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Ciemna strona internetu
Ile zastosowań internetu, tyle zagrożeń czyhających na użytkowników sieci. Dane
mówią same za siebie. Wartość szkód poczynionych przez internetowych
przestępców przekracza 118 miliardów dolarów rocznie, a - jak policzyli analitycy
Symanteca - co sekundę osiemnaście osób pada ich ofiarą.
Jak się bronić? Tradycyjnie najlepszą odpowiedzią jest - zdrowym rozsądkiem
i ostrożnością. Tyle tylko, że liczba kierunków, z których przyjść może
niebezpieczeństwo błyskawicznie rośnie. Wirusy komputerowe, uszkadzające
komputery dziś wydają się być tylko poczciwymi zabawkami. Współcześni
cyberprzestępcy wolą kraść nam pieniądze, tożsamość albo cenne dane
wszystkimi możliwymi sposobami. Od komputerów, przez telefony po karty
płatnicze włącznie.

Podziel się raportem:

Co więcej, ciemna strona internetu to dziś cały przemysł, do tego coraz śmielej
wykorzystywany jako narzędzie polityczne. Eksperci mówią wprost - mamy do
czynienia z cyberwojną. W tym raporcie postaramy się podpowiedzieć, jak w tej
wojnie zachować neutralność.
Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com
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Sieć pełna zagrożeń, ale które jest największe? To zależy od ciebie!
Bartłomiej Dwornik

Cyberprzestępcy celują w zielonego robota
Kaja Grzybowska

W takiej chmurze nie zginiesz
Bartosz Wawryszuk

Jak zabezpieczyć dane w firmach MŚP
Materiał sponsorowany

Internetowa grypa – nowe obszary i metody cyberprzestępców
Marta Smaga

Ranking oprogramowania antywirusowego
Michał Smereczyński

NFC i płatności mobilne. Czy to bezpieczne i jak o te bezpieczeństwo dbać?
Robert Ocetkiewicz

Jak bezpiecznie przechowywać dane
Maciej Rynkiewicz
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Sun Capital sp. z o.o.
Adres
ul. Ołtaszyńska 92c/6
53-034 Wrocław

Dane kontaktowe
suncapital@suncapital.pl
+48 71 707 03 76

Opis działalności
Sun Capital sp. z o.o. specjalizuje się w dystrybucji, wdrożeniach, doradztwie i szkoleniach
z zakresu bezpieczeństwa IT. Firma od ponad 9 lat zajmuje się dystrybucją rozwiązań
Kerio na terenie Polski, nieustannie rozszerzając siatkę partnerów handlowych, będących
najlepszą gwarancją skutecznego wsparcia dla tych produktów.
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SIEĆ PEŁNA ZAGROŻEŃ,
ALE KTÓRE JEST
NAJWIĘKSZE?
TO ZALEŻY OD CIEBIE!
Zanim padnie odpowiedź na pytanie co dziś jest największym
zagrożeniem ze strony cyberprzestępców, wypada zadać sobie
najpierw inne - w jakim zakresie używam sieci? Internetowi
złodzieje, bandyci i zwykli wandale specjalizują się bowiem w wielu
bardzo często odległych dziedzinach, potrafiących uprzykrzyć życie
każdemu, kto wykona online nawet jeden, nierozważny krok.

1
Fundacja BezpieczniejwSieci.org w styczniu
opublikowała raport porównujący ocenę
zagrożeń i poziom bezpieczeństwa w polskiej sieci.

Wynika z niego, że najczęściej z niebezpiecznymi
lub podejrzanymi sytuacjami spotykamy się
korzystając z portali społecznościowych.

Zagrożenia, na jakie internauci w Polsce natykają się najczęsciej

Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com

niechciane treści w serwisach społecznościowych

63 proc.

utrata danych z komputera (z różnych przyczyn)

41 proc.

otrzymanie złośliwej aplikacji w serwisie społecznościowym

32 proc.

oszukańcze maile, wyłudzające informacje

31 proc.

podszywanie się, kradzież tożsamości

9 proc.

włamanie do komputera bez kradzieży danych

9 proc.

ujawnienie hasła do konta e-mail

8 proc.

włamanie do komputera i kradzież danych

4 proc.

próba włamania do konta bankowego

4 proc.

włamanie do konta bankowego i kradzież pieniędzy

3 proc.

źródło: Fundacja BezpieczniejwSieci.org, styczeń 2013
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Czy jednak na podstawie najczęściej występujących w sieci zagrożeń można
jednoznacznie wskazać, które z nich jest najpoważniejsze? Odpowiedź nie
jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Kraje z największym odsetkiem komputerów zombie
16%

Rosja

12%

Ukraina

Tyle niebezpieczeństw, ile zastosowań internetu

7%

Tajlandia

6%

Malezja

- Obecnie cyberprzestępcy dysponują ogromnym wachlarzem ataków, które
w zależności od celu pozwalają im na wykradanie informacji, tworzenie
botnetów z zainfekowanych komputerów lub zarabianie na specyficznych
formach szkodliwego oprogramowania - wylicza Maciej Ziarek, ekspert ds.
bezpieczeństwa Kaspersky Lab Polska. - W zależności od grupy społecznej,
groźne mogą być różne formy ataków. W przypadku komputerów
rządowych i placówek dyplomatycznych oraz firm, spotykamy się z bardzo
zaawansowanym oprogramowaniem do infiltrowania i prowadzenia ataków
ukierunkowanych. Największym niebezpieczeństwem dla graczy
komputerowych są konie trojańskie, przechwytujące hasła do gier,
powodując tym samym utratę konta i brak możliwości zalogowania do gry.
Dla typowego użytkownika internetu groźne są szkodniki spamujące i
rozsyłające linki do zainfekowanych stron na portalach społecznościowych.
Warto także wspomnieć o zagrożeniach mobilnych, które po zarażeniu
telefonu wysyłają drogie SMS-y na numery premium.

4%

Meksyk

4%

Polska

4%

Indie

4%

Pakistan

3%

Białoruś

3%

Usa

3%

Brazylia

2%

Kazachstan

2%

Filipiny

2%

Chiny

2%

Bułgaria

2%

Irlandia

2%

Peru

2%

Indonezja

2%

Wietnam

2%

Serbia

2%

Turcja

2%

Argentyna

2%

Rumunia

10%

Inne

Jak przyznaje jednak Maciej Ziarek, do największej ilości infekcji dochodzi
podczas przeglądania stron WWW przy użyciu przeglądarki internetowej.
Użytkownicy są najbardziej narażeni na ataki, gdy nieświadomie trafiają na
spreparowane witryny, które rozpoczynają pobieranie szkodliwego
oprogramowania na komputer. Cała operacja wykonywana jest bez wiedzy
użytkownika.
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Z opublikowanego rok temu raportu Kaspersky Lab wynikało, że Polska
znajduje się na szóstym miejscu na świecie pod względem liczby
zainfekowanych komputerów zombie, służących do wyprowadzania ataków
DDoS, czyli blokowania serwerów internetowych gigantyczną liczbą
jednoczesnych zapytań. Siła takich ataków w ciągu roku wzrosła o ponad
połowę.
- Ataki DDoS są często przeprowadzane w ramach protestu, jednak stanowią
także wysoce skuteczne narzędzie wywierania presji na konkurencję
- podkreślali autorzy raportu firmy Kaspersky. - Nie jest zatem dziwne, że
najczęstszym celem były strony takie jak sklepy online, aukcje i witryny
z ogłoszeniami – serwisy z tego segmentu padły ofiarą 25 procent
wszystkich zarejestrowanych ataków. Stopniowo wzrasta również odsetek
ataków na strony rządowe.

Windows przestaje być ulubionym celem
- W 2013 roku największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa IT będzie
nieustannie rosnąca dywersyfikacja technologii i używanych platform. Ich
coraz większe zróżnicowanie stwarza cyberprzestępcom nowe możliwości
działania - przestrzega Graham Cluley, ekspert Sophos. - Kiedyś głównym
celem ataków były systemy Windows. To się zmieniło. Tylko w drugim
kwartale 2012 roku konsumenci na całym świecie kupili ponad 100 mln
smartfonów opartych o system Google Android. We wrześniu w USA udział
tych urządzeń w rynku smartfonów osiągnął 52,2 proc. Cyberprzestępcy nie
mogą zignorować tak znaczącej platformy. Tym bardziej, że funkcjonalność
smartfonów nie ogranicza się już do łączności głosowej czy przeglądania
internentu.
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Ekspert firmy Sophos wskazuje na bardzo konkretny powód zainteresowania
internetowych złodziei rozwiązaniami mobilnymi. Coraz bardziej
zaawansowane aplikacje czy usługi pozwalają na zarządzanie finansami
osobistymi czy dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu. W tej
sytuacji cyberprzestępcom trudno się oprzeć pokusie skupienia ataków na
urządzeniach mobilnych.

W zależności od grupy społecznej, groźne mogą być różne formy
ataków. W przypadku komputerów rządowych i placówek
dyplomatycznych oraz firm, spotykamy się z bardzo zaawansowanym
oprogramowaniem do infiltrowania i prowadzenia ataków
ukierunkowanych. Największym niebezpieczeństwem dla graczy
komputerowych są konie trojańskie, dla typowego użytkownika
internetu groźne są szkodniki spamujące i rozsyłające linki do
zainfekowanych stron na portalach społecznościowych. Warto także
wspomnieć o zagrożeniach mobilnych, które po zarażeniu telefonu
wysyłają drogie SMS-y na numery premium.

Maciej Ziarek

ekspert ds. bezpieczeństwa
Kaspersky Lab Polska
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- Drugim istotnym trendem jest tzw. Bring Your Own Device, czyli zjawisko
wykorzystania w organizacjach przyniesionych z zewnątrz urządzeń
prywatnych - dodaje Graham Cluley. - Wiele firm nie wypracowało jeszcze
nowych, dostatecznie elastycznych polityk bezpieczeństwa IT, które
zapewniłyby im ochronę w tych warunkach. Cyberprzestępcy wiedzą o tym.
Opublikowany w styczniu przez firmę Sophos Security Threat Report 2013
pokazuje jednoznacznie, że do grona najpoważniejszych, sieciowych
szkodników w wielkim - niestety - stylu wrócił malware. Aż 80 procent
ataków w 2012 roku dokonanych zostało właśnie w taki sposób.
W SophosLabs powstał nawet ranking krajów, w których internauci są takimi
atakami najbardziej zagrożeni.

Największe zagrożenie malware
Hong Kong

23,54 proc.

Tajwan

21,26 proc.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

20,78 proc.

Meksyk

19,81 proc.

Indie

17,44 proc.

Najmniejsze zagrożenie malware
Norwegia

1,81 proc.

Szwecja

2,59 proc.

Japonia

2,63 proc.

Wielka Brytania

3,51 proc.

Szwajcaria

3,81 proc.

źródło: Sophos Security Threat Report 2013

W 2013 roku największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa IT będzie
nieustannie rosnąca dywersyfikacja technologii i używanych platform.
Ich coraz większe zróżnicowanie stwarza cyberprzestępcom nowe
możliwości działania. Drugim istotnym trendem jest tzw. Bring Your
Own Device, czyli zjawisko wykorzystania w organizacjach
przyniesionych z zewnątrz urządzeń prywatnych. Wiele firm nie
wypracowało jeszcze nowych, dostatecznie elastycznych polityk
bezpieczeństwa IT, które zapewniłyby im ochronę w tych warunkach.
Cyberprzestępcy wiedzą o tym.

źródło: Sophos Security Threat Report 2013

Polski wśród najbardziej zagrożonych co prawda nie ma, jednak nie
znajdziemy naszego kraju również wśród tych, które pochwalić się mogą
najniższym wskaźnikiem potencjalnego niebezpieczeństwa. Pod tym
względem możemy tylko pozazdrościć Skandynawom.
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Graham Cluley
ekspert
Sophos
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W czołówce za to - zresztą tradycyjnie - znaleźliśmy się w innym,
zdecydowanie mniej chlubnym zestawieniu. W ubiegłym roku prawie
2,8 procent całego światowego spamu pochodziło z Polski. Dało nam to
dziesiąte miejsce na świecie. Wyprzedziliśmy nawet Chiny.

Wyścig zbrojeń i cyberwojna
Cyberprzestępczość sprofesjonalizowała się – nie są to już dzieciaki,
włamujące się na serwery dla zabawy, ale regularne gangi, nastawione na
zysk - przyznaje Michał Iwan, dyrektor zarządzający F-Secure Polska.

"dziurawe" wersje oprogramowania Polska znalazła się w ścisłej, europejskiej
czołówce. Byliśmy na ósmym miejscu, pod względem występowania
exploitów i czternastym - pod względem liczby ataków na 1000
komputerów - celem na Starym kontynencie. Nic dziwnego, skoro - jak
podkreślają eksperci z F-Secure - nieaktualne wersje oprogramowania są jak
zaproszenie do ataku.
Wskaźnik zagrożenia exploitami w Europie
Holandia

139

Belgia

121

Szwecja

102

Włochy

88

Niemcy

78

Francja

69

- Krążą spekulacje o zaangażowaniu w ten wyścig rządów Chin, Izraela
i Stanów Zjednoczonych. Cyberwojna stała się realnym sposobem
prowadzenia polityki międzynarodowej, który może z powodzeniem
zastąpić tradycyjne metody, takie jak dyplomacja czy bojkoty - ocenia Michał
Iwan. - Skutki są trudne do przewidzenia i finalnie mogą mieć przełożenie na
losy zwykłego obywatela. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie.

Wielka Brytania

67

Polska

61

Finlandia

45

Michał Iwan wylicza, że w ostatnim czasie wyróżniały się zwłaszcza trzy
rodzaje zagrożeń: botnety, bankowe trojany oraz exploity. Z najnowszego
raportu Threat Report H2 2012 firmy F-Secure wynika, że w wysypie ataków,
związanych z exploitami, czyli wykorzystujących nieaktualne i często

W drugiej połowie 2012 roku - jak podkreślają autorzy raportu F-Secure
- wykryte przypadki aktywności exploitów stanowiły 28 procent wszystkich
zaobserwowanych ataków. Dwie trzecie z nich brało na cel luki
w zabezpieczeniach Java.

