główne zasady i kierunki działania fi rmy dla 
zapewnienia nienaruszalności jej zasobów 
informacyjnych. Tym samym przedstawia 
zasady budowania jej cyberodporności. Co 
ważne, wskazuje w tym obszarze role oraz 
zadania dla wszystkich uczestników pro-
cesów biznesowych w przedsiębiorstwie. 
Obejmuje swym zasięgiem wszystkich 
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Niezbędny jest plan 
odpowiedniego 
zagospodarowania
potencjału zakupionych 
narzędzi czy usług.
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Wciąż wiele do zrobienia… 
Czy twoja fi rma ma 

przygotowany scenariusz 
postępowania w przypadku 

wystąpienia incydentu 
naruszającego bezpieczeństwo 

danych? 

Któ ra metoda jest najskuteczniejsza 
w ochronie przed cyberzagroż eniami?

14,7%

Tak

39,4%

45,9%
Nie

Nie wiem

76%

12,3%

6,7%

3,1% 1,9%

Backup 
danych 

Programy 
antywirusowe 

Szkolenia

Procedury 
bezpieczeństwa 

Inne
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pracowników, od zarządu po szeregowych 
członków zespołów. Może to być zreali-
zowane na przykład poprzez określenie 
rodzajów informacji, do których poszcze-
gólne grupy użytkowników mogą mieć do-
stęp i wskazanie dla każdej z nich zakresu 
przetwarzania danych. 

Zdaniem ekspertów brak przejrzystych re-
guł ochrony własnych zasobów przyczy-
nia się do większej podatności na ataki. Ich 
skutki mogą być na dodatek w takiej sytu-
acji bardziej dotkliwe niż w przedsiębior-
stwach, które dysponują wypracowanymi, 
obowiązującymi jednakowo wszystkich 
zasadami, metodami, narzędziami, proce-
durami i praktykami dotyczącymi bezpie-
czeństwa.

Należy jednak pamiętać o konieczności 
stałej weryfikacji zawartych w regułach 
polityki założeń i rozwiązań. Trzeba je do-
stosowywać do wciąż zmieniających się 
warunków działalności biznesowej i wy-

nikających z nich zagrożeń. Ważne jest, 
aby do ich aktualizacji wykorzystywać do-
świadczenia z realizacji dotychczasowych 
działań związanych z za-
pewnieniem firmie bez-
piecznych warunków 
działania. Analiza sku-
teczności stosowanych 
rozwiązań pozwoli na 
dobranie optymalnych 
reguł, metod i narzędzi. 

Szczególnie przydatny 
przy tworzeniu wytycz-
nych może być audyt firmowych procedur 
ochronnych. Daje on możliwość spraw-
dzenia czy przedsiębiorstwo ma wypra-
cowane zasady bezpiecznego korzystania 
z używanych rozwiązań i na ile faktycznie 
sprawdzają się w praktyce. Reguły polityki 
powinny bowiem odnosić się do realnych, 
dających się zastosować w codziennej dzia-
łalności zasad i narzędzi, a nie wymyślo-
nych teoretycznie rozwiązań, w oderwaniu 
od firmowych realiów. 

Ze względu na rosnące znaczenie usług 
chmurowych w firmach szczególną uwagę 
należy dzisiaj zwrócić na zasady bezpiecz-

nego korzystania z  bazu-
jących na nich środowisk. 
Trzeba je ocenić i zweryfiko-
wać pod kątem aktualnych 
wyzwań biznesowych i moż-
liwości technologicznych. 
Z  kolei w  związku z  upo-
wszechnieniem się na dużą 
skalę zdalnego i hybrydowe-
go modelu pracy, specjalnej 

ocenie powinny zostać poddane również 
zasady dostępu do firmowych zasobów. 
Użytkownicy firmowych systemów infor-
matycznych powinni dostać jasne, dokład-
ne wskazania, kiedy, na jakich warunkach 
i w jakim zakresie mogą z nich korzystać, 
w tym szczególnie w modelu home office. 

