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Wybraliśmy pięć 
najważniejszych przypadków, 
ponieważ uważamy, że te lub 
podobne zagrożenia mogą 
się ponownie pojawić.

Patrz do tyłu, idź do przodu
Przyglądając się środowisku zagrożeń, należy od czasu do czasu obejrzeć się za 
siebie.

Podobnie jak podczas jazdy samochodem, 
daje to nie tylko dobrą orientację w tym, co 
za nami, ale także pozwala dostrzec to, co się 
zbliża i za chwilę nas wyprzedzi. 

Takie podejście zastosowaliśmy w raporcie 
zagrożeń. Wybraliśmy pięć kluczowych spraw 
z zeszłego roku, nie tylko ze względu na ich 
rozmiar, ale także ponieważ sądzimy, iż takie 
lub podobne zagrożenia mogą pojawić się 
w bliskiej przyszłości. 

Za przykład mogą posłużyć zagrożenia takie, 
jak Emotet i VPNFilter. Są to zagrożenia, które 
mogą zagrozić serią ataków lub innych gróźb 
w zależności od zainfekowanego urządzenia 
lub założonego celu napastnika. Wiele tego 
typu modułowych zagrożeń pojawiło się 
niedawno i nie byłoby wielkim zaskoczeniem, 
gdyby pojawiły się znowu.

Poczta elektroniczna pozostaje ulubionym 
sposobem rozprzestrzeniania infekcji przez 
cyberprzestępców, od kryptokopania 
po Emotet. Jest również wysoce 
prawdopodobne, że ten sposób zostanie 
wykorzystany przy innych zagrożeniach, np. 
nieautoryzowanym profilu MDM. To podkreśla, 
jak ważną kwestią jest uważne przyglądanie 
się temu, co przychodzi do naszej skrzynki.

Modus operandi
Główną motywacją napastników wciąż 
pozostaje uzyskiwanie przychodów: złośliwe 
oprogramowanie pojawia się tam, gdzie 
są pieniądze. Bardzo na tym skupione są 
np. nielegalne oprogramowania takie, jak 
kryptokopalnie. Ale na przykład Emotet 
skupił się na rozprzestrzenianiu zagrożenia, 
przynosząc dochody z wielu źródeł.

Swoje pięć minut miało także zjawisko 
eksfiltracji danych. To właśnie ono stało 
za wieloma ostatnimi atakami, takimi, jak 
VPNFilter, których prawdopodobnym celem 
była kradzież informacji. Emotet, poza 
kradzieżą danych logowania, za pomocą 
których się rozprzestrzeniał, podobno 
także rozprzestrzeniał Trickbota, innego 
popularnego konia trojańskiego, kradnącego 
dane bankowe.

Co więcej, niektórym ze złośliwych 
oprogramowań po prostu zależy na sianiu 
zniszczenia, tak jak to było w przypadku 
Olympic Destroyera. Wiele tego typu 
zagrożeń pojawiło się w zeszłym roku, ale 
żadne nie zwróciło na siebie takiej uwagi, 
jak atak, którego prawdopodobnie jedynym 
celem było zakłócenie zimowych igrzysk 
olimpijskich. 

Przyjrzymy się niektórym z zagrożeń, które 
miały największe reperkusje w 2018 roku; 
istotne jest, byśmy zrozumieli, co sprawiło, 
że te ataki się powiodły. Wiele z nich wydaje 
się już za nami, ale czy faktycznie? Czy 
może właśnie przechytrzają Was oraz Waszą 
strategię bezpieczeństwa?



Przyglądając się środowisku zagrożeń, należy od 
czasu do czasu obejrzeć się za siebie. Podobnie jak 
podczas jazdy samochodem, daje to nie tylko dobrą 
orientację w tym, co za nami, ale także pozwala 
dostrzec to, co się zbliża i za chwilę nas wyprzedzi. 
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Rodzaje ataku i ochrony
Zalecane jest warstwowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. Do każdego przypadku na 
jego końcu załączyliśmy ikony, wskazujące kluczowe wykorzystane czynniki (prawdopodobne) 
oraz narzędzia, które mogą pomóc w walce z nimi. Poniżej rozszyfrowujemy znaczenie ikon 
oraz omawiamy zalety wdrażania różnorakich sposobów ochrony jako części zintegrowanej 
architektury bezpieczeństwa.

Wykrywanie zaawansowanego oprogramowania malware 
i technologia ochrony (np. Cisco Advanced Malware Protection lub 
AMP) mogą wyśledzić nieznane pliki, zablokować znane złośliwe pliki 
i zapobiec uruchomieniu oprogramowania typu malware na urządzeniach 
końcowych oraz sieciowych.

Zabezpieczenia sieci, takie jak rozwiązania Cisco Next-Generation 
Firewall (NGFW) i Next-Generation Intrusion Prevention System 
(NGIPS) mogą wykryć złośliwe pliki, próbujące się dostać do sieci 
z Internetu lub poruszające się w sieci. Wgląd w sieć oraz analityczne 
platformy bezpieczeństwa, takie jak np. rozwiązanie Cisco Stealthwatch 
mogą wykryć wewnętrzne anomalie sieciowe, które mogą oznaczać 
uruchomienie oprogramowania typu malware. Ponadto segmentacja 
może zapobiec bocznemu ruchowi wewnątrz sieci i rozprzestrzenianiu się 
zagrożenia.

Skanowanie sieci na poziomie bezpiecznej bramy sieciowej (SWG) 
lub bezpiecznej bramy internetowej (SIG), jak np. rozwiązanie Cisco 
Umbrella oznacza, że możesz blokować dostęp użytkowników do 
złośliwych domen, adresów IP i ścieżek URL, bez względu na to, czy 
użytkownicy są w czy poza siecią firmową. To może zapobiec sytuacjom, 
w których użytkownicy niechcący wpuszczają złośliwe oprogramowanie 
do sieci i powstrzymać to, które już się do sieci dostało przed ponownym 
skontaktowaniem się z serwerem C2. 