Dla użytkownika indywidualnego z pewnością najistotniejszym zagrożeniem
będzie ewentualność kradzieży tożsamości cyfrowej czy włamania na konto
bankowe. Patrząc na cyberprzestępczość w skali globalnej dyrektor F-Secure
jest przekonany o tym, że na naszych oczach trwa informatyczny wyścig
zbrojeń.

Raporty interaktywnie.com - Bezpieczeństwo w internecie

źródło: F-Secure Threat Report H2 2012
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Strzeż się Javy i zewnętrznych nośników
- Największym obecnie zagrożeniem są exploity w technologii Java.
Praktycznie co chwilę dowiadujemy się o kolejnej krytycznej luce w tej
technologii. Powstała nawet żartobliwa strona z licznikiem, pokazującym, ile
dni temu odkryto ostatnią podatność: http://java-0day.com/ - przyznaje
Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z krakowskiego laboratorium
antywirusowego firmy ESET. - Java jest technologią multiplatformową, co
oznacza, że raz napisany kod może działać na wszystkich systemach
operacyjnych. Jest także technologią bardzo popularną, instalowaną na
komputerach, tabletach i smartfonach.
Kamil Sadkowski przestrzega też, że zdecydowana większość podatności
odkrywanych w Javie pozwala całkowicie ominąć mechanizmy
bezpieczeństwa wbudowane w system operacyjny, takie jak DEP czy ASLR.
- Te czynniki powodują, że cyberprzestępcy chętnie wykorzystują tę
technologię, która z łatwością umożliwia im infekowanie systemów
użytkowników - twierdzi ekspert firmy ESET. - Możemy mieć zaktualizowany
system operacyjny, zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz
zaktualizowaną Javę, a przy obecnie masowo odkrywanych lukach w tej
technologii dalej być narażonym na infekcję backdoorem lub trojanem,
podczas wizyty na złośliwej stronie internetowej.
Według ostatniej analizy zagrożeń, opublikowanej przez ESET, w styczniu
tego roku komputery najczęściej padały ofiarą infekcji przeprowadzonej
podczas uruchamiania zewnętrznego nośnika. To od dłuższego czasu
zdecydowany lider tego zestawienia.
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Najczęstsze przyczyny infekcji komputerów
1

INF/Autorun

3,27 proc.

2

HTML/Iframe.B

2,77 proc.

3

HTML/ScrInject.B

2,66 proc.

4

Win32/Qhost

2,13 proc.

5

Win32/Sality

1,61 proc.

źródło: ESET, styczeń 2013

Na podium znalazło się również miejsce dla ukrytych na stronie www ramek
ze złośliwym kodem i zaszytych w kodzie html skryptów, automatycznie
pobierających na atakowany komputer niebezpieczne programy.

Największym obecnie zagrożeniem są exploity w technologii Java. Jest
ona technologią multiplatformową, co oznacza, że raz napisany kod
może działać na wszystkich systemach operacyjnych. Jest także
technologią bardzo popularną, instalowaną na komputerach,
tabletach i smartfonach.

Kamil Sadkowski
analityk zagrożeń
laboratorium ESET
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Żądania okupu i ataki ukierunkowane
- Ostatnio głośno było o zagrożeniu określanym mianem trojana
policyjnego. Trojan ten jest przykładem ransomware’u (ang. ransom – okup).
Jego celem jest infiltracja i blokada zarażonego nim urządzenia, a także
żądanie okupu za odblokowanie komputera. Dzięki wykorzystaniu lokalnego
języka oraz logotypów lokalnej policji sprawia, że ofiary nie są świadome
tego, że mają do czynienia z efektem pracy cyberprzestępców - ostrzega
Aleksander Łapiński, sales engineer w firmie Trend Micro. - Jest to typowe
działanie służące wyłudzaniu pieniędzy. Niedawno dzięki współpracy
hiszpańskiej policji i firmy Trend Micro udało się ująć część gangu
odpowiedzialnego za rozpowszechnianie ransomware’u o nazwie Reveton.

i instytucji rządowych, wysyłając pracownikom maile z zainfekowanymi
załącznikami. Wystarczy, że otworzy go tylko jedna osoba, mająca dostęp do
wewnętrznej sieci, aby dostać się do niej mogły również niepowołane osoby.

Typy zainfekowanych załączników, używanych w atakach APT
RTF

38 proc.

XLS

15 proc.

ZIP

13 proc.

RAR

11 proc.

PDF

8 proc.

Na znaczeniu zyskują zagrożenia wymierzone w urządzenia mobilne. Ekspert
Trend Micro przyznaje, że popularyzacja tabletów i smartfonów przyciąga
uwagę cyberprzestępców, którzy szczególnie upodobali sobie system
Android. W 2012 roku zanotowano około 350 tysięcy zagrożeń
wymierzonych w ten system operacyjny, a prognoza na 2013 rok przewiduje
nawet 1 milion. Niestety, jak pokazują badania, większość użytkowników
w ogóle nie zabezpiecza swojego sprzętu mobilnego.

DOC

7 proc.

JPG

4 proc.

DOCX

2 proc.

LZH

2 proc.

HWP

1 proc.

EXE

1 proc.

- Firmy muszą sobie radzić nie tylko z konsumeryzacją czy z zagrożeniami
wymierzonymi w urządzenia mobilne. Coraz bardziej zauważalne jest
nasilenie ataków ukierunkowanych, które są wymierzone w firmy - dodaje
Aleksander Łapiński.

źródło: Trend Micro, Spear-Phishing Email: Most Favored APT Attack Bait

Z raportu Trend Micro "Spear-Phishing Email: Most Favored APT Attack Bait"
wynika, że przestępcy próbują włamywać się do sieci korporacyjnych
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- Cyberprzestępcy skupiają się na konkretnym celu i dążą do kradzieży
cennych informacji - przestrzega Aleksander Łapiński. - Przykładem takich
działań były ostatnie włamania do sieci Departamentu Energii USA czy
redakcji popularnych gazet.
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Ofiara cyberataku traci 672 złote. Statystycznie
- Jeszcze kilka lat temu większość hakerów działała na własny rachunek
i robiła to głównie dla sławy w wirtualnym świecie, dziś obserwujemy proces
łączenia się cyberprzestępców w grupy, których nadrzędnym celem jest
zdobycie pieniędzy - przekonuje Maciej Iwanicki, ekspert bezpieczeństwa
Norton by Symantec. - Powstał nawet czarny rynek usług hakerskich, na
którym można kupić gotowe programy do przeprowadzania ataków.

łatwo zainfekować wiele komputerów. Już w 2009 roku Symantec wykrył
ponad 150 000 maszyn na całym świecie zainfekowanych trojanami właśnie
z tego programu.
- Większość ataków nastawionych jest na pozyskanie wrażliwych danych,
dzięki którym można na przykład dostać się na konto bankowe ofiary. Takie
informacje cyberprzestępca może wykorzystać lub sprzedać - wyjaśnia
Maciej Iwanicki. - Badanie Norton Cybercrime Report wykazało, że średnio
jedna ofiara cyberprzestępcy w Polsce w ostatnim roku straciła 672 zł.

Najsłynniejszym z nich jest Zeus, oprogramowanie, za pomocą którego - jak
przyznaje ekspert Symantec - nawet początkujący cyberprzestępca może

Globalne koszty cyberprzestępczości w roku 2012
Chiny

46 mld dol.

Stany Zjednoczone

21 mld dol.

Europa

16 mld dol.

Brazylia

8 mld dol.

Indie

8 mld dol.

Australia

2 mld dol.

Meksyk

2 mld dol.

Rosja

2 mld dol.

Japonia

0,5 mld dol.

Polska od kilku lat znajduje się w czołówce najbardziej
„zawirusowanych” krajów, przyznać jednak należy, że nie jest to ścisła
czołówka. Na ogół plasujemy się raczej pod koniec pierwszej dziesiątki.
Coraz częściej ujawniają się u nas także ataki typu ransomware, czyli
infekcja szkodliwym oprogramowaniem, które blokuje urządzenie,
a użytkownikowi wyświetla komunikat o konieczności zapłaty okupu.

Michał Iwan

dyrektor zarządzający
F-Secure Polska

źródło: Sophos Security Threat Report 2013
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Co nam grozi w 2013 roku?
Ekspertów największych firm, zajmujących się bezpieczeństwem IT
poprosiliśmy o nietypową prognozę - jaki odsetek komputerów w Polsce
może być zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem pod koniec roku.
Choć bieżące statystyki większość firm prowadzi, namówić specjalistów do
takiej dalekosiężnej prognozy okazało się rzeczą niemal niemożliwą.

Jeszcze kilka lat temu większość hakerów działała na własny rachunek
i robiła to głównie dla sławy w wirtualnym świecie, dziś obserwujemy
proces łączenia się cyberprzestępców w grupy, których nadrzędnym
celem jest zdobycie pieniędzy. Powstał nawet czarny rynek usług
hakerskich, na którym można kupić gotowe programy do
przeprowadzania ataków.

- Trudno o precyzyjną prognozę, zwłaszcza, że nie posiadamy wiarygodnych
i aktualnych danych, które powiedziałyby nam, ile komputerów posiadają
Polacy – zarówno w sieciach firmowych, jak i gospodarstwach domowych.
Nie wiemy także, ile z nich jest zabezpieczonych przed zagrożeniami
z internetu. Wiemy jednak, że rośnie liczba urządzeń podłączonych do sieci,
a także liczba samych komputerów - tłumaczy Michał Iwan z F-Secure.

Wraz konsumeryzacją i trendem Bring Your Own Device (a także Bring
Your Own Technology/Services) do firmowej sieci trafia coraz więcej
prywatnych urządzeń mobilnych, na których pracownicy magazynują
służbowe informacje. W tej sytuacji pracodawca ma coraz mniejszą
kontrolę i wpływ na to, w jaki sposób jego pracownicy zabezpieczają
swoje urządzenia. Jedyną receptą jest zastosowanie odpowiedniego
rozwiązania, umożliwiającego zabezpieczenie skonsumeryzowanego
środowiska i skuteczne zarządzanie wszystkimi jego elementami.

Maciej Iwanicki

ekspert bezpieczeństwa
Norton by Symantec

Aleksander Łapiński
sales engineer
Trend Micro

Raporty interaktywnie.com - Bezpieczeństwo w internecie
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- Biorąc pod uwagę powyższe, należy przyjmować ostrożnie, że odsetek
zainfekowanych maszyn pod koniec pod koniec 2013 będzie wyższy.
- Ilość wariantów szkodliwego oprogramowania sprawia, iż niezwykle ciężko
jest stworzyć prognozy ilościowe o dużym stopniu prawdopodobieństwa
- przyznaje Maciej Iwanicki, ekspert bezpieczeństwa Norton by Symantec.
- Jak dotąd obserwujemy stały wzrost liczby ataków, które dodatkowo stają
się coraz bardziej skomplikowane i trudne do wykrycia. Raport firmy
Symantec o zagrożeniach w internecie wykazał, że w 2011 roku Polska zajęła
6. miejsce i „awansowała” aż o dwie pozycje w porównaniu z rokiem 2010
w zestawieniu najbardziej zagrożonych krajów w internecie w Europie, na
Bliskim Wschodzie i Afryce. Najwyższą, trzecią pozycję Polska odnotowała
pod względem liczby komputerów-zombie, czyli urządzeń kontrolowanych
zdalnie przez cyberprzestępców, co pokazuje, że ten problem jest w naszym
kraju jak najbardziej realny, a użytkownicy powinni pomyśleć o lepszej
ochronie swoich urządzeń.

Raporty interaktywnie.com - Bezpieczeństwo w internecie
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CYBERPRZESTĘPCY
CELUJĄ W ZIELONEGO
ROBOTA
Urządzenia wyposażone w system Android są najpopularniejszym
celem cyberataków – zgodnie twierdzą specjaliści, zajmujący się
bezpieczeństwem w sieci. System ten pozwala na instalację aplikacji
z nieoficjalnych źródeł, ale złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia
się również przez oficjalny sklep - Google Play.

2
Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com
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Według analityków firmy badawczej Deloitte,
globalna sprzedaż smartfonów w 2013 roku
sięgnie miliarda, co oznacza, że pod koniec roku
ich liczba podwoi się, osiągając poziom
2 miliardów. Eksperci nie mają również
wątpliwości, że największa część rynku
w dalszym ciągu należeć będzie do Androida.
System ten doskonale sobie radzi zarówno
w segmencie premium – serią Galaxy od
Samsunga godnie rywalizując z urządzeniami
Apple’a, jak i w klasie najtańszych urządzeń,
którą zdominował współpracując z większością
liczących się na rynku producentów sprzętu.
Pozostałe systemy – Windows Phone i BlackBerry
– walczyć będą o trzecią pozycję na podium,
na razie jednak ich udział w globalnym rynku
pozostaje śladowy.

Zmianie ulegnie również sposób wykorzystania
mobilnych urządzeń, których możliwości wciąż
dla dużej części ich posiadaczy pozostają
nieodkryte. Firma badawcza ABI Research
prognozuje, że w 2013 roku użytkownicy
smartfonów pobiorą 56 miliardów aplikacji,
a 58% wszystkich z nich trafi do użytkowników
urządzeń z systemem Android, podczas gdy na
iPhony – zaledwie 33%. Ponadto szczególna
kariera wróżona jest płatnościom mobilnym
– smartfony, jako urządzenia, które stale nosimy
przy sobie, coraz częściej będą przejmowały
funkcje kart płatniczych.
Lawinowy wzrost liczby urządzeń mobilnych
i dynamiczne zmiany w sposobie korzystania
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
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sprawiają, że pytania o bezpieczeństwo – nie tylko naszych danych, ale
przede wszystkim pieniędzy, stają się coraz bardziej zasadne.

Łowcy Androidów
System Google’a najczęściej pada ofiarą hakerów tworzących złośliwe
oprogramowanie. Jak wynika z badania „G Data Malware Raport 2012” - nowe
zagrożenia na smartfony z Androidem pojawiają się średnio co 2 minuty,
a w drugiej połowie roku 2012 liczba niebezpiecznych programów
tworzonych z myślą o tym systemie zwiększyła się prawie pięciokrotnie
w stosunku do pierwszego półrocza i przekroczyła 140 tysięcy.
- Według danych Trend Micro w roku 2012 wykryto 350 tys. zagrożeń
wymierzonych w system Android. Android potrzebował jedynie trzech lat, by
dotrzeć do poziomu złośliwego oprogramowania, do którego pecety dotarły
w ciągu czternastu lat - podkreśla Aleksander Łapiński, sales engineer w
firmie Trend Micro.
O popularności systemu Android wśród cyberprzestepców decyduje kilka
czynników, wśród których niezwykle istotnym jest jego ogromna
popularność, zwiększająca potencjalną szansę na udany atak. Specjaliści
zauważają jednak, że nie jest to jedyna przyczyna.