Rynek oferuje obecnie wiele narzędzi in-
formatycznych, które mogą wspoma-
gać procesy wdrażania założeń polityki 
ochrony zasobów IT i weryfikację ich sku-
teczności. Z perspektywy użytkowników 
systemów informatycznych szczególne 
znaczenie wśród rozwiązań służących do 
zarządzania na co dzień firmowymi proce-
sami bezpieczeństwa będą miały systemy 
zarządzania dostępem, w tym dostępem 
uprzywilejowanym (Privileged Access Ma-
nagement, PAM).

Oprogramowanie do zarządzania ha-
słami może stanowić duże ułatwienie dla 
pracowników. Szczególnie przydatne mogą 
być systemy pojedynczego logowania (sin-
gle sign-on), które pozwalają na bezpiecz-
ny dostęp do różnych platform, systemów 
i aplikacji bez konieczności logowania się 
osobno za każdym razem. Jak pokazują wy-
niki badania Cisco, nie są one jeszcze zbyt 
popularne w polskich firmach, a nawet jeśli 
są już zaimplementowane, to i tak nie wszy-
scy pracownicy z ich korzystają. Jeszcze 
mniej popularne są systemy bezhasłowe-
go uwierzytelniania, na przykład za pomo-
cą odcisku palca czy skanowania twarzy. 

Wśród innych, przydatnych rozwiązań, 
można wymienić systemy typu: UBA (User 
Behavior Analytics), DLP (Data Loss Pre-
vention) czy ATP (Advanced Threat Pro-
tection). W  dużych przedsiębiorstwach 
na znaczeniu zyskują systemy klasy SIEM 

Oprogramowanie do 
zarządzania hasłami 
może stanowić duże 
ułatwienie dla  
pracowników.
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W styczniu br. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące operacyjnej odporno-

ści cyfrowej branży finansowej, tzw. DORA (Digital Operational Resilience Act). Obejmuje 

ono: banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, podmioty 

z obszaru finansów cyfrowych, w tym fintechy, instytucje płatnicze i pieniądza elektro-

nicznego, a także dostawców różnych rozwiązań technicznych, w tym usług chmurowych 

i innych. Wszyscy mają czas na przystosowanie się do nowych wymogów do stycznia 

2025 r. (więcej na ten temat w CRN Polska, nr 1/2023, „Rozporządzenie DORA: nowe wy-

tyczne dla ICT”). 

Cyfrowa odporność operacyjna oznacza tu zdolność do utrzymania ciągłości działania 

oraz najwyższej jakości świadczonych usług w obliczu potencjalnych zagrożeń, które mo-

gą mieć wpływ na funkcjonowanie wykorzystywanych rozwiązań IT. Podmioty, których 

dotyczy rozporządzenie, są zobowiązane do systematycznej kontroli systemów i narzę-

dzi informatycznych, by zapewnić sobie i swoim klientom najwyższy poziom cyberbez-

pieczeństwa. Do szczegółowych zadań należy identyfikowanie źródeł potencjalnych 

ataków, wykrywanie podejrzanych operacji czy też raportowanie incydentów. DORA na-

kłada na podmioty podlegające nowym regulacjom również obowiązek wdrożenia strate-

gii zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

DORA wzmocni finanse 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Należy pamiętać, by wynikające z założeń polityki bezpieczeństwa reguły postępowa-

nia były proste, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Jak pokazało ba-

danie Cisco, doświadczenia użytkowników mają kluczowe znaczenie dla skutecznego 

wdrożenia reguł postępowania. Pracownicy nie lubią czasochłonnych procedur i skom-

plikowanych rozwiązań. Należy zatem mieć na uwadze, że przez wielu użytkowników 

wprowadzane reguły postępowania są wciąż uznawane za niepotrzebnie obciążające, 

obniżające efektywność działania i tym samym zabierające cenny czas. Oprócz oferowa-

nia im nieskomplikowanych, a jednocześnie skutecznych rozwiązań, trzeba myśleć jed-

nocześnie o odpowiednich szkoleniach z dziedziny cyberbezpieczeństwa. One też mogą 

wspomóc proces wdrażania zasad ochrony cyfrowych zasobów. 

