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Cyberbezpieczeństwo tj. 
- bezpieczeństwo komputerowe
- bezpieczeństwo informatyczne
- bezpieczeństwo IT 
Obejmuje szeroko pojęte zagadnienia ochrony systemów i
sieci komputerowych przed m.in.
- kradzieżą i/ lub zniszczeniem sprzętu, oprogramowania lub
danych 
- przerwami lub zakłóceniami w dostarczaniu usług i/lub ich
modyfikacją

W myśl ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
cyberbezpieczeństwo oznacza odporność systemów
informatycznych na wszelkie działania naruszające poufność,
integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych
danych lub zwiazanych z nimi usług oferowanych przez te
systemy (art.2 pkt4 u.k.s.c.).

Mikko Hypponen fiński specjalista w dziedzinie
bezpieczeństwa komputerowego i felietonista powiedział
„Jeśli coś jest smart to jest podatne na atak” co w
dzisiejszym świecie oznacza, że wszystko jest podatne na
atak.

Cyberbezpieczeństwo 
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Proces bezpieczeństwa obejmuje trzy główne grupy osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu/rozwiązania. 
Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo w firmie poniższe grupy
powinny ze sobą współpracować i wspólnymi siłami zbudować
możliwie bezpieczną przestrzeń. W cyberbezpieczeństwie
wszystko jest w jakiś sposób podatne na zagrożenia, a jeśli
istnieje gdzieś luka to prawdopodobnie zostanie ona
wykorzystana przez cyberprzestępców. 
W wielu artykułach powtarzamy, ale jeszcze raz przypomnimy,
że jedną z najskuteczniejszych dróg walki z
cyberprzestępczością są szkolenia- zarówno dla osób z
działu IT, które muszą na bieżąco się doskonalić i nie
odstępować wiedzą oszustów jak i pracowników, którzy
niejednokrotnie otwierają im furtkę do firmy. 

Odpowiedzialność 
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Jest działaniem Hakera, który wyszukuje oraz
wykorzystuje niedoskonałości i luki w systemach
informatycznych. Hakerzy mimo złowrogiej nazwy nie
zawsze łamią prawo i szukają korzyści materialnych. 
Ze względu na etykę, Hakerów możemy podzielić na grupy: 

Hakerzy działający najczęściej legalnie m.in.
audytorzy bezpieczeństwa oraz osoby, które
poszukują luk i niezgodności w celu udoskonalania
rozwiązań. Jest to grupa która często opracowuje
metody naprawy, a także wymyśla nowe narzędzia
ochrony. 

White hat

Cyberprzestępcy działający często w zorganizowanych
grupach przestępczych, którzy kradną, niszczą i
blokują dane żądając okupu. 

Black hat 

Hakerzy, którzy poszukują luk, lecz nie informują
zainteresowanych o efektach. Zazwyczaj działają bez
wiedzy i świadomości atakowanego, co oznacza, że
działają nielegalnie, choć czasem zdarza się, że
pomagają firmom. 

Grey hat

Hacking

Są to profesjonaliści m.in. programiści i testerzy,
którzy wyszukują błędów przed wypuszczeniem
produktu/rozwiązania na rynek. 

Blue hat
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Techniki ataków
Zidentyfikowanych i opisanych technik cyberataków jest 
 bardzo wiele, jednak wraz z nowymi rozwiązaniami i
produktami nieustannie powstają kolejne wektory ataków.
Poniżej przedstawiamy podstawowe przykłady ataków wraz
krótkim opisem ich metodyki. 

Złośliwe oprogramowanie blokujące
dostęp do systemu lub
uniemożliwiające odczyt danych
zakończone żądaniem okupu od
ofiary za przywrócenie do stanu
pierwotnego.

Ransomeware

Metoda oszustwa wykorzystująca
fałszywe wiadomości w celu
zainfekowania komputera
szkodliwym oprogramowaniem lub
przymuszeniem ofiary do
określonych działań.

Phishing

Złośliwe oprogramowanie o
szkodliwym działaniu w stosunku
do systemu komputerowego lub jego
użytkownika np. unieruchamiające
pracę komputera czy czytające
znaki. 

Malware
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Techniki ataków cd.

Wykorzystanie istniejących błędów
w oprogramowaniu w celu przejęcia
nad nim kontroli.

Exploit

Jest to metoda wykorzystująca
"tylne drzwi/furtkę" pozostawioną
przez programistów. Pozwala na
ominięcie normalnych procesów
uwierzytelniania czy szyfrowania. 

Backdoor

Jest to "tradycyjna" metoda
działania poprzez fizyczną
kradzież sprzętu czy wyjmowanie
niezniszczonych informacji ze
śmietników. 

Hacking fizyczny

Metoda polegająca na
przechwyceniu i/lub modyfikacji
transmisji między urządzeniami. 

Middle Man
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Technika łamania haseł lub kluczy
kryptograficznych metodą
podstawiania kolejnych kombinacji
znaków. 

Brute Force



Wrażliwe dane, które mają kluczowe znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania firmy są głównym celem
ataków cyberprzestępców. Wykorzystują oni podatności,
wykradają cenne informacje, blokują dostęp do systemu
przez co narażają firmy na negatywne konsekwencje
prawne, finansowe, operacyjne czy wizerunkowe. 

Instytucje i firmy muszą przeciwstawiać się działaniom
oszustów wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania
technologiczne, ale także usprawniając procesy,
strukturę i kulturę organizacyjną, nie zapominając o
nieustannym podnoszeniu kompetencji i wiedzy
pracowników.

Aby wdrożyć skuteczne zabezpieczenia należy najpierw
zidentyfikować zagrożenia i przeprowadzić ich analizę
ryzyka. Dopiero po wyznaczeniu zagrożeń możemy wybrać
rozwiązania, które skutecznie zminimalizują ryzyko.
Warto pamiętać, że działania zabezpieczające powinny
obejmować wszystkie zagrożenia i nie mogą być
ukierunkowane tylko na wybrane, ponieważ cyberprzestępcy
mają w swoim wachlarzu technik ataków mnóstwo możliwości
i będą szukać najsłabszego ogniwa czy luki, aby wedrzeć
się do firmy. Jeśli zabezpieczymy tylko wybrane ryzyka,
nie uchronimy firmy przed cyberatakami.

Podsumowanie
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Śledź naszego bloga- rozwijaj swoje umiejętności i
poszerzaj wiedzę! 

Zainteresował Cię nasz artykuł ?


