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Sieć za parkanem
BARBARA MEJSSNER

Zapanować nad siecią, by była bezpieczna - to duże wyzwanie technologiczne. Jest
przy tym trudnym zadaniu praca dla wszystkich: producentów urządzeń i aplikacji,
ich dostawców, firm integratorskich i szkoleniowych.
ezpieczna sieć to pojęcie względne,
bo dziś trudno o stuprocentowe jej
zabezpieczenie. I nie chodzi tu tylko
o technologię, ale o najsłabsze
ogniowo - czynnik ludzki.
Według badań przeprowadzonych przez
RSA, 35 proc. respondentów twierdzi, że
wykonywanie zadań służbowych stwarza
niekiedy potrzebę obchodzenia
obowiązujących zasad i procedur
bezpieczeństwa. Taka beztroska łatwo
otwiera przestępcom drzwi. Jeśli firmy
nad tym nie zapanują, na nic zdadzą się
najdroższe zabezpieczenia. Warto więc
pamiętać, że najlepszą inwestycją
w bezpieczeństwo systemu jest
odpowiednie przeszkolenie pracowników.
Uświadomienie im zagrożeń przyniesie
najlepsze efekty dla poprawy
bezpieczeństwa. Nie zwalnia to jednak
w żadnym wypadku od stosowania
zabezpieczeń technologicznych.
Sieci firmowe są coraz bardziej
skomplikowane i, przede wszystkim, nie
zamykają się w murachfirmyczy
organizacji. Sieci bezprzewodowe i coraz
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powszechniejszy do nich dostęp poprzez
urządzania mobilne to duże wyzwanie
w dziedzinie bezpieczeństwa. W firmie
na pewno szczególnie chroniony powinien
być styk między sieciąfirmowąa siecią
Internet. Zabezpieczenia w postaci firewalla
lub jego kolejnej generacji, czyli urządzeń
typu UTM (ang. Unified Threat
Management) kompleksowo ochraniają sieć
firmową. Łączność bezprzewodowa
i powszechność urządzeń mobilnych
zdecydowanie dodatkowo komplikuje
sposób zabezpieczania sieci. Popularność
sieci WLAN oraz modelu BYOD
w większychfirmachpowoduje, że kluczową
sprawą jest właściwe zabezpieczenie
warstwy łącza danych dla sieci
WLAN - nawet jeśli obsługuje ona tylko
pracownikówfirmy,należy ją taktować jako
równie niezaufaną jak Internet. - Warto
zatem, aby punkty dostępowe WLAN były
podłączone do osobnej sieci VLAN,
na przełączniku chronionej osobnym
urządzeniem UTM - mówi Mariusz
Kochański, dyrektor Działu Systemów
Sieciowych w Yeracomp SA.

Często mniejsze sieci zabezpieczane są
wyłącznie za pomocą oprogramowania, bez
udziału urządzeń sprzętowych. To nie jest
dobry pomysł na ochronę. Warto pamiętać,
że rozwiązania programowe są tylko
pozornie tańsze, z uwagi na konieczność
ciągłej aktualizacji systemu operacyjnego,
który wykorzystują. Brak takiej ciągłej
aktualizacji może spowodować istotne
pogorszenie jakości ich pracy. - Z uwagi
na fakt, że takie systemy operacyjne
zawierają wiele usług potencjalnie
niebezpiecznych, nakład pracy związany
z ich aktualizacją jest dużo większy niż
w przypadku dedykowanych urządzeń (tzw.
appliance) wykorzystujących specjalizowane
OS-y pozbawione niebezpiecznych
funkcjonalności (tzw. hardened OS). Ze
względu na znacznie wyższe koszty TCO,
większość naszych klientów wybiera
rozwiązanie sprzętowe klasy
appliance - dodaje Mariusz Kochański.

U T M MA PRZYSZŁOŚĆ
Może jednak warto postawić na UTM? Dla
analityków IDC sektor UTM jest jednym

MARCIN SZEWCZUK | SECURITY SYSTEM ENGINEER, RRC POLAND

Ewolucja sieci, związana z rozwojem narzędzi programistycznych i pojawianiem się aplikacji dających
dostęp do szerokiej gamy usług, powoduje, że tradycyjna ochrona oparta na podstawowych
zabezpieczeniach typu podział na grupy VLAN, statefulfirewall,VPN czy IPS stała się niewystarczająca.
Obecnie sieć korporacyjna wymaga analizy ruchu na poziomie warstwy aplikacji. Polityki budowane są
zarówno na podstawie adresacji IP, jak i przynależności użytkownika do grupy w usłudze katalogowej.
Pewne aplikacje udostępniają wiele usług i dostęp do niektórych warto kontrolować już na poziomie
gatewaya. Ochrona przed malware jest realizowana już nie tylko za pomocą antywirusa na stacji klienckiej,
ale również na gatewayu, który kontroluje ruch sieciowy, jak i blokuje szkodliwy kod oraz znane botnety.
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Kompleksową ochronę najłatwiej jest uzyskać

Zniknęła granica między systemami

Ochrona styku sieciowego w postaci

stosując urządzenia typu UTM.