Prosto i wyraźnie 
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(Security Information and Event Mana-
gement) i SOAR (Security Orchestration, 
Automation and Response). Dzięki nim 
możliwe jest zapewnienie aktualnej infor-
macji o stanie systemów poprzez ich stałe 
monitorowanie, a w konsekwencji natych-
miastowe reagowanie na niepożądane 
zjawiska. Do identyfi kowania i śledzenia 
potencjalnych źródeł ataków warto ko-
rzystać z rozwiązań o charakterze Cyber 
Threat Intelligence. 

Firmy mogą też stosować inne, rozpro-
szone systemy umożliwiające monitoro-
wanie takich aspektów jak zarządzanie 
podatnościami, analiza anomalii w ruchu 
sieciowym, wykrywanie incydentów, czy 
zapewnienie reagowania na incydenty na 
stacjach końcowych. Przedsiębiorstwa, 
które potrzebują zintegrowanego nadzoru 
nad realizacją założeń polityki bezpieczeń-
stwa, mogą sięgnąć po rozwiązania klasy IT 
GRC (Governance, Risk Management and 
Compliance). Umożliwiają one automa-
tyzację procesów oceny skuteczności sto-
sowanych mechanizmów i ich zgodności 
z wytycznymi opisanymi w odpowiednich 
regułach. n

Zdaniem integratora 

n Rafał Barański, CEO, braf.tech
Jedno z największych wyzwań dotyczących zarządzania polityką bezpieczeń-

stwa związane jest z dużą różnorodnością systemów pochodzących z różnych 

środowisk. Część to rozwiązana chmurowe, hostowane na zewnątrz, często 

u różnych dostawców, zaś pozostałe wdrożone są na serwerach znajdujących 

się w siedzibie fi rmy. Opisane w polityce zasady zarządzania danymi powinny 

uwzględniać oba te obszary. Muszą być one jednak inaczej rozpatrywane. In-

ne jest podejście do aplikacji udostępnianych w modelu on-premise, bo fi rmo-

wi administratorzy sami nad nimi panują, inaczej zaś wygląda to w przypadku 

systemów zewnętrznych dostawców chmury, gdzie wiele rzeczy jest narzuco-

nych. Jedną z podstawowych kwestii jest w takiej sytuacji zarządzanie hasła-

mi, uprawnieniami oraz dostępem do fi rmowych systemów i aplikacji.

n Michał Remiszewski, kierownik projektów IT, architekt rozwiązań wirtualizacyjnych, 
K3System

Wyzwań związanych z tworzeniem i realizacją polityki cyberbezpieczeństwa 

przybywa. Wzrasta bowiem nie tylko liczba ataków, lecz także ich rodzaje 

i stopień zaawansowania. Co więcej, coraz mocniej zdigitalizowane formy pro-

wadzenia biznesu i zróżnicowane środowiska informatyczne zwiększają liczbę 

punktów krytycznych, które trzeba uwzględniać w regułach ochrony środo-

wisk IT. Zwracamy szczególną uwagę na zaprojektowanie systemu tak, aby 

najbardziej kluczowe fi rmowe dane były zawsze bezpieczne, czyli przecho-

wywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub skasowanie. Polityka 

musi być jednak świadomie zaprojektowana pod realia określonego biznesu. 

W tym przypadku nie ma mowy o uniwersalności. 

facebook.com/crnpolskawww.crn.pl

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

twitter.com/crn_polskawww.linkedin.com/company/crn-polska

173x262_CRN_PASEK_ONLINE1219.indd   1 17.12.2019   11:04

42_45_Vad 1_2023_Polityka bezpieczeństwa.indd   45 06.03.2023   14:56:55



INDEKS F IRM

DODATEK SPECJALNY DO MIESIĘCZNIKA  

CRN POLSKA

www.CRN.pl

marzec 2023

PL ISSN 1640-9183

REDAKCJA  

Aleja Stanów Zjednoczonych 51, lok. 508 

04-028 Warszawa

redakcja@crn.pl 

Tomasz Gołębiowski  

(redaktor naczelny) 