Technologia zabezpieczeń poczty e-mail (taka jak rozwiązanie Cisco 
Email Security) wdrażane w siedzibie klienta lub w chmurze, blokuje 
złośliwe wiadomości e-mail, wysyłane przez napastników w ramach 
kampanii. Zmniejsza to całkowitą ilość spamu, usuwa złośliwe wiadomości 
ze spamu oraz skanuje części składowe wiadomości e-mail (takie jak: 
nadawca, temat, załączniki oraz wklejone ścieżki URL) w celu wykrycia 
wiadomości, które stanowią zagrożenie. To kluczowe zdolności, biorąc 
pod uwagę, że poczta elektroniczna wciąż zajmuje pierwsze miejsce 
na liście celów wykorzystywanych przez napastników do prowadzenia 
kampanii ataków.

Zaawansowana technologia wykrywania i ochrony przed złośliwym 
oprogramowaniem, taka jak rozwiązanie Cisco AMP dla urządzeń 
końcowych może zapobiec uruchomieniu złośliwego oprogramowania na 
urządzeniu końcowym. Może także pomóc odizolować, przeprowadzić 
dochodzenie i wyczyścić zainfekowane urządzenie końcowe w przypadku 
1% ataków, które przejdą przez nawet najsilniejsze bariery ochronne.
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Emotet czaił się w cieniu 
przez wiele lat. Ta 
taktyka przyniosła 
wymierne skutki.

Na czym koncentruje się Emotet: od 
bankowości do dystrybucji
Zagrożenia, które często pojawiają się 
w nagłówkach gazet, nierzadko wykorzystują 
nowość lub innowacyjność: odkrywają słaby 
punkt wysokiej liczby urządzeń lub atakują 
dużą organizację.

Jednak część z najczęstszych zagrożeń 
wcale tak bardzo nie przyciąga uwagi. Mogą 
nawet polegać na starych i sprawdzonych 
metodach zamiast wykorzystywać 
najnowsze i najlepsze techniki. Wszystko to 
sprzyja napastnikom. Coś, co może umknąć 
wzrokowi, może potem również urosnąć, 
w przeciwieństwie do zagrożeń, które 
przyciągają uwagę.

Emotet jest doskonałym przykładem. 
Podczas gdy kolejne tytuły powiadamiały 
o zagrożeniach takich, jak np. WannaCry 
czy NotPetya, Emotet przez wiele lat działał 
w cieniu. Ta taktyka się opłaciła: dzisiaj należy 
do rodziny zagrożeń, która odnosi największe 
sukcesy.

Sukces Emoteta leży w sposobie, w jaki 
się rozwijał. Po „skromnych” początkach 
zwykłego bankowego konia trojańskiego 
cyberprzestępcy szybko przerzucili się 
na stworzenie platformy modułowej, 
która dokonuje szeregu różnych ataków. 
Dzisiaj dawni konkurenci wykorzystują go 
do rozprzestrzeniania własnych wirusów. 
W środowisku zagrożeń dokonała się więc 
kolejna zmiana i teraz to Emotet staje się 
zagrożeniem numerem jeden.

Od skromnej wersji do platformy 
modułowej
W swoich początkach Emotet był jednym 
z wielu bankowych koni trojańskich. To 
złośliwe oprogramowanie dostarczane 
było poprzez kampanie spamu, zazwyczaj 
wykorzystujące wiadomości e-mail 
o tematyce księgowej (zawierające fakturę 
lub prośbę o uiszczenie opłaty). Często 

był dołączony do wiadomości e-mail jako 
dokument Office lub JavaScript, lub zawarty 
jako złośliwy link. Metody dystrybucji 
były różne, chociaż wiele kampanii 
ukierunkowanych było na konkretne regiony, 
w szczególności kraje niemieckojęzyczne 
w Europie i Stany Zjednoczone. 

Na początku ataki były skupione głównie 
na kradzieży danych bankowych: nazw 
użytkowników, haseł, adresów e-mail i innych 
szczegółach finansowych. W miarę upływu 
czasu Emotet zyskiwał szersze zastosowanie. 

Poczta e-mail: cel 
ataków najczęstszych 
zagrożeń

Obecnie wspólnym elementem 
wielu większych ataków jest 
poczta elektroniczna. Wciąż 
pozostaje najczęstszym czynnikiem 
rozprzestrzeniania się złośliwego 
oprogramowania, wykorzystywanym 
przez cyberprzestępców i raczej wiele 
się pod tym względem w najbliższej 
przyszłości nie zmieni.

Spójrzmy choćby na Emoteta. Tydzień 
po tygodniu cyberprzestępcy stojący 
za tego typu atakami zapuszczają nowe 
kampanie phishingowe.

To samo dotyczy kryptokopalni, które 
wykorzystują spam, aby przechytrzyć 
użytkowników i zmusić ich do pobrania 
kopalni na komputery.

Jeśli zaś chodzi o ataki na zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi (MDM), 
prawdopodobnym jest, że rozpoczęły 
się one poprzez odpowiednio 
skonstruowaną wiadomość e-mail. 

(cdn)
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Rys. 1  Przykładowa wiadomość spam od Emoteta

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod 
uwagę, jak przekonująca może być 
tak skonstruowana wiadomość, 
szczególnie, jeśli wyświetlamy ją na 
telefonie komórkowym. Zapracowany 
użytkownik nie zwróci uwagi na 
sygnały ostrzegawcze zawarte w takiej 
wiadomości e-mail, zwłaszcza, że może 
wydawać się pilna i wymagać podjęcia 
natychmiastowego działania.
Nic więc dziwnego, że cyberprzestępcy 
korzystają z poczty elektronicznej, 
która pomaga im rozsyłać złośliwe 
oprogramowanie.

