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Rozwój platform i technologii informatycznych 
wpływa na rozwój biznesu, ale …   
• Rosną możliwości niepowołanego dostępu do danych.  

– Do ataków na systemy teleinformatyczne dochodzi każdego dnia 
– „Błyskawiczne uderzenie” w celu kradzieży dużej ilości danych lub pieniędzy  
– Liczba cyberataków w Polsce wzrosła w 2015 r. o prawie 50% wobec 2014 r.  
– Zdaniem ekspertów liczba tego rodzaju ataków będzie coraz większa  

• Ataki nie zawsze udaje się w porę powstrzymać: 
– Włamanie do Europejskiego Banku Centralnego,  
– Kradzież poufnych danych ponad 27 tys. klientów Banku Barclays 
– Haker "Pocket" wpadł w ręce policji. Wyłudził z banku pół miliona złotych (PAP 

04.05.2016) 
• Najsłabszym ogniwem w każdym systemie zabezpieczeń jest  człowiek.  

– Najczęściej spotykanym atakiem jest phishing - wyłudzenie poufnych danych.  
– Żródłem  zagrożeń  

› portale społecznościowe lub poczta e- mail  
› pracownik może przekazać osobom spoza firmy poufne informacje o klientach, 

kodach dostępu, a nawet zabezpieczeniach lub planach strategicznych 
 



Zagrożenia są także wewnątrz organizacji 



Czy organizacja od wewnątrz jest bezpieczna? 

• Nowoczesne zapory ogniowe mogą zapewnić skuteczną ochronę sieci i 
informacji przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz banku.  

• W większości przypadków za wyciek danych lub wprowadzenie wirusa 
nie odpowiada haker, ale pracownik.  
– Nawet najlepsza polityka bezpieczeństwa i najbardziej zaawansowane systemy 

zabezpieczeń nie są w stanie ochronić informacji przed zaniedbaniami lub 
celowymi działaniami „wywrotowymi” pracowników. 

– Bez edukowania pracowników o niebezpieczeństwach, bez stworzenia u nich 
odpowiedniego poziomu świadomości w kwestii ochrony informacji nie może 
być mowy o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.  

• Niezależnie od świadomości i kultury bezpieczeństwa istotne jest  
wdrożenie rozwiązań automatyzujących: 
– wykrywanie incydentów,  
– powiadamianie o naruszeniu bezpieczeństwa banku 
– wykrywanie luk w systemach zabezpieczeń 

 



Rzeczywistość w sektorze bankowym  

• Konieczność szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się 
środowiska:  
– Fuzje, przejęcia, separacje na rynku finansowym  
– Wymagania nadzoru bankowego i wewnętrzne regulacje 
– Dodatkowe obciążenia finansowe ograniczające rentowność banków  
– Certyfikacji, poświadczenia, audyty, … 

• Zapewnienie kompletnego bezpieczeństwa (od AD do aplikacji) jest  
złożonym zadaniem 
– Trudna do opanowania złożoność technologiczna 
– Niespełnione oczekiwanie wobec SIEM 
– Natywny audyt nie zawsze jest wystarczający 
– Coraz mniej czasu na wdrożenie 

• Bezpieczeństwo wymaga inwestycji, ale brak zabezpieczeń może okazać 
się bardzo kosztowny 



Opanowanie czy chaos? 
C o w ocenie bezpieczeństwa jest najważniejsze ? 

VS 

ODDZIELNE ELEMENTY 

Wiemy czego dokładnie szukamy 
i gdzie możemy znaleźć właściwą 

porcję informacji. 

JASNY OBRAZ 

Informacje generowane przez 
różne warstwy / elementy 

bezpieczeństwa są agregowane 
w jednolitym środowisku. 

UJEDNOLICONE 
ŚRODOWISKO 

Ujednolicona platforma 
pozwalająca budować nowe 

konektory / źródła danych oraz  
która może spełnić potrzeby wraz 

z rozwojem złożonych 
środowisk. 

MOŻLIWOŚCI 
DOSTOSOWANIA 

Wolimy  „przeprowadzać 
eksperymenty”  na własny koszt, 
na  których potem się uczymy 

BRAK POMYSŁU  

Systemy takie jak firewall’e, 
antywirusy, antyspam, IDS/IPS 
wzniecają osobne alarmy 
wymagające ogromnej 
koncentracji uwagi. 