- Na Androidzie poza oficjalnym sklepem z aplikacjami, można korzystać
także z innych, często podejrzanych, źródeł oprogramowania. Także sam
najważniejszy Androidowy sklep z aplikacjami - Google Play - nie jest w
swych procedurach weryfikacyjnych tak wymagający jak Apple App Store
i więcej szkodliwych aplikacji jest w stanie się do niego dostać – dodaje
Piotr Janas, R&D manager, cloud, connectivity and mobility w Comarch
Sektor Telekomunikacja.

Nawet w usłudze Google Play coraz częściej odnotowujemy przypadki
pojawiania się aplikacji zawierających szkodliwe fragmenty kodu.
Ponadto na tym systemie operacyjnym pracuje bardzo wiele rodzajów
urządzeń od różnych producentów. Niestety często nie wspierają oni
starszych modeli swoich produktów aktualizacjami systemu, co czyni je
bardziej podatnymi na włamania i szkodliwe oprogramowanie.
Większość aktualizacji systemu poza wprowadzaniem nowych funkcji
łata również dziury związane z bezpieczeństwem, a część
użytkowników jest pozbawiona dostępu do tych usprawnień.

Maciej Iwanicki
- Android pozwala na instalację aplikacji z nieoficjalnych źródeł, w wyniku
czego przestępcy mogą łatwiej zachęcić użytkowników do instalacji
szkodliwego oprogramowania udającego pożyteczne aplikacje - mówi
Maciej Ziarek, ekspert ds. bezpieczeństwa w Kaspersky Lab Polska.
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ekspert bezpieczeństwa
Norton by Symantec

18

Dzięki tej stosunkowo łagodnej polityce Google’a liczba oprogramowania
dedykowanego Androidowi urosła do ogromnych rozmiarów, zapewniając
systemowi pozycję lidera. Problem ich czasem wątpliwego bezpieczeństwa
staje się jednak coraz bardziej palący, ponieważ do Androida zaczyna
przyczepiać się etykieta systemu dziurawego i nienadającego się do
zastosowań firmowych – a więc potencjalnie najbardziej zyskownego
sektora rynku.

BlackBerry i Windows Phone to ekosystemy mocno zamknięte, tym
samym uważane są za bezpieczniejsze niż na przykład Android. Sposób
dystrybucji aplikacji w Windows Phone można porównać do Apple
– centralny punkt dystrybucji znacznie ogranicza możliwość instalacji
niebezpiecznego oprogramowania. BlackBerry zaczyna adaptować
aplikacje z Androida na swoją platformę – firma jednakże jest
świadoma zagrożeń oraz słabych punktów dystrybucji aplikacji na
Androida. Przed udostępnieniem aplikacji w swoim apps store
dokonują aktywnego wyszukiwania niebezpiecznych aplikacji
połączonej z badaniem przy pomocy technik reputacyjnych.

Aleksander Łapiński
sales engineer
Trend Micro
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Obecnie ataki polegają najczęściej najpierw na umieszczeniu szkodliwego
kodu w aplikacji sprawiającej wrażenie użytecznego oprogramowania
i późniejszym wysyłaniu SMS-ów na numery premium. Analitycy z firmy
Sun Capital w „Raporcie Bezpieczeństwa IT. SOPHOS” przytaczają przykład
z Wielkiej Brytanii, kiedy to zainfekowane zostały tak popularne programy
jak Angry Birds Space oraz Instagram. Gdy brytyjski operator odkrył, że
ofiarą padło 1391 użytkowników jego sieci, bezprawnie pobrane kwoty
zostały zwrócone. Atak nie ograniczał się jednak tylko do Wysp Brytyjskich,
które stanowiły jedynie 10% wszystkich infekcji - reszta miała miejsce
w 18 innych krajach.
Coraz poważniejszym wyzwaniem dla ekspertów ds. bezpieczeństwa staje
się również multiplatformowość, która zakończyła epokę dotychczas
homogenicznych środowisk operacyjnych. Współcześnie złośliwe
oprogramowanie nie ogranicza się do jednego systemu bądź urządzenia,
a idealnym nosicielem okazują się właśnie urządzenia mobilne. Podłączane
do komputerów doskonale bowiem nadają się do przenoszenia wirusów
wszelkiego rodzaju, zarażając całe środowisko pracy. O wykryciu takiego
zagrożenia poinformowali na początku marca 2013 roku specjaliści z firmy
G Data. Android.Backdoor.Ssucl.A potrafi atakować komputery z systemem
Windows w momencie podłączenia tabletu lub telefonu poprzez kabel
USB. Program został udostępniony w m.in. Google Play i pobrany około
tysiąca razy. Złośliwe oprogramowanie ukryte było pod płaszczykiem
darmowej aplikacji umożliwiającej optymalizację zasobów systemu
– SuperClean. Oprócz typowych już zagrożeń polegających na wysyłaniu
płatnych SMS-ów, program umożliwiał zainfekowanie komputera
oprogramowaniem szpiegującym – pozwalał m.in. na wykonywanie zrzutów
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ekranu użytkownika podczas jego aktywności oraz przechwytywał dane
z wybranych przeglądarek internetowych.

iOS – system bezpiecznie ograniczony
System stosowany w urządzeniach Apple’a również nie jest w 100%
bezpieczny, jednak ryzyko ataku skutecznie redukowane jest poprzez
wyjątkowo restrykcyjne procedury, znacznie ograniczające możliwość
personalizacji urządzenia. Apple nie pozwala na instalację programów
pochodzących z nieoficjalnych źródeł, a te, które pojawiają w iTunes muszą
spełnić wyjątkowo wyśrubowane wymagania. Bardzo surowa polityka
weryfikacyjna z jednej strony sprawia, że aplikacji na iOS jest mniej, a nawszelkie
aktualizacje czeka się dłużej, z drugiej jednak są one dużo pewniejsze. Bardzo
rzadko zdarza się, by przez weryfikacyjne sito prześlizgnęła się aplikacja
zawierająca złośliwe oprogramowanie, choć eksperci zauważają, że i takie
sytuacje miały miejsce.
- Zdarzało się już, że w oficjalnym sklepie pojawiło się oprogramowanie
potrafiące wykraść książkę kontaktową użytkowników iPhone i wysłać ją na
zewnętrzny serwer. Ponadto zagrożeni są użytkownicy dokonujący
modyfikacji telefonu – tzw. jailbrake, co pozwala pobierać aplikacje spoza
oficjalnego źródła. Tutaj oczywiście nikt nie gwarantuje bezpieczeństwa
ściąganych programów, a modyfikowane urządzenia były już celem ataków
- podkreśla Maciej Iwanicki, ekspert bezpieczeństwa Norton by Symantec.

aplikacji wynika z faktu dostępności jednego, centralnego punktu dystrybucji
aplikacji, czyli Apple App Store szukaniu niebezpiecznego oprogramowania.
Oczywiście użytkownicy są nadal narażeni na strony phishingowe, spam czy
wycieki danych - dodaje Aleksander Łapiński.

Windows Phone i BlackBerry – poza głównym nurtem
Specjaliści z branży zgodnie twierdzą, że w 2013 roku liderem wśród mobilnych
systemów operacyjnych pozostanie Android, a na drugiej pozycji
– tak jak dotychczas – znajdzie się iOS. Część ekspertów dostrzega jednak
możliwość pewnej zmiany układy sił na rynku, o który bardzo intensywnie
zabiega Microsoft ze swoim autorskim systemem - Windows Phone.

Rodzaje zagrożeń, które występują głównie na smartfonach
odpowiadają funkcjonalnościom charakterystycznym dla telefonów.
Przede wszystkim to ataki polegające na nieuprawnionym wysyłaniu
kosztownych SMS-ów. W telefonie zazwyczaj trzymamy też więcej
osobistych danych, które chcemy mieć łatwo dostępne i zawsze przy
sobie, więc przestępcy starają się je wykraść.

Piotr Janas

R&D manager, cloud, connectivity and mobility
Comarch Sektor Telekomunikacja

- iOS jest systemem zamkniętym, poziom bezpieczeństwa jest więc wyższy niż
jest to na przykład w przypadku Androida. Niewielka ilość złośliwych
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Microsoft rzucił wyzwanie Androidowi na wszystkich zdominowanych przez
niego polach – oferując smartfony w każdej kategorii cenowej. Nie
zdecydował się jednak ani na swobodne otwarcie systemu, narzucając
producentom sprzętu ostre kryteria, ani na współpracę z jednym tylko
partnerem – co umożliwia konkurencję stymulującą rozwój rynku, na którym
wciąż nie ma zbyt wielkich udziałów. Niewielka popularność systemu
Windows Phone sprawia, że na razie nie znajduje się na celowniku
cyberprzestępców.
Z kręgu ich zainteresowania wypadło również BlackBerry, którego udziały
w rynku topnieją w zastraszająco szybkim tempie. System ten przez lata
uchodził jednak za wzór, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i z tego też
względu był ulubionym sprzętem w korporacjach, a nawet w organizacjach
rządowych. Pogarszająca się sytuacja kanadyjskiego producenta, który
z każdą chwilą ustępował pola rosnącej w siłę konkurencji, sprawiała jednak,
że nawet firmy, m.in. Yahoo! wycofywały się z korzystania z tego sprzętu.
Dawny RIM - przemianowany obecnie na BlackBerry - ogromne nadzieje
wiąże ze swoim najnowszym systemem BlackBerry 10. Jego premiera miała
jednak miejsce pod koniec stycznia 2013 roku, trudno więc już dziś ferować
wyroki co jego przyszłości. Obecnie - podobnie jak w przypadku Windows
Phone - udział kanadyjskiego systemu jest zbyt marginalny na globalnym
rynku, by zainteresować sobą twórców złośliwego oprogramowania.
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- Windows Phone to produkt jeszcze zbyt mało popularny żeby twórcy
złośliwego oprogramowania w większy stopniu pochylali się nad
przygotowywaniem dedykowanych złośliwych aplikacji. BlackBerry ma się
podobnie w dodatku to świetnie zabezpieczony i autonomiczny system,
który w kwestii bezpieczeństwa powinien być przykładem dla innych
rozwiązań – podkreśla Krzysztof Konieczny, prezes Sun Capital.

Ze względu na możliwość instalacji aplikacji jedynie z AppStore, system
iOS jest bardzo bezpieczny. Do tej pory wykryto jedynie jednego
szkodnika - Find & Call, który przedostał się do oficjalnego sklepu Apple.
W przypadku Androida wartości te są dużo wyższe.

Maciej Ziarek

ekspert ds. bezpieczeństwa
Kaspersky Lab

21

W TAKIEJ CHMURZE
NIE ZGINIESZ
Chmury obliczeniowe dają zarówno zwykłym internautom, jak
i przedsiębiorcom coraz więcej możliwości. Wystarczy wspomnieć,
że nie trzeba już płacić poważnych sum za licencje na
oprogramowanie, utrzymanie serwerowni i stacji roboczych. Za
stosunkowo niewielkie pieniądze można za to mieć dostęp do
różnych aplikacji i rozwiązań na serwerach dostawcy. Rodzi się
jednak obawa, czy taka forma pracy, często z użyciem wrażliwych
danych, jest bezpieczna.

3
Model przetwarzania danych w cloud computingu
jest coraz popularniejszy. To nie dziwi, bo jest już
łatwo dostępny, a jego efektywność jest wysoka.
Przedsiębiorca może jednak mieć opory, przed
zastosowaniem takiego rozwiązania. Przeniesienie
procesów biznesowych do chmury oznacza
przecież powierzenie wrażliwych danych
zewnętrznemu podmiotowi, nierzadko fizycznie
znajdującemu się poza granicami kraju.
Przykładem jest choćby chmura Google'a, w której
wielu internautów ma swoje skrzynki pocztowe,
a od niedawna także wirtualne dyski z danymi.

Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com

Raporty interaktywnie.com - Bezpieczeństwo w internecie

Planując umieszczenie firmowych zasobów w
chmurze, trzeba zastanowić się przede wszystkim
nad tym, czy nie naruszymy przepisów
dotyczących choćby ochrony danych osobowych.
Rozważenia wymaga także to, czy zdecydujemy

się na chmurę publiczną czy prywatną. Można
bowiem uruchomić usługi chmury we własnej
infrastrukturze sprzętowej lub w modelu
łączonym - przekazując niektóre usługi na
zewnątrz, ale budując całkowicie własną
infrastrukturę hostingową - trudno jest
rywalizować z firmami, które specjalizują się w tej
dziedzinie.
Dla większości firm, tworzenie własnej
infrastruktury informatycznej przestaje być
opłacalne i uzasadnione biznesowo. A cloud
computing pozwala na realizacje wielu
czynności, by wymienić choćby edytowanie
dokumentów, przechowywanie plików,
wysyłanie poczty elektronicznej i sms-ów.
W chmurze można nawet używać systemów
zarządzania treścią - typu CMS.
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- Chmura obliczeniowa w prawidłowo przygotowanej infrastrukturze jest tak
samo bezpieczna dla danych, jak większość wewnętrznie zarządzanych
systemów. Dlatego ważny jest wybór dostawcy usług - mówi Wojciech
Kmita, cloud manager w e24cloud.com.
Podobny pogląd przedstawia Małgorzata Bednarek, dyrektor ds. strategii
w agencji interaktywnej Migomedia. Według niej przechowywanie danych
w chmurze jest bezpieczne, jeśli przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
- Firmy myślą podobnie, skoro coraz częściej decydują się na
przechowywanie danych w taki sposób. Najczęściej spowodowane jest to
możliwością swobodnego dostępu do danych z każdego miejsca,
komputera jak również z urządzeń mobilnych, co zdecydowanie ułatwia
pracę współpracownikom lub też osobom, które pracują zdalnie
- argumentuje.
Rozwiązanie to ogranicza także koszty, ponieważ eliminuje konieczność
stworzenia wewnętrznej infrastruktury IT oraz jej późniejszego utrzymania
i aktualizowania. Kolejną zaletą jest zmniejszone ryzyko utraty cennych
informacji w przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia komputera.
- W większości przypadków chmura stanowi bezpieczniejsze i stabilniejsze
środowisko do przechowywania danych, niż lokalna infrastruktura w firmie.
Wynika to przede wszystkim z efektu skali i zastosowanych rozwiązań
technologicznych. Przy prawidłowo zbudowanej infrastrukturze cloud’owej
każdy plik skopiowany jest na kilka niezależnych dysków, podłączonych do
przynajmniej dwóch niezależnych jednostek storage’owych, nierzadko
zlokalizowanych w odrębnych data center - przekonuje Tomasz Kozłowski,
prezes CloudGroup.
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Dużo mówi się o niebezpieczeństwie wynikającym z wyniesienia
danych na zewnątrz. Zapomina się jednak o tym, że w zdecydowanej
większości przypadków utrata lub wyciek danych następuje
w przypadku celowego działania osób, które miały dostęp do
określonych informacji. Zdecydowanie częściej dane z firmy wynosi
sfrustrowany pracownik niż haker.
Mimo to, cyberataków nie można bagatelizować. Zagrożeń
i niebezpieczeństw jest dużo, ale wcale nie więcej, niż w przypadku
przechowywania danych lokalnie. Te zagrożenia są po prostu inne.
Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że łatwiej zabezpieczyć dane
w chmurze niż lokalnie. Chociażby dlatego, że w przypadku kradzieży
komputera lub telefonu złodziej nie ma dostępu do danych
przechowywanych w chmurze.
Decydując się na przeniesienie danych do chmury warto skonsultować
migrację z operatorem chmury w celu zaprojektowania i zbudowania
najbezpieczniejszego rozwiązania.