Pokaż mi pieniądze
Głównym celem Emoteta jest odkrycie, jak 
może spieniężyć kontrolę nad zainfekowanym 
komputerem – to zadanie modułów. Wydaje 
się, że działanie modułów zainstalowanych 
na konkretnym komputerze zależy od 
tego, jak najlepiej mogą wykorzystać 
zainfekowane urządzenie. Rozważmy 
następujące scenariusze:

• Czy przeglądarka internetowa w historii 
wyświetla częste wizyty na stronach 
banków? Wdróż moduły bankowe, aby 
ukraść dane logowania i przesłać pieniądze.

• Czy urządzenie jest laptopem z najwyższej 
półki, co wskazywałoby, że cel dysponuje 
środkami pieniężnymi? Wdróż dystrybucję 
modułów oprogramowania malware 
i zainstaluj oprogramowanie ransomware lub 
oprogramowanie do kryptokopania. 

• Czy urządzenie jest serwerem w sieci 
szerokopasmowej? Zainstaluj moduły służące 
do dystrybucji wiadomości e-mail i sieciowej 
i rozsyłaj Emoteta dalej.

Nowa wersja dała fundamenty pod 
konfigurację modułową, którą obserwujemy 
dzisiaj, zawierającą różne narzędzia, służące 
do wykonywania różnych działań. Niektóre 
moduły kradną dane logowania do poczty 
elektronicznej, a inne skupiają się na 
nazwach użytkowników i hasłach zapisanych 
w przeglądarkach. Inne umożliwiały blokadę 
usług lub zapewniały dystrybucję złośliwego 
oprogramowania.
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Wygląda to trochę tak, jakby 
cyberprzestępcy stojący za 
Emotetem sprzedawali innym 
grupom przestępczym kanał 
dystrybucji.

Honor złodzieja
Co naprawdę odróżnia Emoteta od innych 
istniejących dzisiaj zagrożeń jest nie tylko 
zasięg i modułowość, ale także fakt, że 
cyberprzestępcy, którzy za nim stoją, wydają 
się sprzedawać go jako kanał dystrybucji 
innym grupom przestępczym. 

Przykładem może być zaobserwowana 
sytuacja, w której Emotet zainfekował 
komputer tylko po to, by podrzucić Trickbota 
do systemu. W tym pozornie wewnętrznie 
sprzecznym przykładzie Emotet, który 
znany jest jako bankowy koń trojański, tak 
naprawdę podrzuca innego bankowego konia 
trojańskiego, zamiast wykorzystać własne 
moduły kradnące informacje.  Co ciekawe, 
Trickbot, po podrzuceniu przez Emoteta, 
czasem podrzuca także oprogramowanie 
ransomware Ryuk. 

Mimo że wydaje się to dziwne, wygląda 
na to, że współpraca pomiędzy grupami 
przestępczymi po prostu oznacza większe 
zyski. Jeśli Emotet nie może wykorzystać 
urządzenia do dalszego rozsyłania złośliwego 
oprogramowania, Trickbot może ukraść 
dane bankowe. Jeśli nie znajdzie danych 
bankowych, Ryuk może zaszyfrować 
urządzenie i zażądać opłaty za odblokowanie. 
Oczywiście nikt nie wie, jak długo potrwa ten 
szatański sojusz.

Co stanie się w przyszłości
Oczywiście rosnące zagrożenie rzadko jest 
dostrzegane. W ciągu ostatnich miesięcy 
2018 roku branża bezpieczeństwa zauważyła 
rozmiary Emoteta. Uwagę analityków zwróciło 
to, że dystrybutorzy przestali rozsiewać 
oprogramowanie służące do tworzenia 
kryptokopalni, a rozsyłają Emoteta i konie 
trojańskie służące do zyskania zdalnej kontroli 
(R.A.T.). Skutki tego działania odczuwamy 
dzisiaj. Według doniesień agencji US-CERT 

koszty wyczyszczenia infekcji Emoteta 
wyniosły nawet do 1 miliona dolarów.

Jest mało prawdopodobne, by Emotet 
miał zniknąć i bardzo prawdopodobne, że 
zdominuje środowisko zagrożeń w najbliższej 
przyszłości. A jeśli przeszłość może posłużyć 
do przewidywania przyszłości, Emotet 
w końcu ustąpi, ale tylko dlatego, że zastąpi 
go inny dominujący gracz w środowisku 
zagrożeń cybernetycznych.

Więcej informacji na ten temat:

https://blog.talosintelligence.com/2019/01/
return-of-emotet.html

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A 

https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-
of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html

AMP Zabezpieczenia
poczty e-mail Umbrella NGFW, NGIPS

Stealthwatch

Rozwiązanie AMP
dla urządzeń
końcowych

https://blog.talosintelligence.com/2019/01/return-of-emotet.html
https://blog.talosintelligence.com/2019/01/return-of-emotet.html
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A
https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware
https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
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Grafika: Talos

VPNFilter to tylko 
zwiastun tego, co 
jeszcze nas czeka.

Manipulacje internetem rzeczy (IoT): 
przypadek zagrożenia VPNFilter
W ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele 
zagrożeń związanych z IoT. Pojawiła się sieć 
typu botnet Mirai, która zainfekowała kamery 
IP i routery w celu przeprowadzania blokady 
usług. Nikt nie zapomni również przypadków 
zhakowania kamer do monitorowania dzieci, 
kiedy rodzice po wejściu do pokoju dziecka 
orientowali się, że hakerzy, włamawszy się na 
urządzenia, mówili do ich dzieci.

Czy się nam to podoba, czy nie, IoT na dobre 
zagościł w naszym życiu: od inteligentnych 
asystentów po połączone z siecią urządzenia 
szpitalne. Niestety w wielu przypadkach 
w trakcie tego procesu nie przyłożono 
należytej uwagi do praktyk bezpieczeństwa. 
W efekcie urządzenia te stają się celem ataku 
cyberprzestępców.

Nic jednak nie przyniosło tylu szkód, co 
VPNFilter. Atak ten, żerujący na słabych 
punktach zabezpieczeń urządzeń IoT, był 
ukierunkowany na szeroką gamę routerów 
wielu producentów. Wydaje się, że jednym 
z celów ataku była eksfiltracja danych 
z zaatakowanych sieci; zawierał jednak 
także system modułowy, który zdolny był 
przeprowadzić o wiele więcej działań i z tego 
powodu stanowił szczególne zmartwienie.

