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Skuteczny atak może przynieść realne straty 
firmie — i wizerunkowe, i finansowe. Według ana-
lizy firmy Cloudmark, spółki, które padły ofiarą 
phishingu, traciły na tym średnio 1,6 mln USD.  

— Sposobów zabezpieczenia komunikacji 
e-mailowej jest kilka. Pierwszy to uwierzytel-
nienie domeny, czyli wprowadzanie wpisów 
SPF, klucza DKIM oraz wpisu DMARC. To naj-
ważniejsze od strony technicznej. Nasza firma 
oferuje też np. usługę Trusted Sender (zaufany 
nadawca), którą przygotowaliśmy wraz z polski-
mi operatorami. Dzięki niej wiadomości wysła-
ne od prawdziwego nadawcy będą wyróżnione 
w skrzynce głównej specjalnym znakiem graficz-
nym, potwierdzającym autentyczność wiadomo-
ści. Kolejny sposób to wprowadzenie certyfikatu 
s/mime, czyli cyfrowego podpisu wiadomości, 
które również mają specjalny znak graficzny. S/
mime jest jednak wspierany tylko przez progra-
my Outlook, Thunderbird i Apple Mail — tłuma-
czy Michał Walachowski.

Dodaje, że firmy mogą również korzystać 
z pełnego szyfrowania połączenia TLS między 
systemem tworzącym wiadomość, serwerem 
wysyłającym i skrzynką pocztową. Dzięki temu 
nikt nie może podejrzeć wiadomości podczas jej 
przekazywania i wykraść cennych danych, haseł, 
loginów i innym informacji zawartych w treści. 
Prewencyjną metodą jest edukacja klientów. 
Dobrym pomysłem może być chociażby strona 
internetowa, na której mogą się dowiedzieć, jak 
rozpoznać prawdziwego e-maila i skonsultować 
treść.

Ograniczyć ryzyko
Przy ochronie firmy przed cyberzagrożeniami 
technologia idzie w parze z ludzkim zachowa-
niem, ale dobry system musi uwzględnić to, że 
hakerom może udać się przechytrzyć pracowni-
ka. Według Leszka Tasiemskiego, wiceprezesa 
Rapid Detection Center w firmie F-Secure, do 
pewnego stopnia technologia może ograniczyć 
skutki ludzkiego błędu lub naiwności. Dlatego 
ważne jest przekazywanie wiedzy o cyberbezpie-
czeństwie na wszystkich poziomach, ale również 
pilnowanie technicznych zabezpieczeń. 

— Podam dwa przykłady. Użytkownik „stracił” 
swoje hasło, ale wyciek danych był minimalny, 
ponieważ dobrze skonfigurowane mechanizmy 
dostępu nie pozwoliły na kradzież najcenniej-
szych plików. Drugi: ostatnie ataki ransomware 
WannaCry. Jeśli użytkownik przez nieuwagę się 
zainfekował, to dane na jego komputerze zostały 
zaszyfrowane. Jeżeli jednak administrator nie 
zadbał o aktualizację systemu operacyjnego, 
to wszystkie komputery w sieci lokalnej mogły 
zostać zainfekowane automatycznie. Jak widać, 
trzeba połączyć dbałość o zabezpieczenia tech-
niczne i edukację użytkowników końcowych. 
Należy tak skonfigurować zabezpieczenia tech-
niczne, żeby ograniczały straty w razie błędu 
użytkownika. Nasze ostatnie badania pokazują, 
że mimo większej wiedzy, przeważająca część 
użytkowników kliknie w link w dobrze przygo-
towanym mailu phishingowym. Trzeba to po 