Po wdrożeniu, każdy nowy 
element zabezpieczający 
środowisko dodaje dodatkowy 
chaos informacyjny.  

UZIEMIONY NA STAŁE 



CZAS NA INT ELIGENT NE BEZPIEC ZEŃST WO 
Dlaczego ujednolicone i elastyczne rozwiązanie jest koniecznością? 

 
 

 

Popyt na wykwalifikowanych 
specjalistów bezpieczeństwa  
przewyższa potrzebę rynku 

NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH 
SPECJALISTÓW 

Wirusy, Trojany 
SQL Injection, XSS 

Rootkit, APT 
Tworzenie własnych exploitów 

WYSOCE INTELIGENTNE 
ZAGROŻENIA 

Natywne logi z systemów/aplikacji 
IDS / IPS / ANTIVIRUS / FIREWALL 

SIEM 

PRZYTŁACZAJĄCA ZŁOŻONOŚĆ 



Całościowe podejście do wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem 
 Funkcja Przykłady 

rozwiązań 
 

Zadania 

Wykrywanie zmian i 
ochrona (sieć) 

SonicWall, Cisco Firewall nowej generacji, inspekcja malware, Gateway 
oraz ochrona antywirusowa 

Wykrywanie zmian i 
ochrona (warstwa 7) 

ChangeAuditor Niezależny audyt zmian w systemach i aplikacjach 
Ochrona aplikacji i zabezpieczanie systemów 

Kolekcjonowanie i 
przechowywanie zdarzeń 
audytu 

Dell InTrust,  
ArcSight  
AlienVault 

Kolekcjonuje i przechowuje zdarzenia bezpieczeństwa, 
które są generowane przez wewnętrze polityki audytu 

Wykrywanie i sprawdzanie 
podatności 

Rapid 7 Nexpose 
MetaSploit 

Wykrywa podatności/dziury w systemach operacyjnych i 
aplikacjach 

Integracja, analiza i 
przeprowadzanie śledztwa 

SmartInvestigator Kolekcjonuje wszystkie informacje 
Prezentuje informacje w jednym miejscu 



Smart Investigator 
czyli inteligentny 
detektyw 



Inteligentny detektyw  
Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem 

• Integracja systemów zabezpieczających 
– zapory sieciowe,  
– wielostopniowe mechanizmy uwierzytelniania,  
– kontrola dostępu,  
– monitorowanie aktywności użytkowników.  

• Plat forma kompleksowej ochrony 
– integracja różnych danych związanych z bezpieczeństwem, 
– łatwe przeszukiwanie informacji pomiędzy różnymi systemami/  repozytoriami,  
– inteligentnie wyszukiwanie określonych informacji np. dotyczących  

konkretnego użytkownika lub „problematycznej” stacji roboczej, 
– natychmiastowe powiadamianie o wykrytych incydentach w różnych częściach 

infrastruktury IT banku, 
– długoterminowe i wydajne przechowywanie informacji o incydentach.  

• Dedykowane portale dla różnych grup użytkowników  
– inteligentne możliwości wyszukiwania 
– znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa chronionych systemów.  

• Zabezpieczając informacje nie wystarczy być ich „strażnikiem”, ale 
t rzeba być też detektywem...  
 



Inteligentny detektyw  
Platforma umożliwia przejście ze świata chaosu …. 
 

INTERAKTYWNE PANELE 
WIDOKOWE/KOKPIT 

ZAAWANSOWANE 
PRZEGLĄDANIE LOGÓW 

RAPORTOWANIE / 
PILNOWANIE 
ZGODNOŚCI 

TECHNOLOGIA 
WYKRYWANIA ANOMALII 

ZAAWANSOWANE 
PRZEPROWADZANIE 

ŚLEDZTWA 



Inteligentny detektyw  
…. do świata uporządkowanej informacji 
 

INTERAKTYWNE PANELE 
WIDOKOWE/KOKPIT 

ZAAWANSOWANE 
PRZEGLĄDANIE LOGÓW 

RAPORTOWANIE / 
PILNOWANIE 
ZGODNOŚCI 

TECHNOLOGIA 
WYKRYWANIA ANOMALII 

ZAAWANSOWANE 
PRZEPROWADZANIE 

ŚLEDZTWA 



Inteligentny detektyw 
Ujednolicone i elastyczne rozwiązanie 
 

Nasza warstwa prezentacji danych zawiera szerokie 
spektrum zdarzeń  prezentowanych w sposób 
inteligentny w postaci kokpitów. 