Atak ten dotknął przynajmniej pół miliona 
urządzeń w 54 krajach. Na szczęście 
naukowcy z grupy Cisco Talos szybko 
dostrzegli zagrożenie. Kiedy nastąpił 
zmasowany atak, byli gotowy go odeprzeć. 
Obecnie zagrożenie, jakie stanowił 
VPNFilter, dzięki współpracy partnerów 
wywiadu zajmujących się zagrożeniami 
cybernetycznymi z sektorów publicznego 
i prywatnego, znacznie zmalało. VPNFilter to 
jednak tylko zwiastun tego, co jeszcze nas 
czeka. 

Jak to działa
Etap pierwszy — VPNFilter ma trzy główne 
elementy lub „etapy” składające się na 
zagrożenie. Głównym celem etapu pierwszego 
jest zatrzymanie pracy urządzenia. Aż do 
pojawienia się VPNFiltra, oprogramowania typu 
malware można było wyczyścić za pomocą 
prostego restartu urządzenia. Ze względu 
na pierwszy etap działania oprogramowania 
VPNFilter, oprogramowanie malware nie 
zostaje usunięte po restarcie. Etap pierwszy 
zawiera również wiele możliwości połączenia 
do serwera C2, który przekazuje polecenia 
oprogramowaniu malware.

Etap drugi — etap drugi, czyli główny 
element wykorzystywany do osiągnięcia 
celów oprogramowania VPNFilter, jest 
w stanie zbierać pliki, wykonywać polecenia, 
eksfiltrować dane i zarządzać urządzeniem. 
Niektóre wersje etapu drugiego zawierają 
nawet „wyłącznik śmierci”, który po aktywacji 
mógł permanentnie zniszczyć urządzenie.

Etap trzeci — etap trzeci to rozszerzenie 
funkcjonalności etapu drugiego, wyposażony 
w dodatki, które ułatwiają wykonywanie 
poleceń złośliwego oprogramowania. 
Niektóre z zauważonych wtyczek zawierają 
funkcjonalności takie jak: 

• monitorowanie ruchu sieciowego,

• kradzież różnych danych logowania,

• monitorowanie szczególnego ruchu 
przemysłowego urządzeń IoT,

• szyfrowanie komunikacji z serwerem C2,

• mapowanie sieci,

• wykorzystywanie systemów urządzeń 
końcowych,

• rozprzestrzenianie się do innych sieci,

• przeprowadzanie ataków DDoS,

• tworzenie sieci proxy, która może posłużyć do 
ukrycia źródła przyszłych ataków.
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Więcej informacji na ten temat: 

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/
VPNFilter.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/06/
vpnfilter-update.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/09/
vpnfilter-part-3.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-
in-malware-2018-most-prominent.html

(Prawie) rozpoczęcie działania 
oprogramowania VPNFilter
Grupa Talos zajmowała się oprogramowaniem 
VPNFilter przez kilka miesięcy i doszła do 
wniosku, że wskaźnik zainfekowania był 
dość stabilny. Zespół monitorował i skanował 
zainfekowane urządzenia, aby lepiej 
zrozumieć zagrożenie i jego możliwości.

Rys. 2 Nowe zainfekowania oprogramowaniem VPNFilter na dzień

Źródło: Talos
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Tak było do 8 maja 2018 roku, gdy nastąpił 
znaczny wzrost rozprzestrzeniania się 
infekcji. Co więcej, główny wzrost wystąpił 
na Ukrainie. Drugi szczyt występowania 
nowych infekcji na Ukrainie nastąpił 17 maja, 
krótko przed rocznicą ataku oprogramowania 
NotPetya. Ze względu na historię 
niszczycielskich ataków na Ukrainie, grupa 
Talos postanowiła odpowiedzieć na atak tak 
szybko, jak to było możliwe, mimo że wciąż 
prowadziła badania.

Grupa kontynuowała badania i publikowała 
informacje na temat botnetu aż do września 
2018, kiedy ogłosiła, że zagrożenie zostało 
zneutralizowane.

Umbrella NGFW, NGIPS
Stealthwatch

Przeszłe, ale nie zapomniane
Niestety mimo że oprogramowanie VPNFilter 
to już przeszłość, nadal odkrywane są słabe 
punkty na urządzeniach IoT. Nieuniknionym 
jest, że w przyszłości pojawi się nowe 
zagrożenie ukierunkowane na urządzenia IoT.

Ochrona przed tego typu zagrożeniami jest 
trudna. Urządzenia IoT, takie jak routery, 
są często podłączone bezpośrednio do 
sieci. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. 
Wystarczy wziąć po uwagę fakt, że wielu 
użytkowników albo nie ma odpowiedniej 
wiedzy technicznej, aby zabezpieczać 
urządzenia albo wręcz zagrożenia nie widzi. 

Koniec końców urządzeń IoT jako 
części sieci będzie tylko przybywać. 
Oprogramowanie VPNFilter pokazuje nam, 
co się może wydarzyć, jeśli nie podejmiemy 
odpowiednich kroków, aby urządzenia te 
odpowiednio zabezpieczyć na przyszłość.

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/09/vpnfilter-part-3.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/09/vpnfilter-part-3.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html


Niestety mimo że oprogramowanie VPNFilter 
to już przeszłość, nadal odkrywane są słabe 
punkty na urządzeniach IoT. Nieuniknionym jest, 
że w przyszłości pojawi się nowe zagrożenie 
ukierunkowane na urządzenia IoT.
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Przykłady incydentów 
bezpieczeństwa
Jakie są najczęstsze incydenty 
bezpieczeństwa, z którymi mierzą się 
firmy? Nasi koledzy z grupy Cisco Cognitive 
Intelligence sprawdzili dla nas te dane. Oto 
przykłady pięciu najczęstszych kategorii 
z lipca 2018 r. 