Tomasz Kozłowski
prezes zarządu
CloudGroup
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Taka architektura zmniejsza ryzyko utraty danych praktycznie do zera. Mimo
tego wielu administratorów ufa tylko sobie i dodatkowo organizuje kopię
zapasową na własną rękę. - Najlepszym podejściem jest współpraca
z dostawcą w celu stworzenia najbezpieczniejszego modelu. Istnieje szereg
ogólnodostępnych narzędzi, często open source’owych, które zabezpieczają
dane i ich transmisję (szyfrowanie danych, tunele VPN, itp). Jednak ich
wdrożenie wymaga prawidłowej konfiguracji zarówno po stronie chmury jak
i po stronie firmy - zastrzega Tomasz Kozłowski.

Sprawdź usługodawcę
W przypadku strategicznych dla biznesu procesów nie można wybierać
partnera dostarczającego nam usługi cloud computingu polegając tylko na
opisie marketingowym z jego strony. Jest kilka elementów, na które należy
zwrócić uwagę. Pierwszy to kwestia własności firmy, której powierzymy dane
- czy jest to dostawca polski, czy specjalizuje się w tego typu usługach i jest
to jego core biznes, czy też może traktuje je jako dodatkową działalność
licząc na szybki zysk. - Innymi słowy - kto będzie przechowywał moje dane
- mówi Wojciech Kmita.
Kolejny istotny element - to wsparcie oferowane przez dostawcę usługi
i kopie bezpieczeństwa. - Trzeba upewnić się, czy usługodawca tworzy kopie
lub umożliwia ich stworzenie przez użytkownika, jak często są one tworzone,
gdzie są przechowywane, itd. - wylicza Kmita.
Najważniejszą weryfikacją jest jednak serwerownia. Profesjonalny
usługodawca chmury obliczeniowej powinien dysponować przede
wszystkim własnym data center.
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- Od jego standardu zależy stabilność usługi. e24cloud korzysta z serwerowni
Beyond.pl Data Center - jednej z najnowocześniejszych w Polsce, oferując
wysoki standard rozwiązań ochrony fizycznej, przeciwpożarowej, stabilności
zasilania i łączności - przekonuje Kmita.
Pewność eksploatacji jest strzeżona na każdym kroku, czy to poprzez
wielostrefową kontrolę dostępu, monitoring CCTV, system przeciwpożarowy

Nasza chmura obliczeniowa oferuje liczne zabezpieczenia takie jak:
wielopoziomowość struktury przechowywania danych, redundancję
infrastruktury, szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, zapewnienie
bezpieczeństwa sieciowego, backupy automatyczne i dodatkowe,
możliwość przechowywania backupu w dowolnym miejscu.
Jakąkolwiek infrastrukturę wybierzemy dla przechowania swoich
danych zawsze odpowiedzialnym zachowaniem jest stosowanie się do
zestawu dobrych praktyk. Nieważne czy przetrzymujemy informacje na
swoim laptopie, lokalnym dysku albo w chmurze obliczeniowej. To jak
z zapinaniem pasa bezpieczeństwa w aucie - niewielkim wysiłkiem
wielokrotnie zmniejszamy ryzyko. Należy szyfrować dane, sporządzać
regularne backupy, przechowywać dane w różnych lokalizacjach.

Wojciech Kmita
cloud manager
e24cloud.com
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VESDA, dwie całkowicie oddzielne szyny mocy, dwie niezależne rozdzielnie
z dedykowanymi systemami UPS, dwa tory wytwarzania i dystrybucji chłodu,
zapasowe systemy chłodzące oraz gwarancję stałej i najszybszej łączności
dzięki dziesięciu operatorom telekomunikacyjnym. Cała ta infrastruktura jest
dedykowana stabilności usług chmury obliczeniowej.
Oprócz zalet, wynikających z korzystania z chmury można też spotkać
informacje na temat zagrożeń mogących się pojawić podczas korzystania
z niej. Wśród najczęstszych Małgorzata Bednarek wylicza:
Słabą politykę bezpieczeństwa firmy
Utratę dostępu do danych w wyniku awarii chmury
Bankructwo firmy zarządzającej usługą cloud computingu
Nieuczciwość pracowników firmy zarządzającej chmurą
Niezbyt pewne bezpieczeństwo danych użytkownika po jego rezygnacji
z korzystania z chmury
Słabą gwarancję prywatności
Brak odpowiednich zabezpieczeń serwerów przed pożarem lub innego
typu kataklizmem.

Sam też ochronisz

Każda profesjonalnie działająca firma, świadcząca swoje usługi
w chmurze prowadzi rozbudowaną politykę prywatności, oraz tzw.
politykę „zachowania ciągłości” (bussines continuity). Polega to na
wdrażaniu mechanizmów zabezpieczających klientów przed utratą
i wyciekami danych.
Zabezpieczenia, które mogą być stosowane przez firmy dotyczą:
sprzętu i gwarancji jego sprawności, zasilania czyli np. zasilania
awaryjnego, łączy - posiadania kilku zapasowych o wysokiej
stabilności, danych czyli firewalli. Dodatkowo każdy użytkownik
może otrzymać wydzielone środowisko serwerowe, którego
poszczególne elementy (CPU, RAM oraz HDD) nie są współdzielone
z innymi użytkownikami, a połączenie z każdym serwerem odbywa
się w sposób szyfrowany (SSL).

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii
Migomedia

Dostawcy oferujący rozwiązania cloud computing mają własne
zabezpieczenia, jednak firmy korzystające z ich oferty mogą także same
wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
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- Działaniem takim może być np. używanie aktualnego oprogramowania
antywirusowego w celu ochrony kluczowych systemów firmy - mówi
Małgorzata Bednarek.
Kolejna rzecz to dokładna analiza danych, które będą przechowywane
w chmurze. Pozwoli ona ocenić ryzyko firmy oraz podjąć niezbędne
działania w razie gdyby zabezpieczenia okazały się nieskuteczne.
- Wymogiem, który także pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa jest
rejestracja oraz ustawienie silnych haseł niezbędnych podczas logowania.
Dzięki temu zabezpieczamy nieuprawnionym osobom dostęp do ważnych
informacji - Bednarek wskazuje na kolejny element. Oprócz tego wylicza
jeszcze transport, czyli zabezpieczenie komunikacji między serwerem,
a klientem; szyfrowanie, które uniemożliwi dostawcy usługi dostęp do
gromadzonych w chmurze dokumentów; bezpieczne współdzielenie
plików w obrębie małych grup osób, które są do tego uprawnione oraz
deduplikację danych, która ochroni je przed problemami z prywatnością.
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JAK ZABEZPIECZYĆ
DANE W FIRMACH
MŚP
Rozmowa z Adamem Bielewskim z Kerio Technologies
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4
Krzysztof Konieczny, Sun Capital: Panie Adamie
reprezentuje Pan Kerio Technologies na terenie
Europy Środkowo-Wschodniej, proszę
przedstawić wizję rozwoju firmy. Do tej pory
nazwa Kerio kojarzyła nam się z personalnym
firewallem (KPF), wiadomo jednak ze produkt
ten już od wielu lat nie jest w Państwa portfolio
produktowym?

Adam Bielawski

distribution manager CEE, Kerio Technologies
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Adam Bielewski, Kerio Technologies:
- Od początku tworzymy rozwiązania mające na
celu zabezpieczenie małych i średnich
przedsiębiorstw. W latach 2003-2006 dużą
popularnością cieszył Kerio Personal Firewall.
Odkąd najwięksi dostawcy systemów
operacyjnych zdecydowali się dołączać
wbudowane firewalle, nie było sensu dłużej
inwestować w rozwój tego produktu. W tamtych
czasach zarząd Kerio podjął decyzję ulokowania

całości swoich zasobów w kierunku rozwoju
dwóch sztandarowych rozwiązań: Kerio Control
(wcześniej Kerio WinRoute Firewall) i Kerio
Connect (wcześniej Kerio MailServer). W chwili
obecnej mamy w ofercie cztery rozwiązania, dwa
wspomniane oraz Kerio Operator i Sampage.io.
Proszę w kilku słowach przedstawić
charakterystykę produktów o których Pan
wspomniał.
Dobrze. Może zacznę od naszego UTM. Kerio
Control to UTM dedykowany dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Produkt dostępny jest
w postaci dwóch rozwiązań hardware, w postaci
virtual appliance oraz w wersji instalacyjnej. Jest
to rozwiązanie, które ma na celu
w nieskomplikowany sposób zabezpieczyć sieć
firmową na jej brzegu. Router, firewall, antywirus,
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WebFilter, kontrola i zarządzanie łączami, kontrola ruchu użytkowników, IPS,
VPN. To podstawowe funkcjonalności, które należałoby wymienić przy tym
produkcie.
Kerio Operator to kolejny produkt dostępny w dwóch wersjach hardware
oraz jako obraz ISO.
Jest to bardzo wygodna i prosta w obsłudze centrala telefonii VOIP PBX
oparta na Asterisk. Mogę zdradzić że rozwiązanie wkrótce będzie
dostępne także jako usługa oferowana przez naszych Partnerów
Handlowych w chmurze.
Mówiąc o chmurze od razu muszę zarekomendować nasze najmłodsze
dziecko - SamePage.io. Jest to zupełna nowość w ofercie Kerio, produkt
dostępny w formie usługi typu cloud.

Mocne słowa i duża wiara w produkt przemawia przez Pana.
Bo wiem co mówię (śmiech). W swojej karierze zawodowej miałem do
czynienia z wieloma systemami pocztowymi. Uważam że Kerio Connect jest
kompletnym, elastycznym i najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem
pocztowym na naszym rynku.
To ciekawe. Proszę mnie przekonać do tego, o czym Pan mówi.
Zacznę może od tego, że obecnie produkt jest dostępny w sprzedaży
w wersji instalacyjnej ze wsparciem dla wirtualizacji, platform Microsoft, Mac
i Linux. Dodatkowo rozwiązanie dostępne jest w formie gotowej usługi
w ramach SaaS, oferowanego przez naszych partnerów oraz klasycznego
Clouda, przygotowanego przez Kerio. Jak widać każdy klient znajdzie
rozwiązanie dla siebie.

Praca grupowa, komunikacja, współdzielenie i wersjonowanie plików
w inny niż dotychczas sposób to chyba najkrótsze, ale i zarazem najlepsze
określenie tego rozwiązania. Zapraszam do bezpłatnego użytkowania
w opcji freemium nawet do 10GB oraz w wersji komercyjnej dla bardziej
wymagających klientów biznesowych na www.samepage.io.

Kolejnym atutem naszego rozwiązania jest genialna wręcz prostota i łatwość
w administracji oraz polskojęzyczny interfejs. Wsparcie techniczne,
gwarantowane przez Kerio oraz nasza wieloletnia współpraca
z dystrybutorem, firmą Sun Capital z Wrocławia, cieszą się bardzo dobrą
opinią zarówno użytkowników końcowych, jak i naszych partnerów
handlowych.

No i oczywiście mamy nasz flagowy produkt - Kerio Connect, który
nieskromnie powiem, jest najlepszym na świecie serwerem poczty
dedykowanym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kerio Connect jest rozwiązaniem elastycznym i atrakcyjnym kosztowo pod
względem ilości obsługiwanych skrzynek pocztowych - od 5 do nawet
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dwóch tysięcy kont mailowych. Mówimy tu tylko o naszych rodzimych
klientach, a osobiście znam przykłady dużo większych wdrożeń na całym
świecie.
Wspominał Pan jeszcze, że jest kompletny. W jakim znaczeniu?
Dostarczamy rozwiązanie nie tylko wieloplatformowe, ale także kompletne
zarówno pod względem biznesowym jak i bezpieczeństwa. Kerio Connect to
serwer wielodomenowy oferujący pełną obsługę poczty, kalendarza,
kontaktów i zadań dla stacji roboczych i wszystkich dostępnych urządzeń
mobilnych. Nowoczesny i funkcjonalny webmail pozwala bez ograniczeń
systemowych pracować w dowolnym środowisku z dostępem do internetu.
Bezpłatne connectory umożliwiają wygodną synchronizację offline także
z programem Outlook..

Jakich zmian w Państwa ofercie możemy się spodziewać w najbliższym
czasie?
Dosłownie kilka dni temu odbyła się odsłona nowej wersji Kerio Control ze
wsparciem dla otwartego modelu VPN IPSec oraz odświeżoną wersją Kerio
Operator. W niedługim czasie możemy się spodziewać szeregu nowych
funkcji, m.in. w naszej usłudze SamePage.io oraz jeszcze lepszej integracji
pomiędzy produktami.

