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Przykłady wymagań na zabezpieczanie dostępu 

uprzywilejowanego 

Wytyczne* Komisji Nadzoru 

Finansowego 

Payment Card Industry Data 

Security Standard 

10 „... Sformalizowane zasady współpracy z 
zewnętrznymi dostawcami zapewniające 
bezpieczeństwo danych...” 

8 „Assign a unique ID to each person with 
computer access” 

11.2. Parametry haseł dostępu ... ustalone 
w regulacjach wewnętrznych 

8.3 „2-factor authentication for remote 
access to the network by employees, 
administrators, and third parties.”  

11.1. „...Jednoznaczne określenie  
i uwierzytelnienie tożsamości oraz 
autoryzację użytkownika systemu” 

10.1 „Establish a process for linking all 
access to system components (especially 
those done with administrative privileges 
such as root) to an individual user.” 

11.10. „...Automatyczna rejestracja 
zdarzeń... Mechanizmy rejestracji zdarzeń 
powinny uniemożliwiać nieuprawnione 
usuwanie lub modyfikowanie” 

10.2 „Implement automated assessment 
trails for all system components... (like) all 
actions taken by any individual with root or 
administrative privileges.” 

https://www.manageengine.com/products/eventlog/eventlog-pci-requirement-10.html#requirement102


Uprzywilejowane 

Konta współdzielone Konta w zewnętrznych 
serwisach 

Konta aplikacyjne 



Rozwinięcie definicji użytkownika uprzywilejowanego 

Konta 

uprzywilejowane 
Administratorzy 

Systemów, konta 

systemowe 

Aplikacje 

Wybrani użytkownicy 

biznesowi 

Menedżerowie kont 

w sieciach 

społecznościowych 

Zewnętrzni usługodawcy  

i serwisanci 
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Przykład ataku z podziałem na etapy 
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Fazy ataku 

▪ Rekonesans 

 

▪ Wstępna próba eksploatacji 

 

▪ Stabilizacja dostępu 

 

▪ Instalacja narzędzi 

 

▪ Pozioma propagacja w środowisku 

 

▪ Pobieranie i wykorzystywanie kolejnych danych 
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Fazy ataku 

▪ Rekonesans – (Uprawnienia użytkowników biznesowych, 

aplikacyjnych, konta systemowe, etc.) 

 

▪ Wstępna próba eksploatacji – (Uprawnienia na stacjach) 

 

▪ Stabilizacja dostępu – (Konta uprzywilejowane, bilety Kerberos) 

 

▪ Instalacja narzędzi – (Uprawnienia na stacjach końcowych, konta 

uprzywilejowane) 

 

▪ Pozioma propagacja – (Jakiekolwiek konta, klucze SSH, skróty haseł, 

KrbTGT) 

▪ Pobieranie i wykorzystywanie kolejnych danych 
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Pass-the-Hash – jak to działa? 
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Pass-the-Hash – jak to działa? 
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JEŚLI ZOSTAŁEŚ ZAATAKOWANY TO ZNACZY,  

 ŻE DAŁEŚ INTRUZOWI UPRAWNIENIA DO ATAKU 
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Etapy projektów PAS 

▪ Wykrycie i klasyfikacja kont w środowisku 

▪ Składowanie kont w bezpiecznym miejscu z ograniczonym dostępem 

▪ Wdrożenie polityki ochrony haseł dla kont uprzywilejowanych 

▪ Izolacja krytycznych stacji od kluczowych zasobów 

▪ Monitoring sesji użytkowników uprzywilejowanych 

▪ Składowanie logów dotyczących dostępu uprzywilejowanego 

▪ Implementacja reguły least privileges w organizacji 

▪ Zarządzanie poleceniami oraz aplikacjami użytkowników 

▪ Analiza zachowań użytkowników i wykrywanie anomalii 
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Warstwy ochrony środowisk bankowych 

Brzeg sieci 

PRIVILEGED ACCOUNT SECURITY 

Warstwy wewnątrz organizacji 

MONITORING 
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Wdrożenie projektu PAS z rozwiązaniem CyberArk 
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CyberArk Dicovery and Audit 

http://www.cyberark.com/discovery-audit-cyberark-dna/ 



Dziękuję za uwagę! 