W większości 
za incydenty 
bezpieczeństwa 
odpowiadają 
botnety oraz 
zagrożenia typu 
R.A.T. W tej kategorii 
znajdują się 
zagrożenia takie jak 
Andromeda i Xtrat.

Drugą największą 
kategorią są kryptokopalnie, które obejmują 
incydenty odkrycia nieautoryzowanych 
kopalni, między innymi Monero i Cinhive. 

Co przykuwa uwagę, to fakt, jak 
proporcjonalnie mały udział mają w tym 
podsumowaniu bankowe konie trojańskie. 
Niewątpliwie zmieni się to w momencie, 
kiedy wzrośnie aktywność Emoteta.

Sprawdzimy te dane w kolejnym raporcie, 
aby zobaczyć, czy coś się w tej kwestii 
zmieniło.

Grupa Talos odkryła, 
że cyberprzestępcy 
wymyślili, w jaki sposób 
wykorzystać MDM we 
własnych celach.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
(MDM): błogosławieństwo i przekleństwo
Funkcjonalność zarządzania urządzeniami 
mobilnymi (MDM) to błogosławieństwo 
dla firmy. Dzięki temu firma ma o wiele 
większą kontrolę nad urządzeniami w ich 
sieci. Jednak, jak odkryliśmy w 2018 r., to 
także otworzyło drzwi cyberprzestępcom 
dysponującym sporymi środkami pieniężnymi.

Oprogramowanie malware atakujące systemy 
operacyjne urządzeń mobilnych to twardy 
orzech do zgryzienia. Zabezpieczenie hasłem, 
które zostało stworzone wokół mobilnego 
systemu operacyjnego w większości 
przypadków chronił urządzenie przed 
złośliwymi aplikacjami. 

Nie oznacza to jednak, że cyberprzestępcy 
nie próbowali atakować telefonów 
komórkowych. Odkryto kilka złośliwych 
aplikacji w oficjalnym sklepie z aplikacjami, 
jednak w większości przypadków napastnikom 
ograniczono pole działania do urządzeń, 
które zostały odblokowane lub na które się 
włamano, lub takie, na których zainstalowano 
aplikacje osób trzecich. 

A więc mimo że zabezpieczenie hasłem 
jest skuteczne, może także prowadzić do 
uwięzienia infekcji. Wadą takiego stopnia 
restrykcyjności oraz bezpieczeństwa jest to, 
że albo można instalować wyłącznie aplikacje, 
które pochodzą z oficjalnego sklepu albo, 
jeśli są dostępne, pozostawić urządzenie 
otwarte na aplikacje stron trzecich. To staje 
się problemem dla firm, które tworzą własne 
aplikacje dla pracowników, ale chcą również, 
aby ich urządzenia były bezpieczne. 

Wprowadzenie zarządzana 
urządzeniami mobilnymi (MDM)
Aby sprostać tym wymaganiom, 
wprowadzono usługę MDM. To umożliwiło 
firmom instalację zarejestrowanych profili 

firmowych oraz instalację dowolnych aplikacji. 
MDM często umożliwia firmom kontrolę 
nad ustawieniami urządzenia, zapobieganie 
wchodzenia na niepożądane strony lub 
odnalezienie zagubionych urządzeń.

  1%  2%

  9%

  30%   58%

sieć botnet i zagrożenie R.A.T.

Kryptokopalnie

Wyłudzanie informacji (phishing).

Konie trojańskie

Bankowe konie 
trojańskie
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Grafika: Talos

Nie ma wątpliwości, że MDM to potężne 
narzędzie. Na tyle potężne, że, jak wykryła 
grupa Talos, cyberprzestępcy wymyślili, w jaki 
sposób wykorzystać je we własnych celach.

Zaczęło się w Indiach.

Nasi naukowcy z grupy Talos odkryli, 
że pewne urządzenia w Indiach zostały 
zainfekowane przez wykorzystanie systemu 
otwartego oprogramowania do MDM. 
Cyberprzestępcom udało się zainstalować 
zainfekowane profile na urządzeniach 
i usunąć aplikacje, między innymi w celu 
przechwytywania danych, kradzieży 
wiadomości SMS, pobierania fotografii 
i kontaktów, a także śledzenie lokalizacji 
urządzeń. 

Aplikacje zawierały zmodyfikowane wersje 
popularnych aplikacji takich, jak WhatsApp 
i Telegram, z dodanymi dodatkowymi 
funkcjami, które pozwalały hakerom 
monitorować konwersacje na każdym 
zainfekowanym urządzeniu. 

Wciąż pozostaje zagadką, w jaki sposób 
urządzenia te padły ofiarą ataku. Możliwe, że 
napastnicy mieli fizyczny dostęp do urządzeń, 
dzięki czemu mogli zainstalować profil, 
który dał im nad nimi kontrolę. Jest jednak 
także możliwe, że napastnicy wykorzystali 
specjalnie skonstruowaną wiadomość, tak, 
aby użytkownicy wpadli w pułapkę i sami 
zainstalowali profil.

Taka złośliwa wiadomość mogła zostać 
wysłana pocztą lub SMS-em, a jej celem była 
próba przekonania użytkownika, że wymagana 
jest instalacja zainfekowanego profilu. Nawet 
jeśli tak się stało, użytkownik musiałby 
wykonać serię kroków według instrukcji 
i przeklikać się przez kilka okienek, zanim 
urządzenie zostało całkowicie zainfekowane. 

Doglądanie ogrodu

Nie ma wątpliwości, że to potężna 
i wzbudzająca obawy metoda ataku. 
Na szczęście to rzadkość. Kampanie 
ataków odkryte przez grupę Talos to 
jedyna publicznie znana kampania tego 
konkretnego rodzaju. Jest to także trudne do 
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Biorąc pod uwagę 
potencjalne zyski, jest 
prawdopodobne, że 
więcej tego rodzaju 
ataków zostanie 
przeprowadzonych 
w przyszłości przez 
cyberprzestępców 
dysponujących dużymi 
środkami.