Bardzo istotnym aspektem w przypadku komunikacji w firmie jest
bezpieczeństwo informacji. Kerio Connect ma wbudowany silnik
antywirusowy SOPHOS oraz szereg zaawansowanych mechanizmów walki
ze spamem. Wszystko to powoduje że Kerio Connect to nie tylko produkt
kompletny ale i doskonały.
W tym, jak i w przypadku naszych pozostałych rozwiązań, klient przed
dokonaniem zakupu może bezpłatnie testować nasze produkty przez 30 dni
w dowolnej konfiguracji, przy czym nie jest zostawiony sam sobie. Nasi
partnerzy służą pomocą i doświadczeniem przy wdrożeniu.
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INTERNETOWA GRYPA
– NOWE OBSZARY
I METODY
CYBERPRZESTĘPCÓW
Już nie poczta elektroniczna, rzadziej „podejrzane” strony www.
Internetowi przestępcy szukają ofiar tam, gdzie z reguły czujemy
się bezpiecznie: w grach online, na Facebooku, w smartfonach
i tabletach, a nawet telewizorach. Stawką są duże pieniądze.

5
Ilość złośliwego oprogramowania krążącego
w sieci jest gigantyczna – i nieustannie rośnie.
W 2012 roku firma G Data wykryła 2,64 miliona, co
oznacza, że dziennie pojawiało się 7 tysięcy
złośliwych aplikacji. Co ciekawe, inaczej niż
w poprzednich latach, w 2012 przybyło ich
stosunkowo niewiele – 2,4 procent. A w drugiej
połowie roku odnotowano nawet spadek ich
liczby w stosunku do pierwszego półrocza.

Marta Smaga

kierownik ds. rozwoju Money.pl,
publicystka Interaktywnie.com

ms@interaktywnie.com
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Czy to oznacza, że internauci mogą czuć się
bardziej bezpiecznie? Wprost przeciwnie. Łukasz
Nowatkowski, dyrektor techniczny i członek
zarządu G Data Polska mówi: - Przez ostatnie
6 miesięcy docierały do nas informacje, że autorzy
złośliwego oprogramowania skupiają się na jakości
kodu przygotowywanych przez siebie aplikacji,
a nie na ich ilości. Może to być jeden z powodów
spadku wzrostu liczby nowych zagrożeń.

Istotnie zmienia się sposób rozprzestrzeniania
się złośliwego oprogramowania. Krzysztof
Konieczny, prezes spółki Sun Capital zwraca
uwagę, że wirusy propagowane przez e-maile
lub nośniki danych, czyli niegdyś
najpopularniejsze rodzaje infekcji, obecnie
stanowią ich znikomy procent. Potwierdzają to
dane, które przytacza Maciej Iwanicki, ekspert
bezpieczeństwa Norton by Symantec:
- W styczniu tego roku zaobserwowaliśmy
spadek liczby złośliwego oprogramowania
w wiadomościach e-mail – pojawiało się ono
w jednej na 400 korespondencji a to najniższy
wskaźnik, jaki odnotowaliśmy od 2009 roku.
Obecnie złośliwe oprogramowanie pochodzi
przede wszystkim z zainfekowanych stron
internetowych. Maciej Ziarek, ekspert ds.
bezpieczeństwa w Kaspersky Lab Polska mówi,
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że do największej liczby zakażeń dochodzi podczas przeglądania stron www
oraz poprzez nieświadome pobieranie zainfekowanych plików.
Surfując po sieci nie możemy czuć się bezpiecznie, nawet jeśli staramy się
unikać „podejrzanych” stron. Graham Cluley, ekspert Sophos tłumaczy, że
złośliwe oprogramowanie zazwyczaj pochodzi z witryn zaatakowanych przez
hakerów. Przestępcy umieszczają na nich zainfekowany kod, który następnie
przedostaje się do komputera użytkownika wykorzystując luki na przykład
w programie Java lub czytniku PDF. SophosLab każdego dnia wykrywa
dziesiątki tysięcy tak zainfekowanych stron.
Eksperci z firmy Trend Micro przewidują, że w najbliższym czasie liczba
złośliwego oprogramowania atakującego komputery PC może nawet spaść.
Ale mimo to rosnąca różnorodność platform, systemów operacyjnych
i modeli bezpieczeństwa będzie wymagała jeszcze większego wysiłku na
rzecz zabezpieczeń niż do tej pory. Niebezpiecznym zjawiskiem jest
ekspansja cyberprzestępców na zupełnie nowych obszarach: w systemach
mobilnych, głównie Androidzie, w chmurach danych, na Facebooku.

Biznes, nie zabawa
Jednym z najważniejszych trendów w dziedzinie złośliwego
oprogramowania jest jej profesjonalizacja. Czasy, gdy motywacją dla
hakerów była specyficzna pasja, odeszły do historii. Michał Iwan, dyrektor
zarządzający F-Secure Polska mówi: - Nie są to już dzieciaki, włamujące się na
serwery dla zabawy, ale regularne gangi, nastawione na zysk. Było to
wyraźnie widoczne w drugiej połowie ubiegłego roku. Zaobserwowaliśmy
wtedy upodabnianie się zagrożeń do siebie nawzajem. Świadczyło to o tym,
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że przestaliśmy mieć do czynienia z małymi, słabo zorganizowanymi
grupkami, ale z prawdziwym „przemysłem hakerskim”, dostarczającym całe
serie „komercyjnego” oprogramowania służącego np. do kradzieży czy
szpiegostwa gospodarczego.
Jak ten biznes działa? Maciej Iwanicki tłumaczy, że obecnie większość działań
przestępczych to kradzieże pieniędzy możliwe dzięki nielegalnemu

W zasadzie wszystkie pisane obecnie wirusy, są tworzone z myślą o
zysku. Czasy, kiedy szkodniki miały jedynie uprzykrzyć życie internaucie
lub wyświetlać niepokojące komunikaty, odeszły w zapomnienie.
Obecnie cyberprzestępcy nastawiają się na wykradanie informacji,
takich jak dane karty kredytowej czy loginy i hasła do serwisów
społecznościowych lub poczty. Popularne jest także oprogramowanie,
które przejmuje kontrolę nad kontami znanych gier komputerowych.
Bardzo często gracze spędzają w sieci wiele godzin, by ich postać
zdobyła wartościowe przedmioty i wiele punktów doświadczenia. Takie
wirtualne dodatki i postacie mogą być sprzedane za realne pieniądze.
W przyszłości można spodziewać się większej liczby ataków tego typu.

Maciej Ziarek

ekspert ds. bezpieczeństwa
Kaspersky Lab Polska
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pozyskiwaniu danych do kont bankowych i kart kredytowych internautów,
a także odsprzedaż danych internautów, takich jak maile, adresy
zamieszkania, dane logowania do różnych usług. Jak pokazało badanie
Norton Cybercrime Report 2012, w ciągu roku działalność cyberprzestępców
kosztowała polskich internautów aż 4,8 miliarda złotych.
Celem cyberprzestępców często są dane użytkowników, dzięki którym
można podszyć się pod inną osobę. Maciej Iwanicki przytacza dane z 2011
roku, kiedy hakerzy ujawnili tożsamość 187 milionów ludzi, między innymi
publikując ich loginy i hasła do niektórych serwisów internetowych. Maciej
Ziarek zwraca uwagę, że na celowniku są nie tylko loginy i hasła do poczty
elektronicznej lub serwisów społecznościowych, ale także do kont w
znanych grach komputerowych. Tu za fikcyjnymi postaciami i ich gadżetami
coraz częściej stoją prawdziwe pieniądze użytkowników, dlatego konta
zaawansowanych graczy mają materialną wartość.
Innym powszechnym przestępstwem jest infekowanie komputerów w celu
budowy farmy botnetów, czyli sieci urządzeń, nad którymi przestępca skrycie
zdobywa kontrolę. Krzysztof Konieczny tłumaczy, że właśnie przy
wykorzystywaniu takich farm jest rozsyłany masowy, komercyjny spam, a
także infekowane są nowe środowiska.
Łukasz Nowatkowski zwraca uwagę na jeszcze inną metodę nieuczciwego
zarabiania, tak zwany click fraud. Jest to wymuszanie na użytkownikach
kliknięć, na przykład w linki sponsorowane lub reklamy pay per click.

engineer w firmie Trend Micro mówi, że coraz częściej zdarzają się przypadki
cyberszpiegostwa. Przykładem takich działań były ostatnie włamania do sieci
Departamentu Energii USA lub redakcji popularnych gazet. Maciej Iwanicki
zwraca uwagę na zjawisko cyberterroryzmu: - W ubiegłym roku głośno było
o wirusie Stuxnet, który posłużył do sabotowania irańskiego programu
wzbogacania uranu. Niedawno odkryliśmy najwcześniejszą wersję tego
robaka, który mógł być przygotowywany już przed 2005 roku, co rzuca nowe
światło na zagadnienia cybersabotażu – dotąd większość ekspertów sądziła,
że tak skomplikowane ataki zaczęły rozwijać się kilka lat później.

Obok rosnącej ilości złośliwego oprogramowania, jedną z
najważniejszych zmian wydaje się być wzrost liczby ataków
skierowanych przeciwko organizacjom. Wygląda na to, że wchodzimy
w epokę cyberprzestępczości, która ma na celu nie tylko okradanie
użytkowników komputerów, ale przede wszystkim kradzież informacji
i szpiegostwo biznesowe.

Graham Cluley
ekspert
Sophos

Eksperci zwracają uwagę, że złośliwe oprogramowanie jest coraz częściej
skierowane przeciwko firmom i organizacjom. Aleksander Łapiński, sales
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Cyberprzestępcze trendy
Zdaniem Michała Iwana w ostatnim czasie wyróżniały się zwłaszcza trzy
rodzaje zagrożeń: wspomniane wcześniej botnety, a także exploity oraz
bankowe trojany. Ekspert tłumaczy, że exploit z to program mający na celu
wykorzystanie błędów w oprogramowaniu, zaś trojan bankowy to
oprogramowanie, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla
użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed
nim funkcje.
Iwan mówi, że w ubiegłym roku dało się także zauważyć zmiany w działaniu
botnetów: - Powróciły one w nowej postaci i z nowymi metodami działania.
Pojawiają się ich nowe „modele biznesowe”, których przykładem mogą być
„botnety do wynajęcia”. Dzięki nim cyberprzestępcy mogą dokonywać
ataków przy użyciu całych sieci zainfekowanych komputerów. ZeroAccess,
najszybciej rozwijający się botnet, w 2012 roku zaraził miliony komputerów
na całym świecie, atakując nawet 140 000 unikalnych adresów IP w USA
i Europie.
W ostatnich miesiącach plagą stało się oprogramowanie ransomware. Maciej
Iwanicki wyjaśnia, że tego rodzaju ataki mają na celu wyłudzanie pieniędzy
od użytkowników komputerów poprzez ich zastraszanie i szantażowanie. Jak
wygląda taki atak? Po wejściu na zainfekowaną stronę internetową komputer
ofiary zostaje zablokowany z wyświetloną na ekranie informacją, na przykład
o tym, że użytkownik ogląda nielegalne materiały pornograficzne lub
posiada na komputerze pirackie oprogramowanie. Taki komunikat
przestępcy zwykle starają się uwiarygodnić przez zastosowanie w nim logo
miejscowego organu władzy – w Polsce jest to logo policji, w USA - FBI.
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By odblokować ekran, użytkownik proszony jest o zapłacenie określonej
kwoty za pomocą płatności online.

Ryzykowny Android
Eksperci Trend Micro twierdzą, że nawet jeśli zmniejszy się ilość malware'u
atakującego komputery, złośliwe oprogramowanie na Androidzie
zrekompensuje to z nawiązką. Przewidują, że w tym roku liczba takich
zagrożeń sięgnie miliona, podczas gdy na koniec 2012 roku odnotowano ich
350 tysięcy.

Ataki stają się coraz bardziej pomysłowe i trudne do wykrycia. Muszą
takie być, ponieważ większość użytkowników nie daje się już nabrać na
znane od lat sztuczki. Nasze badania wykazały, że 89% internautów
usuwa podejrzane wiadomości email, a 78% nie otwiera załączników
lub linków w niechcianych wiadomościach pocztowych lub SMS.
Jednocześnie 49% ankietowanych przyznało, że nie jest w stanie
stwierdzić, czy ich komputer został zainfekowany, jeśli nie zauważą
awarii bądź spowolnienia jego pracy. Tymczasem większość
współczesnych wirusów działa w ukryciu.

Maciej Iwanicki

ekspert bezpieczeństwa
Norton by Symantec
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Jak działają androidowi przestępcy? Łukasz Nowatkowski wyjaśnia, że
zainfekowane pliki dostają się na urządzenie przez pobierane aplikacje.
Użytkownicy powinni zatem uważać na to, co ściągają z Google Play, bo
złośliwe oprogramowanie może kryć się w pozornie bezpiecznych i
funkcjonalnych aplikacjach, na przykład pogodowych. Inną metodą
przestępców jest publikowanie zainfekowanych kopii programów, które są
znane i cenione przez użytkowników.
Nieostrożność użytkownika Androida może być brzemienna w skutki, bo
znane są już takie programy, które potrafią wyrządzać szkody urządzeniom
działającym na różnych platformach. Ekspert G Data podaje przykład wirusa
na urządzenia mobilne Android.Backdoor.Ssucl.A, który może atakować
komputery z systemem Windows. Wykorzystuje moment podłączenia przez
USB, by przenieść się z zainfekowanego smartfona lub tabletu do komputera
i zarazić go.
W jaki sposób działa złośliwe oprogramowanie na urządzeniach mobilnych?
Maciej Iwanicki podaje przykład oprogramowania typu madware, które jest
ściągane z zainfekowanymi aplikacjami. Nie tylko utrudnia ono korzystanie
ze smartfonów i tabletów, ale też może udostępniać cyberprzestępcom
szczegóły dotyczące lokalizacji, dane kontaktowe i identyfikatory urządzeń
mobilnych. Często wysyła ikony wyskakujące na pasku powiadomień,
zmienia ustawienia przeglądarki oraz gromadzi informacje o użytkowniku.
Ekspert Symantec mówi, że w ciągu ostatnich miesięcy liczba aplikacji
zawierających najbardziej agresywne formy oprogramowania madware
wzrosła ponad dwukrotnie.
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Zdaniem Michała Iwana tak duże zagrożenie dla użytkowników urządzeń
z Androidem wynika w dużej mierze z tego, że świadomość zagrożeń
czyhających w tym środowisku nie jest powszechna. Użytkownicy wiedzą
już, że w komputerze trzeba mieć program antywirusowy, ale często nie
zdają sobie sprawy, że także telefon wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia, a przy pobieraniu aplikacji należy być szczególnie
ostrożnym.

