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Stosowanie rozwiązań DLP ma na celu przede wszystkim unikniecie wycieku kluczowych 
dla firmy danych, jednak stosując taki system, nie należy skupiać się na możliwościach 

technicznych, ale użyć ich jako elementu szerszego podejścia do zarządzania firmowym 
bezpieczeństwem. 

J ednym z najbardziej krytycznych zaso
bów każdej organizacji są informacje. Po
trzeba ochrony danych po części wynika 

z zewnętrznych regulacji, np. PCI-DSS w za
kresie informacji związanej z kartami kredy
towymi czy Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych, a po części z wewnętrznych po-
lityk i analizy ryzyka. W celu ochrony danych 
przed niepowołanym wyciekiem powstały 
systemy DLP (Data Leakage Protection). 
- Stosowanie rozwiązań DLP ma na celu 
przede wszystkim uniknięcie wycieku klu
czowych dla firmy danych - definiuje Marek 
Bartyzel z firmy Connect Distribution. 
Na przestrzeni ostatnich lat popularne stało 
się przekonanie, że tego typu systemy po
zwalają firmie chronić się przed kradzieżą 
danych - nic bardziej mylnego. Z jednej 
strony, przy kradzieży danych nie moż
na pominąć czynnika pozatechnicznego, 
np. sfotografowania ekranu, z drugiej, przy
kłady ostatnich łat pokazują, że zdetermi
nowani i dysponujący olbrzymimi zasobami 
przestępcy, a niekiedy i służby obcych 
państw, są w stanie przeprowadzać skutecz
ne ataki na duże korporacje, wykorzystując 
zaawansowane metody znane pod nazwą 
Advanced Persistent Threat (APT), które 
potrafią omijać skomplikowane systemy za
bezpieczeń. 

ELEMENT POLITYKI 
Czy to oznacza, że systemy Dli* nie mają sen
su, albo są tylko sztuką dla sztuki? 
- Absolutnie nie! Sęk w tym, żeby nie trakto
wać ich z punktu widzenia czysto technolo
gicznego, tzn. nie skupiać się głównie 
na możliwościach technicznych, rozpoznawa
nych protokołach czy blokowaniu portów USB, 
ale użyć ich jako elementu szerszego podejścia 
do zarządzania beq)ieezeństwem - zauważa 
Grzegorz Mucha, konsultant techniczny RSA 
w firmie EMC. 

Wydaje się, że większość producentów oferu
jących systemy DLP rozumie ich rolę podob
nie i dostępne na rynku rozwiązania klasy DLP 
stanowią element polityki bezpieczeństwa da
nych w przedsiębiorstwach. 
- Często firmy stosują DLP, aby mieć na „oku" 
ruch, który wychodzi z firmy i by ważne i „czu
łe" dane nie wyciekały celowo, bądź czasem 
przez przypadek bo ile razy się nam zdarzyło, 
że gdy wpisujemy adres e-mail, Oudook pod
powiada nam odbiorcę i czasem zaznaczymy 
nie tego i klikniemy „wyślij" - i, niestety, cennik 

KLUCZOWE ZALETY DLP: 

- ZAPOBIEGA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POUFNYCH DANYCH. 

- POZWALA ZYSKAĆ PRZEJRZYSTOŚĆ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI 

W RAMACH I POZA SIECIĄ FIRMOWĄ. IDENTYFIKUJE NARUSZENIA ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WYKORZYSTANIA DANYCH 

CHRONIONYCH. 

- ZAPOBIEGA UTRACIE POUFNYCH DANYCH. 

- POZWALA ORGANIZACJOM WYKAZAĆ ZGODNOŚĆ Z PROCEDURAMI 

BEZPIECZEŃSTWA. 

- WZMACNIA WIARYGODNOŚĆ MARKI LUB INSTYTUCJI. 
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CECHY DLP: 

WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ - WYKRYWA POUFNE DANE GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJDUJĄ I AUTOMATYCZNIE NIMI 

ZARZĄDZA. WSPIERA SZEROKĄ GAMĘ TYPÓW PLIKÓW, BAZ DANYCH I PLATFORM DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI. 

NADZOROWANIE - POZWALA ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE POUFNE W PEŁNYM CYKLU 

UŻYTKOWANIA. NADZORUJE RUCH SIECIOWY, JAK M.IN. E-MAIL, KOMUNIKATORY, WEB, FTP, P2P. MONITORUJE 

AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PODCZAS POBIERANIA PLIKÓW, KOPIOWANIA NA NOŚNIKI DANYCH, 

DRUKOWANIA, FAKSOWANIA, WYSYŁANIA E-MAILII TRANSFERÓW PRZEZ INTERNET. 

OCHRONA - WYMUSZA POLISY BEZPIECZEŃSTWA W CELU AKTYWNEJ OCHRONY DANYCH I BLOKUJE MOŻLIWOŚĆ 

WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI. MA MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA DZIAŁAŃ 

UŻYTKOWNIKA PUNKTU KOŃCOWEGO. 