Cyfrowe zbrojenia firm   i przestępców

Grzegorz Szałański
Product Manager Fortinet, 
Veracomp

We współczesnym świecie każda organizacja 
musi stworzyć odpowiednią politykę z zakresu 
ochrony środowisk, które gromadzą wrażliwe 
dane. Wydaje się to oczywiste, jednak 
w wielu przypadkach politykę bezpieczeństwa 
utożsamia się tylko z wdrożeniem konkretnego 
rozwiązania. Pokazuje to, że zapominamy 
o fundamentalnym założeniu, iż bezpieczeństwo 
jest procesem ciągłym i powinno być 
nieustannie doskonalone. 
Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać 
udokumentowane procedury wraz z planem 
ich wdrożenia oraz audytowania skuteczności. 
Zasady te dotyczą zarówno obszarów 
technologicznych, jak i najlepszych praktyk 
zachowania personelu. W tym kierunku podąża 
również ustawodawstwo, między innymi unijne 
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(GDPR). Zgodnie z nim podmioty muszą 
wypracować określoną politykę ochrony danych, 
ale bez wskazywania konkretnych zabezpieczeń. 
Aby lepiej zobrazować problem, można  
posłużyć się przykładem. Załóżmy, że doszło 
do włamania do sieci i wycieku danych. Czy 
wystarczającym wyjaśnieniem dla inspektora 
GIODO będzie faktura potwierdzająca zakup 
urządzenia typu firewall? Obawiam się, że nie.  
Na wstępie powinniśmy przedstawić 
obowiązującą politykę bezpieczeństwa, w której 
jest wyraźnie opisane, że problematyczne 
dane były nią objęte. W kolejnym kroku 
należy udowodnić, że wynikające z tej polityki 

zabezpieczenia funkcjonowały w momencie 
wycieku, a na samym końcu wskazać, co nie 
zadziałało. Przykładowo: jeśli w ramach polityki 
firma wdrożyła dla serwera pocztowego 
system ochrony przed wyciekiem danych, to 
z logów tego systemu musi jasno wynikać, że 
mechanizmy zabezpieczające działały i istnieje 
możliwość udostępnienia pliku konfiguracyjnego 
z tego okresu. 
Kompleksowość rozwiązań ochronnych i ich 
skuteczność staną się kluczowe dla organizacji, 
które muszą sprostać wspomnianym wcześniej 
wymaganiom. W strategii firmy Fortinet, 
która jest światowym liderem w dziedzinie 
zaawansowanych cyberzabezpieczeń, od 
początku było wpisane unifikowanie narzędzi 
służących do ochrony systemów IT. Ich 
skuteczność ma spełniać wymagania klientów 
klasy Enterprise, a jednocześnie mają być 
one dostępne dla każdej organizacji. Flagowe 
rozwiązania FortiGate, FortiMail czy FortiWeb, 
niezależnie od skali zastosowania, wykorzystują 
ten sam zestaw funkcji bezpieczeństwa. 
Efektywność tych narzędzi potwierdzają 
najbardziej cenione w branży certyfikaty. 
Dostępność wszechstronnych i skalowalnych 
systemów oznacza, że każde przedsiębiorstwo 
może zrealizować cele wynikające z konieczności 
zabezpieczenia głównych kanałów wycieków 
(brama internetowa/serwer pocztowy/aplikacja 
internetowa), a następnie zalogować zdarzenia 
w centralnym repozytorium logów, gdzie 
można poddać je analizie i tym samym spełnić 
wymagania prawne.

Materiał przygotowany przez

Komentarz
Kompleksowa ochrona jest w zasięgu każdej firmy 

prostu uwzględnić w firmowym modelu ryzyka 
— opowiada Leszek Tasiemski. 

Unia wchodzi do gry
Swoją cegiełkę do walki z cyberprzestępcami 
dorzuca Unia Europejska. W maju 2018 r. wej-
dzie w życie unijne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych, które zastąpi krajowe prze-
pisy. 

— Ta data jest zakreślona w kalendarzach 
wielu osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji i ryzykiem w fir-
mach. Nie należy się spodziewać cudów, jeśli 
chodzi o poprawę bezpieczeństwa, ale na pew-
no wzrośnie transparentność. Firmy będą mia-

ły 72 godziny na poinformowanie o incydencie 
dotyczącym danych osobowych. Początkowo 
można będzie mieć wrażenie, że liczba ataków 
skokowo wzrosła. Będzie to jednak wynikało 
z tego obowiązkowego informowania. Istotne 
jest to, że wolno będzie zbierać tylko konieczne 
minimum danych osobowych i ograniczony bę-
dzie czas ich przechowywania. Pojawią się także 
dodatkowe wymagania odnośnie do szyfrowania 
i pseudoanonimizacji [zastąpienie danych osobo-
wych pseudonimem — red.]. Nie czyni to infra-
struktury mniej podatną na ataki, ale powinny 
one być mniej dotkliwe. W rezultacie prywatne 
dane będą nieco bezpieczniejsze — uważa Leszek 
Tasiemski. © Ⓟ