Zagrożenia są bardziej przemyślane i bardziej celowe. Twórcy
złośliwego oprogramowania korzystają z trendów i mody jaka panuje
w świecie IT. Jeżeli więc mamy do czynienia z masowym zjawiskiem
korzystania z usług w chmurze, portali społecznościowych czy
otwartych systemów na urządzenia mobilne – to właśnie te środowiska
będą i są bardziej narażone na wszelkiego typu próby infekcji, ataków
i przejmowania kontroli nad profilem.

Krzysztof Konieczny
prezes
Sun Capital sp. z o.o.
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Lubisz to? Uważaj!
Serwisy społecznościowe stwarzają cyberprzestępcom nowe możliwości,
Facebook oczywiście największe. Maciej Ziarek radzi internautom uważać na
aplikacje, które lajkują, bo zdarzają się takie, które w sposób niewidoczny dla
użytkownika umieszczają w jego imieniu szkodliwe odnośniki lub rozsyłają
spam wśród znajomych.
Krzysztof Konieczny podaje inny przykład - handel farmami fanów. Powstają
profile, które gromadzą fanów, realnych użytkowników. Po zebraniu
odpowiedniej ich liczby, całe grupy są po prostu sprzedawane
zainteresowanym odbiorcom komercyjnym.
Konieczny mówi też o wirusach, które propagują się za pośrednictwem
komunikatorów, w tym także facebookowego. Złośliwy program
wykorzystuje do rozprzestrzeniania się listę kontaktów znajdujących się na
zainfekowanym komputerze. Sam potrafi rozsyłać do uzyskanych kontaktów
link, który prowadzi do rzekomo ciekawych informacji, na przykład filmu na
na YouTube, a w rzeczywistości jest odnośnikiem, z którego dostarczany jest
złośliwy kod na komputer odbiorcy wiadomości.

Michał Iwan przewiduje, że w najbliższej przyszłości cyberprzestępcy zamiast
ścigać się w obecnych, coraz bardziej konkurencyjnych obszarach, zwrócą
się w stronę nisz dotąd słabo zagospodarowanych, takich jak telewizory
Smart TV. Ekspert mówi, że są one idealnym celem ataków: - Są podłączone
do internetu, dysponują mocą obliczeniową, ale zazwyczaj nie posiadają
ŻADNYCH zabezpieczeń – a przecież powszechnie wiadomo, że okazja czyni
złodzieja… Co więcej, właściciele interaktywnych telewizorów często nie
zmieniają fabrycznie przypisanej nazwy użytkownika i hasła służących do
administrowania siecią, przez co ułatwiają dostęp hakerom.

Obserwujemy intensywny rozwój wirusów na urządzenia mobilne.
W dodatku my sami ułatwiamy cyberprzestępcom dostęp do naszych
gadżetów. Niemal wszyscy mamy świadomość konieczności posiadania
oprogramowania antywirusowego na swoich laptopach, ale ilu z nas
zainstalowało analogiczne programy na smartfonach czy tabletach?
Warto pamiętać, że dzisiejsze telefony dysponują analogiczną mocą
obliczeniową i mocą sprzętową jak nasze domowe komputery sprzed
kilku lat. Nie warto lekceważyć kwestii ich bezpieczeństwa.

Gdzie będzie niebezpiecznie?
Krzysztof Konieczny zwraca uwagę, że z realnymi zagrożeniami wiąże się
korzystanie z usług działających w chmurze, takich jak Dropbox lub Skydrive.
Eksperci Trend Micro uzasadniają to faktem, że istniejące zabezpieczenia nie
chronią danych w chmurze tak skutecznie, jak tych przechowywanych
w sposób tradycyjny.
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Michał Iwan

dyrektor zarządzający
F-Secure Polsk
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Eksperci Trend Micro wskazują jeszcze bardziej abstrakcyjne obszary
potencjalnych zagrożeń, takie jak na przykład sprzęt AGD, który coraz
częściej ma postać cyfrowych gadżetów.
Innym coraz bardziej niebezpiecznym obszarem są urządzenia Apple. Michał
Iwan twierdzi, że w tym przypadku problem tkwi głównie w obecnym
poczuciu bezkarności użytkowników, czyli powszechnym przekonaniu, że
ich sprzęt jest odporny na wszelkie zagrożenia. A tak nie jest. Szef F-Secure
Polska mówi: - Mit zachwiał się wiosną ubiegłego roku, kiedy głośno było
o trojanie Flashback, infekującym komputery Mac i podszywającym się pod
instalator Flash Playera. W ostatnim czasie miał miejsce kolejny atak - firma
z Cupertino była więc zmuszona oficjalnie przyznać, że hakerzy zainfekowali
komputery developerów aplikacji mobilnych Apple, wykorzystując lukę
bezpieczeństwa w oprogramowaniu Java dla przeglądarek internetowych.
Warto więc pamiętać, że żaden sprzęt czy system nie ma stuprocentowego
immunitetu na wirusy.
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Urządzenia z Androidem stały się bardzo atrakcyjnym celem dla
przestępców działających w sieci. W drugiej połowie roku nowe wersje
złośliwego oprogramowania na ten system były odkrywane przez
naszych ekspertów średnio co dwie minuty. W tym czasie pracownicy
G Data SecurityLabs wykryli 140,000 nowych złośliwych plików – pięć
razy więcej niż w sześciu pierwszych miesiącach 2012 roku.

Łukasz Nowatkowski

dyrektor techniczny i członek zarządu
G Data Polska
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RANKING
OPROGRAMOWANIA
ANTYWIRUSOWEGO
Na koniec każdego roku niezależne laboratoria testujące oprogramowanie
antywirusowe sporządzają raporty skuteczności, dzięki czemu możemy
sprawdzić, który produkt ewentualnie warto wybrać dla ochrony swojego
komputera. W podobnych testach do oceny poziomu skuteczności
przyczyniają się wszystkie cechy produktu, nie tylko jedna z funkcji (na
przykład skanowanie sygnatur plików). Ideałem byłoby, gdyby
oprogramowanie osiągało wysokie wyniki we wszystkich sferach ochrony
(a nie przykładowo jedynie świetnie blokowało niebezpieczne URL
chroniąc podczas przeglądania stron internetowych, ale nie dawało
gwarancji bezpieczeństwa w przypadku innego rodzaju ataków).
Oprogramowanie przechodzi więc takie testy jak: ochrona proaktywna,
wykrywanie zainfekowanych plików czy ochrona przed phishingiem.

6
Na ogół podobne badania prowadzone są
w specjalnie przygotowanym środowisku
testowym, czyli na identycznych komputerach
(stacjach roboczych) pracujących na
„zamrożonych” systemach (bez możliwości
wprowadzania zmian i aktualizacji); bez
jakiejkolwiek wirtualizacji oraz podczas „żywego”
połączenia z internetem. Ośrodki badawcze
stawiają sobie za cel odwzorowanie tzw. świata
rzeczywistego, czyli sytuacji pracy przeciętnego
użytkownika.

Michał Smereczyński

redaktor naczelny portalu WebSecurity.pl
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W zależności od laboratorium badającego
oprogramowanie, testy przeprowadzane są na
nieco innych zasadach. Ośrodki badawcze
sporządzają często dokumenty opisujące cały
proces pomiarów, przygotowania oraz wszelkie
ustalenia z tym związane, z których można

dowiedzieć się, na jaki aspekt ochrony kładą
nacisk jego testy.
Poniżej przedstawiamy programy, które według
ośrodków badawczych osiągały w 2012 roku
najwyższe noty w zróżnicowanych testach.

Jak ustaliliśmy ranking?
Przeanalizowaliśmy wyniki szczegółowych
testów dwóch czołowych, niezależnych
laboratoriów: AV-Test oraz AV-Comparatives,
dotyczących poszczególnych funkcji
oprogramowania. Były to między innymi:
ochrona proaktywna, ochrona przed
phishingiem, naprawa już zainfekowanego
systemu czy użyteczność programu (wpływ na
system), a także raporty sumaryczne. Programom
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zajmującym kilka pierwszych pozycji w danym rankingu przyznawaliśmy
punkty (odpowiednio im niższe miejsce, tym mniej). Następnie zliczyliśmy
wynik ogólny. Oto nasz ranking:
Najlepsze programy antywirusowe

Nasza ocena

BitDefender Internet Security
F-Secure Internet Security
Kaspersky Internet Security
Norton Internet Security
BullGuard Internet Security
G Data Internet Security

avast! Free AntiVirus
AVG Internet Security
Microsoft Security Essentials

Kaspersky Endpoint Security
F-Secure Client Security
Symantec Endpoint Protection
Tabela 1. Najlepsze oprogramowanie antywirusowe w 2012 roku. Na czerwono zaznaczone zostało
oprogramowanie darmowe, a na żółto rozwiązania dla firm. Oprogramowanie BullGuard i G Data
zdobyło w naszym rankingu taką samą ilość punktów, a więc zajmuje ex aequo 5. miejsce.
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Omówienie
W większości badanych kategorii najlepiej radziło sobie oprogramowanie
BitDefender, a jeśli nie osiągało najwyższych pozycji, były to na ogół miejsca
w czołówce, co ogólnie dało mu pierwszą pozycję w naszym rankingu.
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę badanych funkcji oraz
oprogramowanie osiągające w dedykowanych testach najlepsze wyniki.
Ochrona
Podczas testów w tej kategorii ocenia się produkty pod względem ochrony,
między innymi przed infekcjami malware spowodowanymi atakami
zero-day, a także zakażeniami z witryn czy e-maili rozprzestrzeniających
złośliwe oprogramowanie.
W tej kategorii na najwyższej pozycji uplasował się produkt firmy F-Secure.
Tuż za nim znalazły się produkty BitDefender oraz BullGuard.
Naprawa
Podczas testów pod kątem naprawy bada się skuteczność wykrywania,
naprawy oraz czyszczenia systemu, gdy już wcześniej był on zainfekowany
złośliwym oprogramowaniem. Głównymi czynnikami analizowanymi w tym
badaniu są: zdolność do usuwania złośliwych komponentów oraz takich,
które mogą dokonywać szkodliwych zmian w systemach i poziom
wykrywania ukrytych rootkitów.
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W tej kategorii najlepiej poradził sobie BitDefender. Tuż za nim uplasowało się
oprogramowanie Kaspersky, a nieco gorzej, ale również na wysokim
poziomie bezpieczeństwa pracuje F-Secure.
Ochrona proaktywna
Badając poziom zdolności ochrony proaktywnej (heurystyki) programu
sprawdza się umiejętność wykrywania potencjalnych zagrożeń. Ta
umiejętność polega na monitorowaniu oraz analizowaniu wszystkich
programów zainstalowanych na komputerze. Programy antywirusowe
posiadają wbudowane zestawy szablonów niebezpiecznych (podejrzanych)
zachowań, na podstawie których dokonują oceny bezpieczeństwa akcji
wykonywanych przez program. Takim zachowaniem może być na przykład
wysyłanie przez aplikację danych do internetu albo korzystanie przez nią
z funkcji systemowych. Dzięki temu program może chronić przed
najnowszymi, nieznanymi jeszcze wirusami. Podczas oceny danego programu
w tej kategorii pod uwagę bierze się także ilość fałszywych alarmów.
W kategorii ochrona proaktywna przoduje produkt firmy Kaspersky, który
podczas skanowania blokuje 90% złośliwych programów, a blisko 100%
poddaje detekcji po wykonaniu bądź reakcji użytkownika. Nieco gorzej
z ochroną proaktywną radzi sobie BitDefender (wykrywa 82% podczas
skanowania, natomiast niemal 100% blokuje po wykonaniu).
Próg 90% wykrywalności przekraczają także produkty F-Secure, ale podczas
skanowania jest to 82%. Do 90% dochodzi także skuteczność
oprogramowania G Data. Wszystkie wspomniane produkty charakteryzują
się także nielicznymi przypadkami fałszywego alarmowania.
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Ochrona przed phishingiem
Testy na skuteczność ochrony przed phishingiem polegają w dużej mierze
na sprawdzeniu zdolności programu do wykrywania oraz blokowania
adresów URL prowadzących do fałszywych stron WWW, wyłudzających od
użytkownika poufne informacje.

Chcąc dowiedzieć się, który program antywirusowy najlepiej spełni
nasze oczekiwania warto zajrzeć do wyników testów niezależnych
ośrodków. Najlepiej porównać rankingi kilku ośrodków badawczych,
ponieważ każdy z nich testuje oprogramowanie w nieco odmienny
sposób albo przeprowadza badania pod kątem działania różnych
funkcji. Nie warto natomiast sugerować się obiegowymi opiniami na
temat produktów poszczególnych dostawców. Takie osądy często
odbiegają od wyników testów przeprowadzanych przez profesjonalne
laboratoria. Dodatkowo mogą być one przedawnione (niestety złe
opinie potrafią snuć się za produktem niesłusznie długo), ponieważ
twórcy oprogramowania wciąż rozwijają i ulepszają swoje produkty.
Dobrym przykładem może być program Norton, który wbrew dawnej,
nieprzychylnej opinii o obciążanie zasobów pamięci, w testach
dedykowanych wypada znakomicie.