ZARZĄDZANIE - WYMUSZA ZDEFINIOWANIE SPÓJNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W CAŁEJ ORGANIZACJI ORAZ 

WPROWADZENIE PROCEDUR ROZWIĄZYWANIA I RAPORTOWANIA ZAGROŻEŃ, ROZPOZNAJĄC TREŚCI I DANE 

ZDEFINIOWANE JAKO CHRONIONE. 

lub raporty zamiast do księgowej, trafiają do po
stronnej osoby - zauważa Marek Bartyzel. 
Właśnie tu DLP ma swój udział i kontrolę 
nad tym, co i kto może wysyłać oraz jakie in
formacje zawarte w poczcie e-mail mogą być 
przesyłane, kopiowane na portale, komunika
tory, etc. Odpowiednie skonfigurowanie we
dle wytycznych firmowych oraz regulacji 
bezpieczeństwa, jakie stosuje dane przedsię-
bioistwo, powoduje, że ryzyko utraty waż
nych danych lub nieumyślne ich przesłanie 
jest zredukowane do minimum. Stosowanie 
rozwiązań DLP zaleca się właściwie wszyst
kim firmom lub oiganizacjom, które wyko
rzystują lub administrują poufnymi danymi, 
np. danymi osobowymi. Systemy DLP zapo
biegają wyciekowi danych poza obręb firmo
wego systemu. Główną funkcją takiego 
rozwiązania jest monitorowanie plików za
wierających wrażliwe dane w ruchu siecio
wym oraz zapisywanych na nośnikach 
zewnętrznych. Niektóre pliki mogą zostać 
oznaczone w taki sposób, że niemożliwe bę
dzie wysłanie ich poza sieć firmową lub zapi
sanie na dysku zewnętrznym. Inna funkcja 
rozwiązań DLP to szyfrowanie plików z wraż
liwymi danymi w taki sposób, by osoby nie
upoważnione do ich otwarcia (także 
w obrębie macierzystej organizacji) nie mogły 
z nich skorzystać. Oferowane przez produ
centów rozwiązania są już w pełni rozwinięte 
technologicznie i dają ogromne możliwości 
nadzoru, kontroli i ochrony danych. 

KOLEJNA BARIERA 
Warto pamiętać, że rozwiązanie DLP jest do
datkowym zabezpieczeniem ruchu i poczty 
wychodzącej, nie dubluje więc większości za-

GRZEGORZ MUCHA 

KONSULTANT TECHNICZNY RSA 

W FIRMIE EMC 

Pierwszym krokiem w ochronie informacji jest 
zidentyfikowanie ryzyka, a to oznacza 
konieczność zorientowania się, gdzie 

w organizacji znajdują się dane chronione 
(np. czy dokumenty chronione nie leżą 

na publicznych udziałach sieciowych czy 
Sharepointach) i co użytkownicy z nimi robią 
(a więc jak dane są przetwarzane). Możemy to 

osiągnąć przez systematyczne skanowanie 
środowiska w poszukiwaniu chronionych 
danych oraz przez monitorowanie działań 

użytkowników zarówno w ruchu sieciowym, 
jak i na stacjach roboczych. Mając 

zidentyfikowane ryzyka, można przystąpić 
do działań naprawczych poprzez 

wprowadzenie odpowiednich środków 
kontrolnych i blokowania najbardziej 

krytycznych przypadków. 

bezpieczeń działających na zasadzie skanowa
nia ruchu przychodzącego oraz włamań. 
Oczywiście, należy odpowiednio skonfiguro
wać przepływ ruchu sieciowego i wiadomości 
e-mail, integrując je z systemem. Systemy DLP 
są niezbędne przede wszystkim w firmach 
i oiganizacjach operujących danymi niejawny
mi, niezależnie od ich wielkości. Często są to 
firmy współpracujące z agendami rządowymi, 
np. z branży obronności lub finansowej, m.in. 
banki chcące ochronić numery kart kredyto
wych klientów. Zazwyczaj na zakup systemu 
DLP decydują się duże lub średnie przedsię
biorstwa. Jeśli chodzi o sektor, to generalnie 
może to być każdy - każda firma, która mar
twi się o wyciek danych: czy to publiczna in
stytucja, czy szkolnictwo, czy komercyjny 
klient może zastosować rozwiązania DLP. 
- W zasadzie każde przedsiębioistwo mające 
w swoich zasobach informatycznych wartościo
we dane, czy to z obszaru danych osobowych, 
czy też dane poufne o działalności gospodar
czej, czy choćby własne wartości intelektualne, 
powinno w niedługim czasie zastosować tego 
typu ochronę przekonuje Wojciech Naróg, 
product manager w firmie Veracomp. W Polsce 
tego typu rozwiązania zyskują dopiero na popu
larności. Odbiorcami są na razie tylko instytu
cje finansowe, firmy telekomunikacyjne czy 
operujące danymi osobowymi. 
Zainteresowanie pojawia się wśród producen
tów chcących chronić własne pomysły i pa
tenty produkcyjne - zwłaszcza wysokich 
technologii czy farmacji. Skala przedsiębior
stwa nie gra tutaj roli. Najważniejsza jest war
tość posiadanych danych i wpływ 
ewentualnej utraty na dalszą egzystencję czy 
wyniki firmy. 
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