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działu kadr otrzymuje list motywacyjny 
w formie spreparowanego pliku PDF. Po 
otwarciu dokumentu złośliwe oprogra-
mowanie wykorzystuje lukę w przeglą-
darce plików PDF i uruchamia na kom-
puterze złośliwy kod źródłowy. Kod ten 
może ustanowić połączenie między za-
atakowanym komputerem a serwerem 

-pory sieciowe, które zapewniają pełną 
i skuteczną ochronę przed takimi narzę-
dziami ataku jak wirusy i trojany. 

Hakerzy mogą jednak przeprowadzić 
atak przy użyciu złośliwych programów, 
wykorzystując niezałatane luki w opro-
gramowaniu i systemach operacyjnych. 
Wygląda to na przykład tak: pracownik 

Programy antywirusowe i zapory sieciowe to dziś powszechnie sto-

sowane rozwiązania, stanowiące niemal standardowe wyposażenie 

urządzeń. Z uwagi na coraz bardziej zróżnicowane rodzaje zagrożeń 

w obrębie sieci IT przedsiębiorstwa konieczne staje się wdrożenie ca-

łościowej koncepcji bezpieczeństwa uwzględniającej także takie pro-

blemy jak zainfekowanie komputera przez złośliwe oprogramowanie 

typu exploit, czy też naruszenie wytycznych firmy.

Wychodząc z domu, zamyka-
my wszystkie drzwi i okna, 
chcąc w ten sposób zapobiec 

ewentualnemu włamaniu i tym samym 
zabezpieczyć swoje mienie. W przypadku 
ochrony infrastruktury IT przedsiębior-
stwa sytuacja jest podobna. Administra-
torzy podejmują różnorodne działania, 
aby zabezpieczyć dane i wszystkie zarzą-
dzane urządzenia. Bardzo rozpowszech-
nione są programy antywirusowe i za-
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się informacjami w swoich bazach da-
nych i na forach, mogą na podstawie 
aktualizacji wyciągać wnioski o istnieją-
cych słabych punktach oprogramowania, 
a także o tym, jak można je wykorzystać. 
Umiejętne posłużenie się programa-
mi hakerskimi (exploitami) jest dla nich 
wówczas dziecinnie proste.

Rozpoznawanie i eliminowanie 
słabych punktów w sieci IT
Administratorzy IT muszą stale dzielić się 
informacjami na blogach, forach i w ba-
zach danych, wyszukiwać i oceniać nowe 
rodzaje słabych punktów, kontrolować 

zewnętrznym należącym do hakera. 
W rezultacie haker uzyskuje pełny dostęp 
do zaatakowanego komputera i może 
wykorzystać go do własnych celów w do-
wolny sposób. 

Zagrożenie na horyzoncie
Nieznane luki z reguły nie stanowią po-
ważnego zagrożenia dla sieci IT przed-
siębiorstwa. Po udostępnieniu przez pro-
ducenta odpowiedniej aktualizacji czy 
patcha administratorzy powinni jednak 
jak najszybciej podjąć stosowne działa-
nia, by wyeliminować znalezioną lukę. 
Hakerzy i autorzy exploitów wymieniają 
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wszystkie stacje klienckie przedsiębior-
stwa, tworzyć pakiety aktualizacji, testo-
wać je, dystrybuować, a także sprawdzać 
poprawność instalacji. Z uwagi na dużą 
ilość urządzeń oraz oprogramowania 
w przedsiębiorstwie ręczne wykonanie 
tych zadań przestaje być możliwe. 

Aby uzyskać pełne informacje 
o wszystkich istniejących słabych punk-
tach na stacjach klienckich przedsię-
biorstwa, administratorzy potrzebują 
odpowiedniego oprogramowania. Na-
rzędziem o udo-wodnionej skuteczności 
jest skaner, który automatycznie spraw-
dza wszystkie stacje klienckie pod kątem 
luk w zabezpieczeniach. Skanowanie to 
przebiega z reguły w oparciu o stale aktu-
alizowane bazy danych, rozbudowywane 
przez uznane organizacje odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo sieci. W bazach 
tych słabe punkty są dodatkowo ocenia-
ne i klasyfikowane w zależności od stop-
nia zagrożenia, jakie stwarzają. 

W zapewnieniu bezpiecznego środo-
wiska IT firmy pomogą rozwiązania do 
automatycznego zarządzania patchami, 
które będą dystrybuować zarówno ak-
tualizacje udostępniane przez Microsoft, 
jak i patche do często wykorzystywanych 
aplikacji, takich jak Adobe Reader, Java 

czy Firefox. Z uwagi na ich dużą popular-
ność i ogromne rozpowszechnienie apli-
kacje te stają się częstym celem ataków. 
Rozwiązanie to powinno rozpoznawać 
słabe punkty, umożliwiać zautomatyzo-
waną dystrybucję patchy i aktualizacji 
oraz podawać informację zwrotną o sta-
tusie instalacji i pojawieniu się ewentu-
alnych błędów. Czasami zdarza się, że 
producent nie udostępnia aktualizacji. 
Wówczas w poszczególnych przypad-
kach należy rozważyć, czy dana aplikacja 
jest niezbędna z punktu widzenia funk-
cjonowania przedsiębiorstwa i czy warto 
podjąć związane z nią ryzyko, czy może 
lepiej zrezygnować z jej stosowania. 