UJEDNOLICONY WGLĄD NA BEPIECZEŃSTWO 
01 

Zarządzamy ogromną ilością danych i dzięki ich 
interpretacji  ułatwiamy podjęcie odpowiednich 
decyzji. 

GŁĘBOKA ANALIZA 
02 

Umożliwiamy podłączenie się praktycznie do 
dowolnego źródła danych.  

ELASTYCZNOŚĆ W DOBORZE KONEKTORÓW 
03 



Przepływ danych na wysokim poziomie 
J ak dokładnie udaje nam się znaleźć igłę w stogu siana? 

 
 

INFORMACJA AGREGACJA PARSOWANIE ŻRÓDŁA DANYCH 



Inteligentny detektyw  
Funkcjonalność zaszyta w rozwiązaniu 
 

ANALIZA 
LOGÓW 

SIEM 

WYKRYWANIE PRÓBY 
WŁAMANIA 

WYKRYWANIE 
OSZUSTW Reagowanie na 

incydenty 
bezpieczeństwa 

Korelacja zdarzeń SIEM  

Elastyczne panele 
widokowe  

Zaawansowane 
Filtrowanie zdarzeń 

Śledzenie zachowań i 
monitorowanie 

Systemy IDP/IPS 
Monitorowanie sieci 



Inteligentny detektyw  
Innowacyjne możliwości 
 
 

Dokładna identyfikacja incydentów 
bezpieczeństwa dzięki korelacji 
danych pochodzących z wielu 
platform/systemów klasy SIEM. 

Dedykowane, zaawansowane moduły 
wyszukiwania, które zapewniają 
korelację pomiędzy dziesiątkami 
milionów zdarzeń w ciągu kilku 
sekund. 
Nieograniczona skalowalność 
pozioma, która jest wbudowana w 
produkt i nie wymaga ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych z 
bazą danych. 

Oferuje w czasie rzeczywistym  
zaplanowane połączenie do 
systemów klasy SIEM. 

Graficzny, łatwy w obsłudze, 
interaktywny interfejs, z 
zaawansowanymi funkcjami, takimi 
jak: przeglądanie, przeszukiwanie i 
monitorowanie zdarzeń za 
pośrednictwem niestandardowego 
filtrowania. 

Dostarcza zsyntezowane wyniki 
wyświetlone w efektywnych 
wykresach w celu wsparcia procesu 
decyzyjnego działu bezpieczeństwa. 

Posiada wbudowane raporty, które 
nadają skuteczność kontroli i 
raportowania dla norm: ISO 27001, 
COBIT, FISMA, HIPPA, PCI/DSS, SOX. 

Kompletny moduł do 
przeprowadzania śledztwa 
informatycznego. 
Koreluje dane Audytu 
Bezpieczeństwa Fizycznego (za 
pomocą dodatkowego modułu 
wideo). 
Zaawansowana technologia 
wykrywania anomalii - Analizator  
Anomalii. 

Oferuje kontekstowe/interaktywne 
panele ogólne /dla sieci/Active 
Directory, które mogą być również 
dostosować do potrzeb firmy. 



Inteligentny detektyw  
Zunifikowane środowisko integrujące źródła danych 
  

17 

DataStorage Optional 

DataStorage Optional 

Dell InTrust 

DELL SonicWall 

Syslog Sources 
TCP or UDP 

Change Auditor  
Events 

Real Time 

SYSLOG TCP / UDP 

DB or RealTime 

Real Time or DB 

DB Based 

RealTime 

Log Agent 

Windows Servers / Workstations 
Windows Servers/Workstations  

Real Time 

Real Time WMI 

Real Time WMI 

Other Logs : 
-   Exchange Message Tracking 

-   Custom CSV 
-   EVTX 

-   Custom Database Logs 

Windows Servers/Workstations  



Co możemy 
uzyskać przy 
pomocy Smart 
Investigatora? 