tel. 608 425 699  

tomasz.golebiowski@crn.pl

Krzysztof Jakubik 

 (redaktor prowadzący)  

tel. (22) 24 42 923 

krzysztof.jakubik@crn.pl

Karolina Marszałek  

(sekretarz redakcji) 

karolina.marszalek@crn.pl

Andrzej Gontarz  

andrzej.gontarz@crn.pl

Tomasz Janoś   

tomasz.janos@crn.pl

Wojciech Urbanek  

wojciech.urbanek@crn.pl

GRAFIKA, LAYOUT, KOORDYNACJA PRODUKCJI:  

Tomasz Baziuk

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE  

Adobe Stock

FOTOGRAFIE

Adobe Stock, archiwum

PRENUMERATA 

prenumerata@crn.pl

WYDAWCA 

Peristeri Sp. z o.o.

Aleja Stanów Zjednoczonych 51, lok. 508  

04-028 Warszawa

REKLAMA I PROJEKTY SPECJALNE

Agata Myśluk 

tel. 694 455 426  

agata.mysluk@crn.pl

Jacek Goszczycki 

tel. 601 935 513  

jacek.goszczycki@crn.pl

Reklamy są przyjmowane w siedzibie wydawnictwa. Za treść 

ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

© 2023 Peristeri Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Computer Reseller News Polska contains articles under license 

from The Channel Company.

© 2023 The Channel Company. All rights reserved.

46 VADEMECUM CRN marzec 2023

Acronis ...............................................................................11, 34

Also ............................................................................................ 34

APN Promise ........................................................................... 34

Asseco ....................................................................................... 10

Atende....................................................................................... 16

Bakotech ............................................................................20, 21

 .............................................................. 21

 ......................................................37, 41

BlackBerry ................................................................................ 35

braf.tech .............................................................................38, 45

Brother ...................................................................................... 15

Check Point ............................................................................. 31

Cisco Technologies ...................................23, 33, 42, 43, 44

Clico ........................................................................................... 34

Cohesity .................................................................................... 38

ComCERT ................................................................................. 10

Commvault .......................................................................38, 39

 ..............................................21, 33, 37

Cryptomage ............................................................................. 16

 ...........................................6, 34

Dell ...............................................................................37, 38, 39

 ........................................................................................ 29

Energy LogServer ................................................................... 29

 ............................................................... 39

 .......................................................................10, 26, 27

Fudo Security .......................................................................... 17

 .................................................................... 33

Google ................................................................................21, 38

 .....................................................................................17, 29

 ................................................................................40, 48

 ..............................................24, 26, 27, 28, 34

K3System ................................................................................. 45

Kappa Data .............................................................................. 41

Komprise .................................................................................. 37

Kyndryl ...................................................................................... 43

 ............................................... 33

McAfee ..................................................................................... 31

 ..............................................15, 17, 21, 23, 38, 41

 .................................................................................... 22

Net Complex ........................................................................... 32

NetFormers ............................................................................. 26

Netscope .................................................................................. 12

 ....................................................................40, 48

Rublon ....................................................................................... 23

Rubrik ........................................................................................ 38

S&T ............................................................................................. 38

Salesforce ................................................................................. 38

Schneider Electric .................................................................. 39

 .................................................................................. 28

Sophos .........................................................10, 13, 14, 27, 30

Splunk ........................................................................................ 29

 ................................................................................... 39

 ......................................... 34

Trend Micro ............................................................................. 32

Veeam .........................................................................36, 37, 38

Veritas ....................................................................................... 37

Verizon ...................................................................................... 17

Vernity ....................................................................................... 19

 ..................................................................................38, 39

 ................................................................12, 31, 33

46_Vad 1_2023_indeks firm.indd   46 06.03.2023   14:57:25



i słuchaj audycji Tech Trendy Biznes 
na YouTube, Spotify i Apple Podcasts!  

IT          n            BIZNES          n            TRENDY          n            TECHNOLOGIE 

Co miesiąc na kanale CRN Polska (YouTube)
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