Bezpieczna konfiguracja 
urządzeń o każdej porze
Długość i okres ważności hasła bądź wy-
świetlanie monitu o podanie go po hiber-
nacji urządzenia – tego typu ustawienia 
są również bardzo istotne dla zapewnie-
nia odpowiedniego stopnia ochrony. Tak 
samo ważne jest, by wiedzieć, czy funk-
cja autoodtwarzania jest deaktywowana 
dla wszystkich napędów, jakie rodzaje 
połączeń zdalnych są możliwe lub czy 
dozwolone jest odwracalne szyfrowanie 
hasła.  

Również w przypadku urządzeń mobil-
nych powinny istnieć takie wytyczne jak 
automatyczna blokada podczas wyga-
szenia ekranu oraz minimalne wymaga-
nia co do stopnia złożoności haseł. 

Aby uzyskać wysoki poziom bezpie-
czeństwa, należy jednak sprawdzić, czy 
ustawienia lub wytyczne zostały wpro-
wadzone na wszystkich stacjach klienc-
kich. Dodatkowo należy upewnić się, czy 
zmiana konfiguracji nastąpiła w ramach 
działań serwisu, czy może dokonał jej sa-
mowolnie użytkownik końcowy. 

Podobnie jak podczas wyszukiwa-
nia słabych punktów w aplikacjach lub 
systemach operacyjnych, w przypadku 
większej infrastruktury administrator 
IT nie jest w stanie na bieżąco śledzić 
wszystkich urządzeń końcowych pod 
kątem ich konfiguracji bez użycia zauto-
matyzowanych narzędzi pomocniczych. 
Rozwiązanie do zarządzania konfiguracją 
sprawdza na wszystkich urządzeniach 
zbiór reguł odzwierciedlający wymaga-
nia przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz 
wskazuje administratorom IT w przejrzy-
sty sposób, na których urządzeniach wy-
stępują określone niezgodności.

Planowanie bezpieczeństwa  
– bezpieczeństwo planowania
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
niezbędne jest opracowanie całościowej 
koncepcji bezpieczeństwa, obejmującej 
wszystkie istotne aspekty. Ważnymi skła-
dowymi strategii bezpieczeństwa w roz-
budowanym środowisku powinny być 
ustandaryzowane procedury, centralne 
i automatyczne tworzenie kopii zapaso-
wych danych i ustawień użytkowników, 
szyfrowanie danych na nośnikach czy 
ochrona przed nieupoważnionym wyko-
rzystaniem. Ujednolicone rozwiązania 
do zarządzania urządzeniami końcowy-
mi, np. baramundi Management Suite, 
pozwalają na wdrożenie tych samych 
standardów na wszystkich urządzeniach, 
ochronę danych i skuteczne wyszukiwa-
nie luk w zabezpieczeniach. Po spełnieniu 
warunków technicznych należy koniecz-
nie przekonać do współpracy użytkowni-
ków – uczulić ich na zagrożenia i poinfor-
mować, jakie zachowania przyczyniają 
się do ochrony przed atakami.  •

Hakerzy mogą jednak przeprowadzić atak przy użyciu złośliwych programów, wy-

korzystując niezałatane luki w oprogramowaniu i systemach operacyjnych. Wyglą-

da to na przykład tak: pracownik działu kadr otrzymuje list motywacyjny w formie 

spreparowanego pliku PDF. Po otwarciu dokumentu złośliwe oprogram wanie wy-

korzystuje lukę w przeglądarce plików PDF i uruchamia na komputerze złośliwy kod 

źródłowy. Kod ten może ustanowić połączenie między zaatakowanym kompute-

rem a serwerem zewnętrznym należącym do hakera. W rezultacie haker uzyskuje 

pełny dostęp do zaatakowanego komputera i może wolny sposób.

Aby uzyskać pełne informacje o wszystkich istniejących słabych punktach na sta-

cjach klienckich przedsiębiorstwa, administratorzy potrzebują odpowiedniego 

oprogramowania. Narzędziem o udowodnionej skuteczności jest skaner, który 

automatycznie sprawdza wszystkie stacje klienckie pod kątem luk w zabezpiecze-

niach.

Skanowanie to przebiega z reguły w oparciu o stale aktualizowane bazy danych, 

rozbudowywane przez uznane organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo sie-

ci. W bazach tych słabe punkty są dodatkowo oceniane i klasyfikowane w zależności 

od stopnia zagrożenia, jakie stwarzają.