Michał Smereczyński

redaktor naczelny portalu WebSecurity.pl
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W tej kategorii najlepiej radzi sobie BitDefender, blokujący ponad 97%
adresów. Z produktów, które znalazły się w naszym rankingu ogólnym warto
zwrócić uwagę na oprogramowanie firm: Kaspersky (94%), BullGuard (92%)
oraz F-Secure (90%).
Użyteczność
Użytkownicy programów antywirusowych podkreślają często obciążający
wpływ oprogramowania zabezpieczającego na pracę systemu (zużycie
pamięci operacyjnej). Z powyższego powodu laboratoria przeprowadzają
także testy pod kątem wpływu na system. Podczas badań analizuje się
między innymi, jak komunikaty ostrzegawcze wpływają na system, czy
zostaje on zablokowany, jak często podczas skanowania program zgłasza
fałszywe alarmy oraz jak bardzo komputer zwalnia pracę podczas działania
oprogramowania AV.
W tej kategorii niemal identycznie wypadają produkty Norton, F-Secure
i BitDefender (w kolejności od najwyższej pozycji w rankingu). Wysoką
pozycję wśród programów najmniej obciążających system zajęło darmowe
oprogramowanie avast! oraz Kaspersky.
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NFC I PŁATNOŚCI
MOBILNE. CZY TO
BEZPIECZNE I JAK O TE
BEZPIECZEŃSTWO DBAĆ?
Eksperci są zgodni, że płatności za pomocą telefonu komórkowego
będą coraz bardziej popularne. Nie tylko dlatego, że to bezpieczny
i bardzo wygodny sposób na płacenie w sklepach stacjonarnych.
Chociaż trend mamy wyraźny – coraz chętniej korzystamy z NFC, to
nie oznacza, że w najbliższych kilku miesiącach a nawet latach,
popularna karta kredytowa odejdzie do lamusa. Skąd takie wnioski?

7
Robert Ocetkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

ro@interaktywnie.com
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Technologia NFC to tak naprawdę młodsza siostra
RFID. Jednak to drugie rozwiązanie wykorzystuje
zasięg transmisji radiowej, który dochodzi do kilku
metrów. Duży zasięg daje więc możliwość
podejrzenia transmisji, co nie jest bezpiecznym
rozwiązaniem. - To dyskwalifikuje RFID
w przypadku wymagania poufności i bezpiecznej
autoryzacji wykonywanych transakcji. Dlatego
w 2002 roku opracowano nowy protokół, z myślą
o zastosowaniach mobilnych. NFC wykorzystuje
wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard
komunikacji, krótkiego zasięgu, pozwalający na
bezprzewodową wymianę danych na odległość
do 20 cm. W rzeczywistości, praktycznie wszystkie
realizacje technicznie zmniejszają ten zasięg do
1-2 cm, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp
– wyjaśnia Marek Sokołowski z Looksoft.

W naszym kraju pierwsze transakcje
przeprowadzone za pomocą NFC i telefonu
komórkowego miały miejsce już sześć lat temu.
- Zakładam, że w 2015 roku wartość
dokonywanych płatności mobilnych wyniesie
119 mld dolarów, czyli około 8 procent
wszystkich transakcji w sektorze e-commerce.
To dlatego, że liczba użytkowników smartfonów
cały czas rośnie, dlatego płatności NFC na pewno
będą jednym z najdynamiczniej rozwijających się
instrumentów płatniczych – prognozuje
pozytywny rozwój rynku Małgorzata Bednarek,
dyrektor ds. strategii w agencji interaktywnej
Migomedia.
NFC działa już w promieniu 20 centymetrów
wykorzystując fale radiowe. Chociaż warto
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zaznaczyć, że nie powinniśmy mieć wątpliwości, co do bezpieczeństwa tego
rodzaju płatności. – Udostępniany jest tutaj tylko interfejs użytkownika,
a transakcje zabezpieczone są na poziomie serwerowym. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa transakcji dla płatności powyżej 50 złotych wprowadzono
obowiązek podania kodu PIN, co w przypadku zgubienia urządzenia
ogranicza znacznie możliwość utraty wszystkich środków z konta. Należy
również pamiętać, że w przypadku utraty telefonu z funkcją NFC należy
niezwłocznie zablokować kartę SIM-centric, która odpowiada za
dokonywanie płatności – wyjaśnia Bednarek.

Czy takie płatności są bezpieczne?
Eksperci zgodnie podkreślają, że technologia NFC od strony technicznej
zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo. Przede wszystkim dlatego, że mamy
tutaj do czynienia z niewielkim zasięgiem działania, czyli kilkunastu
centymetrów. - Mimo wielu mitów o super-skanerach transmisji NFC,
ograniczenie zasięgu wymusza bezpośrednie przyłożenie takiego czytnika
do naszej ręki, torebki, portfela lub kieszeni. Trudno sobie wyobrazić, nawet
w zatłoczonym metrze czy autobusie, intruza przeszukującego nas
skanerem, po ciele lub bagażu, podobnie jak funkcjonariusz na lotnisku
– ironizuje Marek Sokołowski, NFC project coordinator w Looksoft.
Ponadto mając telefon z funkcją NFC, zagrożenie takie zredukowane jest do
minimum. – Nowoczesne smartfony, w czasie gdy nie są używane, są z
reguły zablokowane (wygaszony wyświetlacz). Wówczas funkcja NFC jest po
prostu nieaktywna. Nie ma żadnej transmisji i najlepszy nawet skaner nic na
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to nie poradzi. Aby uaktywnić NFC, trzeba odblokować telefon – uspokaja
Sokołowski. Ale to nie jedyny argument przemawiający za tym, że płatności
za pomocą telefonu komórkowego są bezpieczne.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dla płatności powyżej 50 zł
wprowadzono obowiązek podania kodu PIN, co w przypadku zgubienia
urządzenia ogranicza znacznie możliwość utraty wszystkich środków
z konta. Należy również pamiętać, że w przypadku utraty telefonu
z funkcją NFC należy niezwłocznie zablokować kartę SIM-centric, która
odpowiada za dokonywanie płatności.
Liczba użytkowników smartfonów cały czas rośnie, dlatego płatności
NFC na pewno będą jednym z najdynamiczniej rozwijających się
instrumentów płatniczych. Mimo wszystko pozycja kart płatniczych,
pozostaje niezagrożona. Niedogodnością, jaka pojawia się podczas
płatności mobilnych, jest rozładowanie się baterii w telefonie. Na razie
brak jest też bankomatów, które byłyby przystosowane do NFC. Przez
wiele lat, ludzie będą chodzić na zakupy nie tylko z telefonem, ale
gotówką czy kartą płatniczą w portfelu.

Małgorzata Bednarek
dyrektor ds. strategii
Migomedia
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Przewagą NFC nad kartami zbliżeniowymi jest fakt, że transmisję można
wyłączyć w każdej. To sprawia, że nie można bezprzewodowo - najczęściej
bez wiedzy użytkownika, skopiować ważnych danych. - W przypadku
telefonu z NFC transmisję możemy aktywować tylko na krótki czas płatności,
a w pozostałych przypadkach będzie nieaktywna czyniąc dostęp do naszych
pieniędzy odpornym na podobne ataki – komentuje Mikołaj Machowczyk
z agencji K2. Niestety okazuje się, że im bardziej zaawansowana technologia,
tym większy może być problem z tym, aby ją skutecznie zabezpieczyć.
- Dostęp do danych zawartych na karcie SIM mogą uzyskać osoby
nieuprawnione za pośrednictwem technologii bezprzewodowych takich jak
Bluetooth lub Wi-Fi, albo poprzez niebezpieczne oprogramowanie (wirusy),
które mogą się zainstalować na urządzeniu bez wiedzy użytkownika.
Zabezpieczyć się można zmniejszając limity, ustanawiając dodatkowe kody
PIN i hasła oraz instalując i regularnie używając programów antywirusowych.
Niestety im większy osiągniemy poziom bezpieczeństwa, tym bardziej
uciążliwe stanie się realizowanie płatności zbliżeniowych – zauważa Konrad
Pluciński.

Ostatnio wrócił temat bezpieczeństwa transakcji zbliżeniowych.
Jakkolwiek ma niewielkie znaczenie w przypadku funkcji NFC, nie
wymagających autoryzacji, takich pobieranie informacji
o interesującej nas książce czy zdalnego wyłączania telewizora, to
dotyczy głównie transakcji bankowych, kart płatniczych i coraz częściej
funkcji zbliżeniowych w naszych telefonach. Przypomnę, że
w przypadku zbliżeniowych płatności bankowych, telefon NFC pełni
rolę karty płatniczej.
Ponieważ moim zadaniem jest skupienie się na samej technologii NFC,
pominąłbym przypadki zgubienia czy kradzieży karty płatniczej lub
telefonu. Zapewnienie nam komfortu i bezpieczeństwa, w takim
przypadku jest zadaniem banków. One powinny przejmować na siebie
odpowiedzialność za straconą kartę i autoryzację wykonanych potem
płatności. Możliwe jest np. zablokowanie płatności zbliżeniowych kartą,
w momencie osiągnięcia limitu liczby takich transakcji, w określonym
czasie. Umowa miedzy bankiem i jego klientem powinna regulować
taką liczbę i obowiązek uruchomienia takiego procesu.

Tak naprawdę wszystko zależy od nas
Karty płatnicze w porównaniu do telefonów wykorzystujących technologię
NFC, mają dane zapisane na pasku i w chipie. To dzięki nim możliwe jest
uwiarygodnienie transakcji. Wyprodukowanie jej nie jest proste, dzięki
czemu, stanowi to dodatkowe zabezpieczenie. - Na karcie widnieje nasze
nazwisko i podpis, które potrafią u czujnego sprzedawcy wzbudzić
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Marek Sokołowski
Looksoft
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wątpliwości. Dla profesjonalisty wykonanie kopii karty płatniczej to żadne
zabezpieczenie, ale dostępność wiedzy i narzędzi programistycznych
powoduje, że spoof transmisji danych po NFC jest teoretycznie w zasięgu
utalentowanego programistycznie licealisty. Dlatego ważne, aby
ekosystemy mobilnych płatności zbliżeniowych wypracowały swoje
unikalne zabezpieczenia transakcji biorące pod uwagę, że jest to
narzędzie inne niż karty płatnicze – podkreśla Mikołaj Machowczyk.
Płatności telefonem mają tutaj większe możliwości niż karta, ponieważ
są to tak naprawdę urządzenia interaktywne i podłączone do internetu.
– To pozwala na generowanie dodatkowych PINów, haseł lub tokenów
i weryfikowanie ich w centralnych systemach banków – twierdzi
Machowczyk. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości, płatności za
pomocą telefonów, powinny być lepiej zabezpieczone niż karta.
- Nikt nie przewidzi jednak takiego splotu wydarzeń, który spowoduje
zagrożenie, mimo podjętych środków bezpieczeństwa. Zawsze istnieje
jakieś prawdopodobieństwo zdarzenia wydawałoby się
nieprawdopodobnego. Od nas, od naszego myślenia i przezorności
zależy by to prawdopodobieństwo jak najbardziej zminimalizować
– podsumowuje Marek Sokołowski.
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Pozostawiamy każdemu użytkownikowi wybór, w jaki sposób chce
regulować swoje płatności. Ufamy także, że instytucje finansowe, które
oferują nam takie możliwości, pamiętają również o systemie
odpowiednich zabezpieczeń i gwarancji. Należy jednak pamiętać, że
większość dzisiejszych telefonów komórkowych to urządzenia
zaawansowane technologicznie, o sporej mocy obliczeniowej
– w związku z tym warto dbać o bieżącą aktualizację aplikacji, które się
na nich znajdują. Obowiązkowe jest także używanie programu
antywirusowego. Dzięki temu nasz smartfon jest relatywnie bezpieczny.
Płacąc przy jego pomocy mamy pewność, że nie zagrażają mu wirusy
pobrane razem z aplikacjami ze sklepów w rodzaju Google Play. Choć
z pewnością nie wyczerpują one listy możliwych zagrożeń dla płatności
zbliżeniowych.

Michał Iwan

dyrektor zarządzający
F-Secure Polska
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Płatności NFC rozważane czysto jako technologia były projektowane
z myślą o bezpieczeństwie i mogą być tak samo bezpieczne jak inne, już
przyjęte, formy płatności. Natomiast w ujęciu całego ekosystemu
mobilnych płatności zbliżeniowych, największym zagrożeniem dla
użytkowników płatności zbliżeniowych jest ich własna nieświadomość.
Z mobilnymi płatnościami zbliżeniowymi jest trochę jak z nożem
kuchennym – co rano całkiem bezpiecznie ułatwia milionom ludzi kroić
chleb, ale w nieuważnych rękach potrafi kaleczyć.
Główną zaletą płatności NFC jest brak karty. Kusi wizja, że wychodząc
z domu poza telefonem nie trzeba zabierać ze sobą nic więcej. Przy czym
to, co jest największą zaletą, jest zarówno najsilniejszą wadą tego
rozwiązania. Karta płatnicza spełnia w naszej świadomości rolę klucza,
który pozwala dostać się do pieniędzy. Świadomie jej pilnujemy i nie
pożyczamy nikomu, bo wiemy, że takie działanie wiąże się z zagrożeniem
bezpieczeństwa naszych środków. W mobilnych płatnościach rolę klucza
przejmuje telefon komórkowy, który jeszcze wczoraj służył nam głównie
do porozmawiania z kolegą z pracy, zrobienia zdjęcia na imprezie
i strzelania ptakami z procy. W przypadku mobilnych płatności NFC, które
na dodatek nie wymagałyby podania PINu dla małych kwot transakcji,
brak natychmiastowego uświadomienia sobie zagrożeń, może narażać
użytkowników na utratę środków.

Największą zaletą płatności NFC jest łatwość i wygoda użytkowania.
Wystarczy zbliżyć telefon komórkowy z wgraną na kartę SIM kartą
płatniczą do terminala, żeby transakcja została zrealizowania. Płatności
do określonego limitu (najczęściej 50 zł) nie trzeba nawet autoryzować
kodem PIN, a cała operacja trwa najwyżej kilka sekund.
Niestety zaleta ta staje się jednocześnie największą wadą w sytuacji
utraty telefonu. W przypadku transakcji do ustalonego limitu
praktycznie nic nie zabezpiecza środków przed niepowołanym
dostępem. Dodatkowo ciągle istnieje ryzyko, że część płatności nie
będzie rozliczania w trybie on-line, więc niewiele również pomoże
ustanowienie dziennego limitu operacji.

