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AGENDA

• Nowe zagrożenia zmieniają definicję “bezpieczeństwa”

• Backup czy kopia zapasowa?

• Solidna rzeczywistość vs chmura gdzieś daleko

• Bardzo rożne źródła danych

• Czy to tylko wyzwania techniczne?



KILKA SŁÓW O 
PROWADZĄCYM

• Od ponad 14 lat pracuję w zawodzie 
doradcy/audytora.

• Jako doradca pomagałem tworzyć 
kompletne systemy kontrolne w rożnych 
obszarach biznesu.

• Jako audytor oceniałem funkcjonalność i 
efektywność systemów kontroli w 
różnych firmach. 

• Obecnie prowadzę lub nadzoruję 
postępowania wyjaśniające w 
przypadkach nadużyć (między innymi).

• A w wolnych chwilach piszę blog.
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CO NAM ZAGRAŻAŁO DO TEJ 
PORY

• Script kiddies

• Hakerzy (najczęściej 
działający w pojedynkę)

• Zdesperowani pracownicy

• Nieostrożni administratorzy

• Błędy w oprogramowaniu
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W KTÓRĄ STRONĘ POSZŁA 
EWOLUCJA ZAGROŻEŃ

• Mobilność pracowników, a co za tym idzie danych ułatwia ich kradzież, sprzedaż, utratę.

• Wyspecjalizowane agendy rządowe masowo gromadzą dane, analizując je co najmniej na 
poziomie statystycznym.

• Dostęp do kanałów komunikacji i mechanizmów PR stał się bronią.

• Phishing to już nie coś, co dotykało nieostrożnych kolegów, odwiedzających wątpliwe strony w 
internecie.

• Bezdyskusyjne (do tej pory) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo komunikacji internetowej 
okazują się posiadać poważne błędy bezpieczeństwa.

• Regulacje dotyczące tego, kto i w jakim zakresie ma prawo dostępu do danych przechowywanych 
"w chmurze" są nieprecyzyjne i nie przewidują tak szybkiego rozwoju technologii.
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HEARTBLEED

• Dziura w kodzie biblioteki kryptograficznej OpenSSL

• Dotyka praktycznie każdego, bez względu na zaawansowanie w obszarze IT

• Atak nie pozostawia śladu

• Dziura istniała od mniej więcej dwóch lat

• Przyczyną jest błąd implementacji (programistyczny), a nie niedoskonałość 
samego OpenSSL

• Załatanie dziury wymaga wysiłku użytkowników
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GOTO FAIL

• Błąd w instrukcji warunkowej (zduplikowany wiersz “goto fail”)

• Także dotyczący SSL

• Unikalny, bo dotyczący tylko jednej, za to szalenie popularnej 
firmy i jej produktów - Apple

• Atak pozwalał na przechwycenie szyfrowanej komunikacji

• Załatanie dziury wymagało aktualizacji oprogramowania od Apple
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FREAK

• Factoring Attack on RSA-EXPORT Keys

• Znów SSL

• Wymuszenie stosowania przez stronę słabszego algorytmu 
szyfrowania

• Błąd wynikający ze wstecznej kompatybilności z “eksportowymi” 
wersjami algorytmów szyfrujących, sprzedawanych przez USA w 
latach 90-tych

• Problem “golden key”
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SONY HACK

• Totalny atak na wewnętrzną infrastrukturę firmy Sony.

• Raczej niezależna grupa włamywaczy niż rząd konkretnego kraju.

• Było/nie było wsparcia z wewnątrz.

• Przede wszystkim wykradziono gigantyczną ilość danych.

• Paraliż infrastruktury był poniekąd efektem ubocznym.

• Pracownicy firmy ucierpieli w tym ataku co najmniej tak samo, jak 
Sony.
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“STATE SPONSORED”, CZYLI 
ATAKI ZORGANIZOWANE

• Działania Syrian Electronic Army

• NSA i informacje Edwarda Snowdena (najlepsza analiza 
tych danych jest w tekstach Bruce’a Schneiera - http://
schneier.com)

• Stuxnet i następcy (Regin - USA, GhostNet - Chiny, Red 
October, Turla - Rosja, The Mask - Hiszpania)

• Ruch Anonymous
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BYOD - TO NIE ZNACZY 
“ZABIERZ MOJE DANE”

• Bring Your Own Device ale także: BYOT, BYOP, BYOPC

• Dwie strony tego samego medalu: dane firmy na 
urządzeniach należących do pracowników lub dane 
prywatne pracowników na urządzeniach firmy

• Niestety, nie ma dobrego rozwiązania, bo regulacje nie 
są w stanie zapobiec utracie danych, a zablokowanie 
takich możliwości powoduje utratę pracowników
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NIE MA RATUNKU?