„wewnętrznymi", które mają być

firewalla lub systemu UTM jest coraz

W przypadku, gdy użytkownik końcowy chce

chronione przez firewalle, IPS, etc. (bo te

rozdzielić funkcjonalności pomiędzy kilku

zabezpieczenia zapewnia usługodawca),

różnych producentów zabezpieczeń, często

a systemami „zewnętrznymi" (bo nasi

inspekcja treści połączona z anonimizacją

użytkownicy zawsze pracują

odbiorcy treści przez serwer proxy jest

„na zewnątrz"). Wpływa to, oczywiście,

powierzana osobnemu urządzeniu klasy Web

na model zabezpieczania systemu, gdzie

antyspamową (niechciana poczta e-mail),

Security Gateway. Osobnym zagadnieniem

akcent jest kładziony przede wszystkim

ochronę antywirusową (złośliwe

jest należyta ochrona serwisów i usług

na kwestię bezpieczeństwa samych

oprogramowanie), systemy wykrywania

sieciowych udostępnianych na zewnątrz

terminali oraz zapewnienia ciągłości

intruzów i zapobiegania ich wtargnięciu

użytkownikom Internetu. Zwykła ochrona

i wydajności dostępu do usług sieciowych,

IDS, IPS (ang. Intrusion Detection

firewallem oraz IPS-em jest niewystarczająca,

niezależnie od miejsca pracy naszego

System, Intrusion Prevention System),

konieczne jest zastosowanie dodatkowego

coraz bardziej mobilnego zespołu

firewalla aplikacyjnego.

pracowników.

popularniejsze. Szczególnie drugie
z wymienionych rozwiązań, integrujące
w jednej usłudze ochronę w postaci
zapory ogniowej (firewall), ochronę

filtrowanie treści internetowych
(ustawianie ograniczeń w dostępie
do konkretnych stron internetowych),
systemy zabezpieczające przed wyciekiem

z głównych motorów wzrostu całego rynku
bezpieczeństwa sieci. Według raportu Frost
6 Sullrvan, rynek UTM rozwija się co roku
o 19 proc., a w 2015 r. jego wartość osiągnie
globalnie wielkość
7 mld dol. Zapory klasy UTM są
doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza tam,
gdzie brak odpowiedniego zaplecza
finansowego oraz technicznego
do zarządzania kompleksowym systemem
zabezpieczeń sieciowych. Ilość funkcji
zabezpieczanych zintegrowanych
w urządzeniu UTM się zwiększa wraz
z nowymi generacjami sprzętu. Maszyny
UTM zabezpieczają firmową sieć
przed złośliwym oprogramowaniem,
umożliwiają także m.in. filtrowanie
adresów URL oraz zawartości

(Content/URL filtering) i blokowanie
niepożądanego ruchu (Application
Control). Kontrola może obejmować także
komunikację z urządzeniami przenośnymi
z systemami Windows, iOS, Mac OS,
Android i Linux. Interesującą funkcją
oferowaną coraz częściej przez
producentów platform UTM jest element
ochrony przed wyciekiem danych DLP
(Data Loss Prevention), który może być
spowodowany działaniami pracowników
firmy, jak i ataków hakerskich. Rynek
rozwiązań UTM w Polsce jest i będzie
rosnąć. W segmencie dużych
przedsiębiorstw przewidujemy w kolejnych
latach wzrost sprzedaży. Jednak
szczególnie perspektywiczny jest segment
małych i średnich przedsiębiorstw.

informacji (ang. DLP - Data Loss
Protection/Prevention), jest efektywne
zarówno kosztowo, jak i funkcjonalnie.
Oprogramowanie jest, oczywiście,
niezbędnym elementem ochrony,
szczególnie gdy pracownicy korzystają ze
sprzętu mobilnego i łączą się
z nieznanymi sieciami. Wszystko jednak
zależy od skali przedsiębiorstwa. Jeżeli
w sieci jest kilka komputerów, należałoby
rozważyć rozwiązanie oparte
na dedykowanym sprzęcie lub o usłudze
na platformie operatora.