Konrad Pluciński
ekspert
MarketMoney.pl

Mikołaj Machowczyk
head of mobile
K2
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Technologia NFC dobrze rokuje w zastosowaniach związanych, m.in. z płatnościami, uwierzytelnianiem
czy marketingiem. Jej niewątpliwymi zaletami są niewielkie koszty oraz rozmiary układów elektronicznych
i anten, które mogą być ukrywane np. w naklejkach. Dodając do tego możliwość integracji z urządzeniami
codziennego użytku, jak np. telefony komórkowe, otrzymujemy wygodne i atrakcyjne rozwiązanie do
transmisji niewielkich ilości danych.
W związku z przewidywanym upowszechnieniem się NFC warto spojrzeć na zagrożenia związane
z wykorzystywaniem tej technologii. Przede wszystkim jest to możliwość podsłuchania transmitowanych
danych poprzez spreparowane nadajniki oraz ataki typu MITM prowadzone przez zestaw "wrogich"
urządzeń NFC, które pośrednicząc w komunikacji wprowadzają modyfikację do przesyłanych danych.
Użytkownicy są również narażeni na zakłócenie transmisji danych silnym sygnałem czy nadpisanie
niezabezpieczonych tagów, np. w postaci naklejek czy breloczków - układy niezabezpieczone przed
modyfikacją zawartości dają możliwość przemycenia złośliwego kodu lub spreparowanych linków do
urządzeń klientów.
Oczywiście zagrożenia można minimalizować. Szczególnie pomocne w tym zakresie jest nadzorowanie
terminali NFC przez przeszkolony personel, który uniemożliwi pozostawienie w jego pobliżu urządzeń,
które mogłyby zakłócać lub rejestrować transmisje. Ważnym elementem jest również wymuszenie
dokonywania transmisji po zestawieniu bezpiecznego kanału. Ponadto warto zadbać o dodatkowe
procedury bezpieczeństwa, np. poprzez blokowanie połączeń NFC wraz z wygaśnięciem ekranu czy
wprowadzenie obowiązku potwierdzania operacji przez dodatkową czynność, taką jak kliknięcie.

Paweł Żal

lider zespołu testów
Unizeto Technologies
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Podstawową zaletą NFC jest wygoda dla użytkownika. Transakcja finansowa
może zostać zrealizowana w ciągu kilku sekund, poprzez zbliżenie telefonu do
innego urządzenia zgodnego ze standardem. W odróżnieniu od prostych kart
bezstykowych, możliwe jest zaimplementowanie dodatkowych mechanizmów
uwierzytelnienia użytkownika, np. wymagających podania kodu PIN oraz
obecności klucza prywatnego w pamięci telefonu, czy też opierających się
o biometrię.
Pomimo oczywistych zalet tej technologii, należy pamiętać, że NFC jest podatne
na szereg potencjalnych ataków, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i
wiarygodności transakcji finansowych. Przede wszystkim, standard NFC nie
narzuca żadnych mechanizmów szyfrowania przesyłanych informacji,
przenosząc odpowiedzialność za zabezpieczenia na konkretną implementacje
aplikacji. To oznacza, że w przypadku niewłaściwego zaimplementowania takich
mechanizmów przez programistę aplikacji, komunikacja NFC może być
podsłuchiwana lub potencjalnie modyfikowana z odległości nawet kilku metrów.

Same mikropłatności wykorzystujące technologie
zbliżeniowe, generują ogromne ilości nadużyć
i elektronicznej kradzieży pieniędzy - pojedyncze płatności
do 50 zł. Należy się spodziewać coraz większej ilości
urządzeń umieszczonych w miejscach publicznych, które
będą próbowały wyciągnąć z naszych kart i urządzeń
pieniądze w ramach technologii zbliżeniowych.

Krzysztof Konieczny
prezes
Sun Capital

Innym zagrożeniem może być oprogramowanie złośliwe, które przejmując
kontrolę nad systemem operacyjnym urządzenia mobilnego może podsłuchiwać
i modyfikować przesyłane przez NFC komunikaty, nawet jeśli były one poprawnie
zaszyfrowane.

Przemysław Frasunek

dyrektor działu systemów bezpieczeństwa
ATM Software sp. z o.o.
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JAK BEZPIECZNIE
PRZECHOWYWAĆ
DANE
Średnio jeden na pół tysiąca maili, który w styczniu dotarły na
skrzynki pocztowe internautów na świecie, został wysłany w celu
wyłudzenia danych osobowych, wynika z najnowszego raportu
Symantec Intelligence. Jednak aż o 20 procent częściej maile
zawierały złośliwe oprogramowanie – między innymi programy
szpiegujące, backdoory lub keyloggery. Zagrożenie dla
użytkowników pecetów czyha wszędzie. Jak się przed nim chronić?

8
- Jeśli chcemy poważnie podejść do bezpiecznego
przechowywania danych napotykamy dwa
podstawowe wyzwania. Pierwsze to – co zrobić,
aby danych nie stracić na skutek błędu ludzkiego,
awarii nośnika czy też ataku wirusa. Drugie
wyzwanie to dobór sposobu zabezpieczenia
danych przed ujawnieniem ich osobom trzecim
– wylicza Paweł Jurek, wicedyrektor do spraw
rozwoju DAGMA, dystrybutora rozwiązań
bezpieczeństwa IT.

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
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Ekspert dodaje, że problem zabezpieczenia przed
utratą danych można rozwiązać wykonując
regularne kopie zapasowe. - Popularne
powiedzenie w branży IT mówi, że użytkownicy
dzielą się na dwie grupy: na tych, którzy kopii
bezpieczeństwa jeszcze nie robią i na tych, którzy
backup robią już regularnie – mówi Paweł Jurek.

Jeśli więc użytkownik nie wykonuje kopii
bezpieczeństwa, powinien zacząć to robić od
teraz. Warto wybrać do tego celu rozwiązanie,
które wykona backup za użytkownika i zwolni
go z obowiązku pamiętania o regularnym
kopiowaniu ważnych folderów lub całego
dysku.
Czy użytkownik może być zwolniony
z obowiązku wykonywania kopii zapasowych?
Wydaje się, że nie. Jeśli komputer jest częścią
struktury firmowej, to zapewnienie kopii
bezpieczeństwa należy zwykle do obowiązków
administratora. Warto jednak nawet wtedy
zapytać go, czy dane są backupowane. Jeśli
komputer służy wyłącznie do celów prywatnych
obowiązek backupu spoczywa na jego
właścicielu.
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Jeśli mamy już kopię zapasową najcenniejszych danych, pozostaje kwestia
zapewniania jej należytej ochrony, tak aby do informacji nie dobrała się
osoba nieuprawniona. - Musimy być pewni, że nikt nie włamie się do
komputera poprzez sieć – koniecznie jest zatem jego zabezpieczenie za
pomocą pakietu bezpieczeństwa, który posiada funkcjonalność antywirusa,
antyspyware i firewalla – radzi Paweł Jurek.

Kiedy zwykły antywirus to za mało
Co jednak, jeśli użytkownik przechowuje na dysku komputera wyjątkowo
wrażliwe dane, w tym dane osobowe? Eksperci zalecają wtedy nieco wyższy
poziom ochrony. W takim przypadku, nieocenionym okaże się rozwiązanie,
które zaszyfruje wszystkie dane. - Na rynku istnieją obecnie rozwiązania takie
jak Winmagic SecureDoc, które szyfrują cały dysk twardy - wszystkie dane są
szyfrowane w momencie zapisu na dysku i rozszyfrowywane przy odczycie
– tłumaczy Jurek.
Jeśli ktoś ukradnie laptopa z cennymi danymi, nie będzie miał szansy na
odczytanie informacji zapisanych na dysku – dane są tak mocno
zakodowane, że wszelkie próby złamania klucza szyfrującego są skazane na
niepowodzenie. - „Najcięższa liga” to połączenie takiego szyfrowania z tzw.
dwuskładnikowym uwierzytelnieniem – aby dostać się do komputera,
oprócz podania hasła musimy też dodatkowo potwierdzić naszą tożsamość,
np. przeskanować nasze linie papilarne, przykładając palec do stosownego
czytnika – dodaje ekspert.

złośliwego oprogramowania szpiegującego, które ma na celu zdobyć jak
najwięcej informacji o nas – dodaje Łukasz Nowatkowski, dyrektor
techniczny i członek zarządu G Data Polska.
Należy również wspomnieć o bezpieczeństwie haseł, które zwykle stanowią
pierwszy i czasami ostatni element ochrony danych udostępnianych
w różnego rodzaju usługach sieciowych – poczcie internetowej lub
Facebooku - Zdecydowanie polecam stosowanie różnych haseł do różnych
usług sieciowych. Tę radę warto stosować szczególnie w wypadku takich
systemów jak nasz bank online czy poczta e-mail. Samo hasło powinno
składać się przynajmniej z ośmiu znaków, w tym cyfr liter i tzw. znaków
specjalnych, np. ?, #, @, ! itp. - tłumaczy Paweł Jurek.

By nie stać się celem ataku:
- nie otwieraj nie znanych załączników w poczcie email,
- używaj najnowszych wersji oprogramowania dostępnych na rynku,
- chroń swój komputer odpowiednim oprogramowaniem
antywirusowym,
- wykonuj kopie zapasowe najważniejszych danych,
- zabezpiecz dostęp do komputera i urządzeń przenośnych hasłem.

Łukasz Nowatkowski

dyrektor techniczny i członek zarządu
G Data Polska

- W dzisiejszych czasach musimy chronić ważne dla nas dane przed atakami
sieciowymi jak i przed fizyczna utratą naszego sprzętu. W sieci roi się od
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Zagrożenie czai się wszędzie

W chmurze bezpieczniej?

Jakie obecnie są najgroźniejsze źródła zagrożeń? - Najliczniejszą grupa wciąż
są trojany, które są niekwestionowanym liderem popularności wśród
złośliwego oprogramowania od lat. Pod hasłem koń trojański, mogą zawierać
się różne złośliwe funkcje jak ransomware, FakeAV oraz wiele innych
instalowanych na zainfekowanych komputerach poprzez luki w
oprogramowaniu – wylicza Łukasz Nowatkowski.

W wypadku komputerów podłączonych do internetu wygodne jest
wykonywanie kopii bezpieczeństwa do tzw. „chmury”, czyli zapisywanie
backupu na powierzchni dyskowej dostępnej w sieci. Część dostawców
zapewnia dodatkowo aplikacje, które taki backup do chmury robią
automatycznie.

Liczba backdoorów równomiernie zwiększała się przez ostatnie półrocze, i ta
kategoria zagrożeń jest obecnie na drugim miejscu przed spywarem
i downloaderami (kategoria trojanów łącząca się z siecią celem pobrania
dodatkowego złośliwego kodu). Ilość narzędzi takich jak exploit kits
i banking tools wzrosła znacząco w ostatnich dwunastu miesiącach. Zajmują
obecnie 6 pozycję w rankingu. Godna uwagi jest także tendencja spadkowa
dotycząca nowych zagrożeń typu adware, wynika z danych GData.
- Szczególnie złośliwe mogą być ataki wieloskładnikowe, które zaczynają się
od kliknięcia w niebezpieczny link na Facebooku, a kończą się na ataku,
w konsekwencji którego przejęte zostają dane np. służące do logowania się
do konta bankowego – dodaje Paweł Jurek.
Dlatego internauci, którzy intensywnie korzystają z Facebooka, powinni
rozważyć instalację specjalnej i najczęściej darmowej aplikacji do swojego
konta w tym serwisie społecznościowym. Program bezpłatnie sprawdza
profil użytkownika oraz profile jego znajomych, poszukując wpisów
zawierających niebezpieczne odnośniki. W razie ich odnalezienia aplikacja
informuje użytkownika o wykrytym niebezpieczeństwie.
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- Można oczywiście zacząć od jeszcze prostszego rozwiązania, które sprawdzi
się pod warunkiem niewielkiej ilości danych - tu wystarczą podstawowe
i darmowe opcje dysków sieciowych - Google Drive, Barracuda Copy,
Dropbox itp. Jeśli komputer zawierający cenne dane pracuje bez połączenia
z Internetem wygodnym rozwiązaniem może okazać się dysk USB z aplikacją
robiącą backup automatycznie np. Western Digital Passport – tłumaczy
Paweł Jurek.
Z możliwości przechowywania danych w chmurze korzysta oprócz firm
także coraz więcej użytkowników prywatnych. W ich przypadku
bezpieczeństwo przechowywania danych jest równie ważne. - Zdarza się
jednak, że internauci bardzo często nie wiedzą na co powinny zwrócić
uwagę wybierając dostawcę takiej usługi – twierdzi Małgorzata Bednarek,
dyrektor ds. strategii agencji interaktywnej Migomedia.
Ekspert zwraca więc uwagę na zasady bezpiecznego przechowywania
danych w chmurze. Do najważniejszych należy rejestracja oraz ustawienie
silnych haseł niezbędnych podczas logowania. Dzięki temu zabezpieczamy
przed nieuprawnionymi osobami dostęp do ważnych informacji. Następnie
istotną kwestią jest szyfrowanie danych, które uniemożliwi dostawcy usługi
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dostęp do gromadzonych w chmurze dokumentów. Małgorzata Bednarek
radzi skupić uwagę również na odpowiednim współdzieleniu plików
– najlepiej w obrębie małych grup osóp. Na koniec warto pomyśleć
o deduplikacji danych, czyli eliminowanie powtarzających się elementów
w celu ograniczanie ilości miejsca potrzebnego do przechowywania
informacji.
Mimo dużego bezpieczeństwa tego rozwiązania, wciąż mała grupa
internautów decyduje się na skorzystaniu z cloud computing.
- Microsoft przeprowadził badanie z którego wyniknęło, że jedynie 22%
badanych klientów przechowuje zdjęcia w chmurze, a liczba osób
przechowujących tam dokumenty to zaledwie 1%. Przyczyną tak słabych
statystyk może być potrzeba instalacji dodatkowych programów,
wyszukaniem oprogramowania na urządzenia, które posiadają użytkownicy
czy też czasochłonne wgrywanie programów do Sieci. Wszystkie te
czynności zabierają użytkownikom dużo więcej czasu niż standardowe
zapisywanie i przechowywanie plików na dysku ich komputera – tłumaczy
Małgorzata Bednarek.
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Bardzo często pojawiają się też informacje na temat zagrożeń
związanych z korzystaniem z chmury. Wśród najczęściej wymienianych
można spotkać:
- słabą politykę bezpieczeństwa firmy,
- niezbyt pewne bezpieczeństwo danych użytkownika po jego
rezygnacji z korzystania z chmury,
- utrata dostępu do danych w wyniku awarii chmury,
- słabą gwarancję prywatności,
- bankructwo firmy zarządzającej usługą cloud computing,
- brak odpowiednich zabezpieczeń serwerów przed pożarem lub innego
typu kataklizmami,
- nieuczciwość pracowników firmy zarządzającej chmurą.

Małgorzata Bednarek

dyrektor ds. strategii
agencja interaktywna Migomedia
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