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Czas zatrzymać

Z MARIUSZEM KOCHAŃSKIM
CZŁONKIEM ZARZĄDU,
DYREKTOREM DZIAŁU SYSTEMÓW
SIECIOWYCH
w VEARACOMP SA

DDoS

ROZMAWIA WOJCIECH URBANEK
- Od kiedy Veracomp ma w ofercie Attack Mitigation System ? Co skłoniło
Was, aby sprzedawać właśnie to rozwiązanie?
- Rozwiązania AMS Radware wprowadziliśmy do oferty na początku 2012 r. jako od
powiedź na rosnące zagrożenie atakami typu DDoS, które wyszły z niszy zarezerwo
wanych tylko dla wyrafinowanych hakerów. Wcześniej DDoS nie był zbyt popularny,
a co najważniejsze, nie był uznawany przez użytkowników jako krytyczny dla jakości
pracy infrastruktury. Rozwiązania bezpieczeństwa skupiały się głównie na eliminacji
ewentualnego włamania do systemu IT czy instalacji złośliwego oprogramowania.
Atak na system fT przez generację dużej ilości legalnych zapytań nie był postrzegany
przez administratorów jako jedno z głównych zagrożeń. Rozwój szerokopasmowego
Internetu spowodował powstanie całego katalogu usług które nie poddają się łatwo
starej kategoryzacji typu odkrycie wolnego portu, wykorzystanie podatności systemu
operacyjnego czy protokołu, kradzież tożsamości i wgranie złośliwej treści. Oczywi
ście, sposób ataku, infekowanie komputerów indywidualnych użytkowników, były
znane już wcześniej, ale ten typ zagrożenia trafi! do głównego nurtu dopiero ok.
2011 r. Głośne ataki na serwisyfinansowepo aferze WikiLeaks pod koniec 2010 r. czy
wreszcie ataki na polskie serwisy rządowe na początku 2012 r., podczas próby ratyfi
kacji ACTA, pokazały, że DDoS stał się atakiem mainstreamowym, co gorsza, z trud
ną kwalifikacją prawną. Warto zauważyć, że śledztwo w sprawie tego ostatniego ataku
zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. W przypadku ataku DDoS wy
korzystującego botneta infekującego kilkanaście tysięcy komputerów na całym świe
cie, pomimo istniejących traktatów o międzynarodowej pomocy prawnej prokuratura
ma niewielkie możliwości zabezpieczenia dowodów.
-Jakiefunkcjonalności oferuje rozwiązanie Attack Mitigation System izra
elskiej firmy Radware?
- AMS ma warstwę zabezpieczeń: zbiór modułów bezpieczeństwa, obejmujących
ochronę przed atakami typu Denial-of-Service (DoS), mechanizm analizy behawio
ralnej sieci (Network Behavioral Analysis, NBA), system zapobiegania penetracji
(Intrusion Prevendon System, 1PS), mechanizm Reputation Engine oraz Web Application Firewall (WAF), które w pełni zabezpieczają sieci, serwery i aplikacje przed zna
nymi i pojawiającymi się nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego.
Dodatkowo w rozwiązaniu znajdziemy zarządzanie zagrożeniami: wbudowany me
chanizm zarządzania informacjami o zdarzeniach z zakresu bezpieczeństwa (Securi
ty Event Information Management, SEIM), zbierający i analizujący zdarzenia ze
wszystkich modułów, który pozwala stworzyć widok stanu gotowości w skali całego
przedsiębiorstwa.
- Kto, oprócz organizacji rządowych, wykazuje zainteresowanie produkta
mi AMS?
- Ochrona przed DDoS ma sens wszędzie tam, gdzie infrastruktura IT jest krytycz
na dla pracy organizacji, a Internet służy obsłudze klientów, obywateli czy pracow-
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ników. Wiele organizacji wykorzystujących
portale internetowe jako element modelu
biznesowego, zwłaszcza w obsłudze B2C,
uświadomiło sobie, że nie mogą lekceważyć
już ataków DDoS, gdyż ich skutki są porów
nywalne do fizycznej awarii infrastruktury IT.
Telekomy, banki oraz e-biznes stały się pierw
szym celem takich ataków i w naturalny spo
sób pierwsze zaczęły poszukiwać skutecznego
rozwiązania. Sektor rządowy, rozwijając w In
ternecie ideę G2C (Goverment-to-Citizen),
szybko odczuł, że również on może być celem
takich ataków. Atak na rządowe serwery Es
tonii w 2007 r. był jednym z pierwszych pu
blicznie wiadomych sytuacji, w której DDoS
został użyty jako broń nowej generacji. Obser
wujemy spore zainteresowanie ze strony sek
tora rządowego, uczelni wyższych (systemy
typu USOS mogą stać się celem takiego ata
ku) i coraz częściej samorządowego. Popula
ryzacja idei G2C i e-goverment spowodowała,

że również te organizacje mogą stać stały się
celem ataków DDoS.
- Na jakie profity mogą liczyć resellerzy
zajmujący się sprzedażą AMS?
- Rozwiązania bezpieczeństwa zawsze były
obszarem, w którym kanał był w stanie mak
symalizować marże ze względu na pewną eli
tarność wiedzy i kompetencji. Oczywiście,
pod warunkiem ciągłego podnoszeni kwalifi
kacji. Klienci, nie będąc w stanie nadążyć
za postępem w tym obszarze, oczekują do
radztwa i są gotowi zapłacić nie tylko za wdro
żenie, ale także konsulting. DDoS jest na tyle
nowym zagrożeniem, że sposoby obrony nie
są dobrze znane, a - ze względu na dynami
kę - każdy atak jest powiązany z topologią In
ternetu. Veracomp zapewnia partnerom
oferującym rozwiązanie ASM wsparcie, obej
mujące każdy element procesu sprzedaży oraz
szkolenie dla kadry inżynierskiej i handlowej.

Charakter oferowanego produktu, jego za
awansowanie technologiczne i innowacyj
ność, daje partnerowi możliwość dotarcia
do szerokiej gamy użytkowników końcowych,
nawet tych najbardziej wymagających. Orga
nizacja kanału sprzedaży jest przejrzysta, co
znacznie ułatwia pozyskanie klientów i uzy
skanie wysokiej marży.
- W jaki sposób wspieracie partnerów
sprzedających system firmy Radware?
- Obecnie Veracomp udziela pełnego, kom
pleksowego wsparcia dla partnerów sprzeda
jących system AMS. Jesteśmy certyfikowanym
ośrodkiem szkoleniowym firmy Radware. Na
si inżynierowie oraz trenerzy są do dyspozycji
naszych partnerów sprzedających Radware.
Jednocześnie kampanie marketingowe, szkolenia-webinary prowadzone wśród użytkow
ników końcowych wspierają i ułatwiają
sprzedaż AMS.
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