Kategorie zawierające najwięcej zdarzeń 

Kategorie 
zawierające 
najwięcej zdarzeń 

 
Typy zdarzeń: 
 
Warning 
Failure audit 
Success audit 
Error 
Information 
 

Źródła zawierające 
najwięcej zdarzeń 



Największa liczba IP wewnętrznych i 
zewnętrznych generujących zdarzenia 

Największa liczba 
zewn. i wewn.  
adresów IP skąd 
generowane są 
zdarzenia 

Największa liczba 
wewnętrznych  
adresów IP z 
których pochodzą 
zdarzenia 

Największa liczba 
zewnętrznych  
adresów IP z 
których pochodzą 
zdarzenia 



Kategorie 
raportów 

Wyświetlony 
raport 

Opcje eksportu 
raportów (.pdf 
/ .csv) 

Zarządzanie raportami i powiadamianiem  



Główny ekran śledczy 

Szczegóły wybranego 
zdarzenia 

Investigation module 
main screen 

Wybrane zdarzenia 
na podstawie 
kryteriów w filtrze 
intuicyjnie 
pokolorowane 
względem ważności 

Lista największej 
ilości zdarzeń 
pogrupowana po 
kategoriach 



Graficzna 
analiza do 
śledztwa 
aktywności 
umożliwiająca 
przegląd 
występujących 
po sobie 
zdarzeń 

Graficzna analiza śledcza 



Filtrowanie zdarzeń –  gotowe filtry 

Łatwe 
filtrowanie 
zdarzeń z 

wykorzystaniem 
lub bez 

gotowych 
filtrów 



Filtrowanie na podstawie wzorców  

Łatwe filtrowanie 
zdarzeń z 

wykorzystaniem 
gotowych 
wzorców 



Podpięte systemy 

Widok na 
podpięte 

konektorem 
systemy z 

opcją dodania 
własnego 



Alarmy –  wykryte na podstawie reguł 

Alarmy wykryte 
na podstawie 

konfigurowalnych 
reguł 



Korzyści i wartość biznesowa 

• Zwiększenie efektywności operacyjnej  
– szczegółowe i inteligentne analizowanie zdarzeń 

• Oszczędność czasu i optymalizacja zasobów   
– szybkie odpowiedzi na zdarzenia związane z incydentami 

• Wsparcie dla procesu podejmowania decyzji  
– uwzględnienie specyfiki klienta i jego wymagań 

• Nielimitowane możliwości skalowania 
– bez relacyjnych baz danych 
– dodatkowe zasoby dostępne w 15 minut 

• Szybkie wdrożenie 
– uruchomienie 0,5- 4 godziny (w zależności od środowiska) 

• Obniżenie TCO  
– dzięki pełnej autonomii i samozarządzaniu 
– pełne wykorzystanie systemów SIEM 



O nas 



O Quest- Dystrybucja 

• Od 2014 r. działamy jako VAD -  oferujemy rozwiązania wspierające 
zarządzanie IT firmy Dell Software/Quest Software: 

– Zaufało nam już około tysiąca firm m.in. z sektora finansowego, 
telekomunikacyjnego, energetycznego, przemysłowego oraz instytucje rządowe, 

– Współpracujemy zarówno z dostawcami i producentami głównych platform 
systemowych, jak i największymi firmami integratorskimi. 

 
• Centrum kompetencyjne w zakresie oprogramowania Dell Software/Quest 

Software. 
– Dystrybucja licencji oprogramowania, 
– Pierwsza linia wsparcia technicznego w ramach asysty technicznej producenta, 
– Wsparcie w zakresie implementacji i wykorzystania oferowanego oprogramowania, 
– Rozwiązania uzupełniające. 

 
• Quest Dystrybucja jako jedyna firma w Polsce posiada status Support  

Providing Partner firmy Dell Software. 
 

• Zapraszamy na nasz portal, na którym możecie Państwo zapoznać się z 
naszymi rozwiązaniami i referencjami www.quest-pol.com.pl  

http://www.quest-pol.com.pl/


Robert Głowacki 
tel.: +48 666-891-311 
e-mail: r.glowacki@quest-pol.com.pl   
 
Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. 
Centrum Kompetencyjne  
Oddział: ul. Nabielaka 6, 00-743 Warszawa 
www.quest-pol.com.pl 

Dziękuję za uwagę  
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