Więcej informacji na ten temat:

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-
MDM.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-
MDM-part2.html

Co się stało z oprogramowaniem 
ransomware?
W 2017 roku wydawało się, że 
oprogramowanie typu ransomware 
zdominuje środowisko zagrożeń 
cyfrowych na długi czas. Ataki takie, jak 
SamSam i BadRabbit, które wymagały 
opłaty w kryptowalutach w zamian za 
nieusuwanie danych na zainfekowanych 
urządzeniach, znalazły się na 
czołówkach gazet.
Rok później doszło do pewnej zmiany.
Oprogramowanie ransomware zostało 
zdetronizowane, przede wszystkim 
przez nielegalne kryptokopalnie.
Skąd ta nagła zmiana? Przy ataku 
oprogramowaniem ransomware tylko 
mały odsetek ofiar faktycznie płacił 
okup. A nawet jeśli tak się działo, była to 
tylko jednorazowa płatność, a nie źródło 
stałego dochodu.
Dodatkowo niosło to ze sobą jeszcze 
większe ryzyko, ponieważ organy 
państwowe na całym świecie 
wypowiedziały wojnę cyberprzestępcom 
tego rodzaju. W związku 
z przeprowadzanymi aresztowaniami 
cyberprzestępcy zostali zmuszeni do 
przejścia na mniej ryzykowne rodzaje 
ataków.
Nie oznacza to, że ataki typu 
ransomware zniknęły; kilka tego 
rodzaju ataków wydarzyło się w 2018 
roku. Obserwowaliśmy działalność 
oprogramowania GrandCrab, a Ryuk 
był rozprowadzany przez infekcje 
Emoteta i Trickbota. Podsumowując, 
mimo że oprogramowanie ransomware 
już nie króluje, wciąż istnieje i wymaga 
obserwacji w celu uniknięcia kulminacji.

przeprowadzenia, biorąc pod uwagę liczbę 
czynności, które użytkownik musi wykonać, 
aby skonfigurować urządzenie do działania. 
Jednak ze względu na potencjalne korzyści, 
grupa Talos obserwuje coraz więcej ataków 
na urządzenia mobilne, przeprowadzone 
przez cyberprzestępców dysponujących 
dużymi środkami pieniężnymi.

O ironio, najlepszą ochroną przed złośliwym 
MDM jest... MDM.

Firmy powinny upewnić się, że urządzenia 
firmowe mają zainstalowane profile, które 
umożliwiają monitorowanie i zapobieganie 
instalacji złośliwych profili lub aplikacji ze 
sklepów stron trzecich.

Ważne jest również uświadomienie 
użytkowników o procesie instalacji MDM, 
a także o możliwości ataku tak, aby sami 
takich instalacji nie przeprowadzali.

Zabezpieczenia
poczty e-mail Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
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Nie ma dużej 
różnicy pomiędzy 
oprogramowaniem 
do kopania, które 
użytkownik instaluje sam, 
a oprogramowaniem do 
kopania zainstalowanym 
przez cyberprzestępcę.

Kopalnie kryptowalut: wilk 
w owczej skórze to i tak wilk
Kopanie kryptowalut było najpopularniejszą 
receptą na „szybkie pieniądze” w 2018 
roku. To temat, który grupa wywiadowcza 
zajmująca się zagrożeniami cybernetycznymi 
Talos, bada już od pewnego czasu. W umyśle 
cyberprzestępcy to niemal zbrodnia 
doskonała: kopalnie często pracują w tle, bez 
wiedzy użytkownika, kradnąc moc komputera 
i przynosząc zyski napastnikowi.

Z czasem, gdy firmy zaczęły lepiej sobie 
radzić z oprogramowaniem ransomware, 
a organy państwowe wypowiedziały wojnę 
cyberprzestępcom tego rodzaju, coraz więcej 
napastników zaczęło się decydować na mniej 
ryzykowne rozprzestrzenianie złośliwego 
oprogramowania do kopania.

Owca spotyka wilka
Często nie ma dużej różnicy pomiędzy 
oprogramowaniem do kopania, które 
użytkownik instaluje sam, a oprogramowaniem 
do kopania zainstalowanym przez 
cyberprzestępcę. Różnica tkwi w zgodzie 
lub jej braku; nielegalne oprogramowanie 
do kopania działa bez wiedzy właściciela 
urządzenia. To oczywiście przyciąga 
cyberprzestępców – mogą czerpać zyski bez 
wiedzy ofiary. 

W grze ryzyka i nagrody, kryptokopalnie 
przyciągają mniej uwagi organów 
państwowych. Z drugiej strony, jakiekolwiek 
oprogramowanie, które działa na urządzeniu 
bez wiedzy właściciela to powód do obaw.

A kryptokopalnie — złośliwe czy nie — mogą 
być bardzo opłacalne. W ciągu kilku ostatnich 
lat i w pierwszej połowie roku 2018 wartość 
kryptowalut gwałtownie wzrosła. Dokładnie 
tak, jak dzieje się ze wszystkimi cennymi 
i związanymi z oprogramowaniem sprawami, 
cyberprzestępcy zwrócili na to uwagę, gdyż 

zbiegło się to ze spadkiem ataków typu 
ransomware. Kryptokopalnie zapewniają stały 
dochód, natomiast oprogramowanie typu 
ransomware zazwyczaj skutkuje jednorazową 
opłatą uiszczoną przez ofiarę. 

Zagrożenie ze strony nielegalnych 
kryptokopalni
Z perspektywy ochrony przed tym zjawiskiem 
istnieje wiele powodów do niepokoju 
z powodu złośliwego oprogramowania 
służącego do kopania. Podobnie, jak każde 
inne oprogramowanie na komputerze, 
kryptokopanie ma negatywny wpływ na 
całościową wydajność systemu i potrzebuje 
dodatkowej energii. Być może zużycie energii 
przez pojedynczą stację roboczą nie zwiększy 
się widocznie, ale mnożąc ten koszt przez 
liczbę stacji w całej firmie, można zauważyć 
spory wzrost kosztów energii.

