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Problemy ochrony sieci instytutowych

• Dostęp (podłączenie) osób postronnych do sieci

• Rozszerzenie uprawnień pracowników

• Rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania

• Atak na urządzenia sieciowe z zewnątrz

• Włamanie na serwery z zewnątrz sieci

• …

Różne typy zagrożeń





Ochrona przed zagrożeniami

• Separacja sieci – podział na podsieci

• Filtracja ruchu (np. blokada ruchu do sieci stacji roboczych)

• Ochrona dostępu do sieci

• Ochrona stacji końcowych

• Ochrona podczas pracy zdalnej

Model ochrony wielowarstwowej



Separacja sieci

• Wydzielenie podsieci funkcjonalnych:

– Stacje robocze

– Drukarki

– Sieć administracyjna

– Sieć DMZ

– Serwery „zaplecza technicznego” (back-office)

– …

• Konieczna analiza szczegółowa

Podział na podsieci funkcjonalne



Ochrona brzegu sieci

• Filtracja w systemie firewalla nowej generacji (NGFW)

• Użycie możliwie dużej liczby modułów filtrujących:

– Firewall stanowy na poziomie aplikacji

– IPS/IDS

– Antywirus

– Web Filtering

– …

Maksymalna filtracja



Ochrona brzegu sieci

• Zasady filtracji

– „Co nie jest dozwolone jest zabronione”

– Zapewnienie dostępu jedynie uprawnionym osobom

– Zapewnienie dostępu jedynie do koniecznych usług

– Zapewnienie filtracji ruchu wychodzącego 

– Sprawdzanie używanych protokołów

• Użycie polityki minimalnych przywilejów

Filtracja ruchu



Ochrona dostępu do sieci

• Użycie systemu ochrony dostępu do sieci (NAC)

• Ochrona dostępu do sieci bezprzewodowych

• Fizyczna ochrona punktów dostępu

Zapewnienie możliwości podłączenia jedynie uprawnionym osobom



Ochrona stacji końcowych

• System antywirusowy (aktualizowany)

• Aktualizacje systemu 

• Aktualizacje aplikacji

• Wyłączenie zbędnych usług

• Wyłączenie dostępu administracyjnego użytkownikom

Bieżąca, pełna ochrona stacji



Ochrona dostępu mobilnego

Ochrona podczas pracy zdalnej

– Kanały VPN

– Weryfikacja zabezpieczeń końcówki 

– Wieloetapowa weryfikacja użytkownika

– Szyfrowanie dysków

Zabezpieczenie dostępu mobilnego



Ochrona przed zagrożeniami

• Procedury i polityki

• Szkolenie pracowników

• Stosowanie zasady defence-in-depth

• Ochrona fizyczna

O tym nie powiedzieliśmy
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