• Symantec ogłosił “koniec antywirusa”, postanawiając skupić się 
właśnie na rozszerzonym podejściu do bezpieczeństwa danych.

• Regulacje są potrzebne, jednak prawodawstwo nie jest oczywiste, 
a zasady wewnętrzne najczęściej nie nadążają za codziennością.

• Trzeba rozróżniać dane, lokalizację spółki i lokalizację serwerów 
(a może także i lokalizację centrów backupowych).

• Wyobraźnia jest konieczna, choć rzadko spotykana.
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TRZEBA ZMIENIĆ MYŚLENIE
• Prywatna chmura dla danych - rozważcie, czy nie jest dla Waszych organizacji 

bezpieczniej wprowadzić własną “chmurkę” dla najbardziej poufnych danych.

• Wasi pracownicy to jednocześnie najważniejszy zasób i największe zagrożenie.

• Trzeba edukować pracowników zarówno w zakresie istniejących zagrożeń i 
stosowanych zabezpieczeń, ale także w kwestiach ich odpowiedzialności za niedbałość 
lub nie przestrzeganie zasad.

• Jeśli Państwa organizacja korzysta z technologii “open” to trzeba bardzo starannie śledzić 
wszystkie możliwe źródła informacji o bezpieczeństwie.

• Jeśli korzystacie Państwo z rozwiązań komercyjnych, to musicie robić dokładnie to samo. 
I dodatkowo naciskać na dostawców.
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BACKUP CZY KOPIA 
ZAPASOWA

• Backup, kopia zapasowa, 
kopia bezpieczeństwa - to 
samo pojęcie, choć różne 
słowa

• Ochrona danych 
oryginalnych

• Wyzwanie nie tylko 
techniczne/informatyczne
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CZY JA TEGO NA PEWNO 
POTRZEBUJĘ?

• Masz dane?

• Masz obowiązki regulacyjne?

• Chcesz się utrzymać w biznesie?

“Nie ma organizacji odpornych na 
włamania. Są tylko takie, które jeszcze 
tego nie doświadczyły”
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JAKIE MAMY OPCJE

• Nośniki fizyczne

• Taśmy/streamery (ta technologia nie chce 
się zestarzeć)

• CD/DVD (pamiętajcie o promieniowaniu 
kosmicznym!)

• Mechaniczne dyski twarde

• Dyski SSD

• "Nośniki logiczne"

• Oddzielne lokalizacje

• "Chmura"
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GDZIE TO TRZYMAĆ

• Lokalnie (w pokoju obok)

• Sejf w banku

• Oddalona własna lokalizacja (łącze fizyczne)

• Chmura (łącze szyfrowane)

• Jurysdykcja

• Dostępność

• Odpowiedzialność
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NIE WSZYSTKIE POMYSŁY MAJĄ 
WBUDOWANE BEZPIECZEŃSTWO 

• Cloud & Heat to niemiecka 
spółka, szukająca finansowania 
dla swojego rozwiązania 
“rozproszonej serwerowni”.

• Szafy rackowe w domach, 
generujące ciepło dla 
ogrzewania w zamian za 
fizyczną lokalizację.

• Seriously?
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CO UMIEŚCIĆ NA KOPIACH

• Same dane nie wystarczą

• Binaria programów

• Dane konfiguracyjne

• Pliki konfiguracyjne urządzeń 
sieciowych

• Instrukcje, procedury 
postępowania
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DANE TO NIE WSZYSTKO

• Komputery osobiste (stacjonarne i laptopy)

• Serwery

• Urządzenia mobilne

• Repozytoria danych (skany dokumentów papierowych)
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BACKUP TO NIE TYLKO 
TECHNIKA

• Wymogi prawno-regulacyjne

• Zakres kopiowanych danych

• Stopień ochrony

• Czas przechowywania

• Dostępność

• Oczekiwania rynku i klientów

• Potrzeby firmy
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MAM BACKUP, JESTEM 
BEZPIECZNY

• Bez spisanych procedur się nie 
obejdzie

• Potrzeba strategii odtworzenia

• Regularne testy

• Częściowe/losowe 
odtwarzanie danych

• Całościowe odtworzenia
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TO CO Z TYM PANACEUM?

• Data Center nie obroni nas przed wszystkim.

• Może jednak spełnić rolę kolejnej linii obrony:

• separując fizycznie dane i systemy IT od lokalizacji firmy

• zapewniając kontrolowalną kopię danych

• dając opcję “kill switch”

• alarmując w przypadku nietypowego wolumenu ruchu sieciowego

• A po incydencie przyśpieszy powrót do normalnej działalności.
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PYTANIA?
pchmiel@me.com

www.neverassume.info

mailto:pchmiel@me.com