Ponadto jeśli kryptokopalnie przynoszą 
zysk, korzystając z sieci firmowej, mogą 
pojawić się komplikacje natury prawnej. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku 
firm w sektorze finansowym, które mogą 
obowiązywać restrykcyjne przepisy dotyczące 
przychodu uzyskanego za wykorzystaniem 
zasobów firmy, bez względu na to, czy 
kierownictwo jest tego świadome, czy nie.

Jednak najwięcej obaw budzi fakt, że 
obecność infekcji kryptokopalnią, niewykryta 
przez osoby zajmujące się siecią, może 
spowodować naruszenie konfiguracji 
sieci lub ogólnej polityki bezpieczeństwa. 
Takie naruszenia mogą zostać z łatwością 
wykorzystane przez cybeprzestępców 
w innych celach. Jeśli bowiem w sieci 
znaleziono infekcję kryptokopalnią, co 
powstrzyma inne ataki cybernetyczne 
przed wykorzystaniem tych samych słabych 
punktów?



SERIA O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE CISCO 2019 Raport o zagrożeniach

16

Obecność kryptokopalni, 
niewykrytej przez 
administratorów sieci, 
może wskazywać na inne 
niedoskonałości systemu 
bezpieczeństwa sieci.

Obecne trendy
Pomimo skoków i spadków, biorąc pod 
uwagę rozmiar ruchu generowanego przez 
kryptokopalnie, które obserwuje Cisco 
w warstwie DNS, wniosek jest taki, że 
z czasem rozmiar kryptokopalni rośnie.

Rys. 4 Wartości zamknięcia Monero 

Co ciekawe, zanotowano trend spadkowy 
wartości wielu popularnych kryptowalut. 
Spójrzmy choćby na Monero, popularną 
walutę wydobywaną w nielegalnym kopaniu.

Rys. 3  Rozmiar ruchu kryptokopalni w DNS-ie firmowym

Źródło: Cisco Umbrella
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Cyberprzestępcy w dalszym ciągu korzystają 
z kopalni ze względu na łatwość jej otwarcia, 
a także nieduże ryzyko w przypadku 
wykrycia. Faktem jest, że po zainstalowaniu 
na urządzeniu, kopalnia zarabia pieniądze 
dla cyberprzestępcy tak długo, jak na nim 
pozostanie. 

W jaki sposób nielegalna kopalnia 
może znaleźć się w systemie?
Istnieją różne sposoby, jak nielegalne kopalnie 
mogą znaleźć się w środowisku, na przykład:

• wykorzystanie słabych punktów,

• wysyłanie wiadomości e-mail 
z zawirusowanymi załącznikami,

• za pomocą sieci botnet,

• wykorzystanie kopania w przeglądarce 
internetowej,

• wykorzystanie oprogramowania adware, 
które instaluje wtyczki do przeglądarki,

• wewnętrzny cyberprzestępca.

Niestety, w przewidywanej przyszłości 
kopalnie nie znikną. Dystrybutorzy spamu 
prawdopodobnie wciąż będą rozsyłać infekcje 
kryptokopalni.



AMP Zabezpieczenia
poczty e-mail Umbrella NGFW, NGIPS

Stealthwatch
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Pod lupą
Do celów tego raportu 
przeanalizowaliśmy szeroką 
gamę zagrożeń. Mimo że nie 

wszystko udało nam się zawrzeć w tym 
raporcie, planujemy wrócić do tego 
tematu w nadchodzących miesiącach 
w serii na blogu Zagrożenie miesiąca. 
Poniżej to, czego możecie się spodziewać:

Cyfrowy haracz Jedna z budzących 
obawy i bardziej podstępnych kampanii 
służąca do przeprowadzenia phishingu, 
której celem jest wymuszenie płatności 
w bitcoinach. Przykładowo, niektóre 
z nich wysyłają wiadomość twierdzącą, 
że nagrali, jak ofiara ogląda strony 
pornograficzne. Inne zawierają fałszywe 
informacje o zagrożeniu bombowym. 
Zagrożenia te są, w każdym razie, 
całkowicie zmyślone, a wszystko robione 
jest w celu, aby odpowiednia liczba 
odbiorców dała się oszukać i zapełniła 
kieszeń cyberprzestępców bitcoinami. 

Phishing za pomocą programu Office 
365 Inna znaczna kampania phishingowa 
dotyczy kradzieży poświadczeń 
z kont programu Microsoft Office 365. 
Napastnicy zastosowali wiele sposobów 
na ich zdobycie. Rozrysujemy różne 
kampanie oraz sposoby na to, jak je 
rozpoznać w następnym artykule na 
blogu.

Aby na bieżąco czytać serię Zagrożenie 
miesiąca, subskrybuj naszą listę 
mailingową i odwiedź stronę Zagrożenie 
miesiąca.

Subskrybuj: http://cs.co/9002ERAWM

Zagrożenie miesiąca: http://cisco.com/go/
threatofthemonth

Pieniądze są i prawdopodobnie zawsze będą 
główną motywacją dla cyberprzestępców. 
Kryptokopalnie mogą być uznawane przez 
cyberprzestępców jako sposób szybkiego 
zarobku przy niewielkim obciążeniu. To 
stwierdzenie okazuje się tym prawdziwsze, ze 
względu na to, że ofiary tego rodzaju ataków 
nie martwią się faktem posiadania nielegalnej 
kryptokopalni tak bardzo, jak innymi 
zagrożeniami.  To idealna sytuacja dla wilków, 
które przebierają się za owce i obserwują, jak 
rosną ich zyski.

Więcej informacji na ten temat:

https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-
sheep-or-a-wolf

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptomining-campaigns-2018.html

http://cs.co/9002ERAWM
http://cisco.com/go/threatofthemonth
http://cisco.com/go/threatofthemonth
https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-sheep-or-a-wolf
https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-sheep-or-a-wolf
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptomining-campaigns-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptomining-campaigns-2018.html
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Olympic Destroyer siał 
zniszczenie i został 
zaprojektowany tak, aby 
wprowadzić chaos.

Grafika: Talos

Mimo że atak w trakcie 
Olimpiady był 
jednorazowy, stojąca 
za nim grupa nie 
zniknie.

Nadchodziła zima: zagrożenie Olympic Destroyer
Ubiegły rok rozpoczął się z przytupem. 
Specjaliści do spraw bezpieczeństwa 
cyfrowego nie zdążyli jeszcze złapać oddechu 
po ataku WannaCry i NotPetya i liczyli na 
spokojny początek roku. Szybko okazało się, 
że to będzie inaczej, kiedy grupa Talos odkryła, 
że przerwy podczas ceremonii otwarcia 
Igrzysk Olimpijskich 2018 w Pjongczang, 
w Korei Południowej, były wywołane działaniem 
cyberprzestępców. 

Złośliwe oprogramowanie było wysoce 
niszczące i zaprojektowane specjalnie pod 
środowisko, w którym się znalazło. Jego 
imię łączy się z tą historyczną okazją, ale 
zagrożenie, jakie stanowi, pozostaje nadal 
żywe.

W trakcie ceremonii otwarcia na stadionie 
i w strefie mediów igrzysk olimpijskich 
przestała działać sieć Wi-Fi, a oficjalna 
strona igrzysk zniknęła. Przerwa na taką 
skalę oznacza niezliczone problemy, takie 
jak zagrożenie ochrony danych, zrujnowana 
reputacja marki i spadek zadowolenia klientów. 

Ostatecznie okazało się, że za tą przerwą stał 
cyberatak, a dłuższe śledztwo wykazało, że 
złośliwe oprogramowanie miało dwie cechy: 1) 
było to złośliwe oprogramowanie typu wiper, 
które miało zniszczyć urządzenia (a nie na 
przykład oprogramowanie typu ransomware) 
i 2) co ciekawsze, zostało tak zbudowane, 
aby ukryć swoje pochodzenie i przechytrzyć 
badaczy. Był to zaawansowany atak, 
łączący wyrafinowane techniki złośliwego 
oprogramowania z szatańską strategią.

Jak właściwie niszczy 
oprogramowanie Olympic Destroyer? 
Metoda, za pomocą której działa Olimpic 
Destroyer, owiana jest tajemnicą. Co 
oczywiste, po wejściu do docelowej sieci, 
porusza się wewnątrz niej w szybkim tempie.

Nasze najlepsze analizy po ataku 
w Pjongczang dowiodły, że porusza się 
jak robak: szybko i z niszczycielską siłą. 
Oprogramowanie to kradnie hasła, wymazuje 
dane zapasowe, a jego celem są dane 
przechowywane na serwerach i dokonanie jak 
największego zniszczenia w jak najkrótszym 
czasie. 

Cyberprzestęcy wykorzystali odpowiednie 
narzędzia, aby oprogramowanie przemieścić, 
w tym przypadku PsExec (protokół Windowsa, 
który umożliwia uruchamianie programów 
zdalnie na komputerach). Ze względu na 
bardzo konkretne umiejscowienie w czasie, 
które przypadło na ceremonię otwarcia 
olimpiady, atak został uruchomiony zdalnie. 

Olympic Destroyer prawdopodobnie chciał 
ukryć swoich autorów, wykorzystując 
fragmenty kodu przypisywanego innym 
cyberprzestępcom. Niektórzy specjaliści do 
spraw bezpieczeństw dali się na to nabrać 
i zbyt szybko przypisali autorstwo tego 
zagrożenia.
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Więcej informacji na ten temat: 

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/
olympic-destroyer.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-
wasnt-responsible-for-olympic.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/Year-
in-malware-2018-most-Prominent.html

A zima jeszcze przed nami…
Bez względu na motyw, grupa Cisco Talos 
wykryła ślady wyrobionych cyberprzestępców 
w złośliwym oprogramowaniu Olympic 
Destroyer. Oznacza to, że był to atak 
zaprojektowany do konkretnego celu, 
a stojąca za nim grupa nie zniknie. 
Prawdopodobnie znowu użyją tej bardzo 
wydajnej metody, aby wywołać chaos lub 
przeprowadzić kradzież, lub dokonywać 
innych nikczemnych działań. W związku z tym 
musimy zachować czujność, wypatrując 
podobnego złośliwego oprogramowania. 

Właśnie tak rozpoczął się rok 2018. Miejmy 
nadzieję, że rok 2019 nie szykuje nam nic 
tak złośliwego ani wyrafinowanego w trakcie 
żadnego ważnego wydarzenia.

AMP Zabezpieczenia
poczty e-mail Umbrella NGFW, NGIPS

Stealthwatch

Rozwiązanie AMP
dla urządzeń
końcowych

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/olympic-destroyer.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/olympic-destroyer.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
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O serii o cyberbezpieczeństwie Cisco
W ciągu ostatniej dekady Cisco opublikowało wiele informacji na temat bezpieczeństwa 
i zagrożeń dla specjalistów zainteresowanych stanem globalnego cyberbezpieczeństwa. Te 
kompleksowe badania dostarczyły szczegółowych danych na temat zagrożeń i ich następstwa 
dla firm, a także wielu dobrych praktyk, mających na celu ochronę przed niepożądanymi 
skutkami wycieków danych.

W ramach nowego podejścia kierownictwo Cisco Security publikuje serię publikacji opartych 
na badaniach i danych pod nazwą Seria o cyberbezpieczeństwie Cisco. Rozszerzyliśmy 
liczbę tytułów, aby zawrzeć różne raporty dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa 
o różnych zainteresowaniach. Seria raportów z 2019 roku skupia się na dogłębnej ekspertyzie 
badań dotyczących zagrożeń i innowacji w branży bezpieczeństwa i zawiera Analizę 
porównawczą ochrony danych, Raport na temat zagrożenia i Analizę porównawczą Cisco, 
a także inne, które ukażą się w ciągu roku. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cisco.com/go/securityreports.
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