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Co byś zmienił gdybyś wiedział,  

że jutro będziesz celem ataku ? 
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Agenda 

Dwa słowa o ekonomii ataku 

Jesteśmy celem ataku… zatem pytanie jak nas atakują 

Wyzwania bezpieczeństwa z dziś kontra model obrony z wczoraj 

Model działania obrońcy wymaga zrozumienia atakującego 

… bo nauczymy się jak się bronić 

Kilka “pierwszych” kroków 



PRIMO:  Placówki medyczne są dobrym celem ataku !!! 

$355 
Przeciętna wartość skradzionego rekordu medycznego 

500 000 rekordów 
Przeciętnie w dużych szpitalach 

4 miliony USD 
Przeciętny koszt włamania do systemów 
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Źródło: Ponemon’s 2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis  

Źródło: Ponemon’s 2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis  
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DRUGIE PRIMO:  

Placówki medyczne zwykle nie są przygotowane na taki atak !!!  
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Hackerzy atakują podmioty medyczne 
różnorodnymi technikami 
Zwykle “za małe” zespoły security. 

Wdrożenia EDM są złożone i często trudne 
do zabezpieczenia  

$ 
Podmioty medyczne “historycznie” mają 
mniejsze budżety na bezpieczeństwo, niż 
inne sektory gospodarki. 

Sprzęt medyczny jest wysoce podatny na 
cyberataki.  
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KROK 1  

E-mail z zainfekowanym 

plikiem Microsoft® Office 

Word dostarczony do 

użytkownika  

KROK 2  

Użytkownik otwiera plik 

myśląc, że jest to dobry 

załącznik 

KROK 3  

Uruchomienie makra w Office, 

pobranie ransomware via URL 

umieszczony w dokumencie  

KROK 4  

Pliki “ofiary” (w tym zasoby 

współdzielone na serwerach) są 

szyfrownane I pojawia 

się żądanie okupu.  

Przykład: Locky Ransomware via “uzbrojony” plik  Microsoft Word 

Załączniki ze złośliwą treścią – Jak to działa 
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Wektor ataku: 

WanaCrypt0r – dodatkowy krok 

Skan sieci celem ataku innych 

urządzeń podatnych na exploit i 

rozprzestrzenienie się w sieci. 



KROK 1  

Użytkownik odwiedza 

skompromitowaną stronę, 

często kategoryzowaną jako 

“bezpieczną” 

KROK 3  

Strona z exploit kit web 

wczytuje się I określa  

najlepszy sposób 

zainfekowania użytkownika 

KROK 4  

Exploit kit przejmuje  

kontrolę nad podatnym 

oprogramowaniem 

KROK 5  

Exploit kit dostarcza 

właściwy kod ransomware.  

KROK 6  

Pliki “ofiary” (w tym zasoby 

współdzielone na serwerach) 

są szyfrownane I pojawia 

się żądanie okupu. 

KROK 2  

Złośliwy kod na stronie lub  

malvertisement przekierowuje 

na stronę z exploit kit. 

Exploit Kit w przeglądarce – Jak to działa 

Wektor ataku: 
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Większość ataków wykorzystuje znane podatności 
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“Wczorajsze” bezpieczeństwo nie brało tego pod uwagę 

Szybka adopcja 

Elektronicznej 

Dokumentacji 

Medycznej  (EMR) 

Ciągła konsolidacja 

szpitali i klinik w 

większe sieci opieki 

medycznej 

 

Zdalna opieka nad 

pacjentem wymaga 

zapewnienia 

bezpiecznej  

transmisji danych 

wrażliwych 

IoMT zmienia 

“granice” sieci 

szpitali 

Innowacje w cyfryzacji rynku medycznego… trwają 
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Wyzwania ochrony urządzeń medycznych 

WYZWANIE 4 

Dostawcy nie komunikują (lub nie są 
świadomi) wymagań dotyczących komunikacji 
dla urządzeń. Nie ma też standardowego 
procesu oceny bezpieczeństwa urządzeń 
medycznych przed wdrożeniem w sieci. 

WYZWANIE 2 

Izolowanie urządzeń 
medycznych skutkuje dużą liczbą 
reguł ochrony, trudnych w 
zarządzaniu 

WYZWANIE 1 

Urządzenia medyczne wnoszą duże 
ryzyka, nie mają aktualizowanego 
system operacyjnego, rzadko mają AV,  
nieraz są to stare systemy (np. Win XP) 

WYZWANIE 3 

Dostawcy chcą zwykle mieć 
zdalny dostęp do urządzeń by 
móc je serwisować.  
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1 

IT 
  

Jakość opieki 

2 Dane 

medyczne 

(PHI) 

Systemy 

“szare” 

Wifi w 

szpitalu 

Ochrona danych, 

adekwatna do 

ryzyka 

3 

Urządzenia 

mobilne 

Przenośne 

urządzenia 

medyczne 

BYOD 

WYOD 

IoMT 

5 

Kierowany malware 

& cyberzagrożenia 

złożony 

malware 

exploity 

ransomware 

6 

Urządzenia  

i systemy medyczne 

“niechronione” 

Wyzwania 

Wyzwania ochrony sieci medycznych 
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4 
Zgodność z 

regulacjami 
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Co ma wspólnego cyberatak z misją na Marsa 
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Żródło: NASA 
 



Atakującemu musi udać się wszystko, Obrońcy tylko raz 

 
KILL CHAIN  

Przynęta 

1 

Zwabienie 

użytkownika do 

uruchomienia w  

aplikacji 

specjalnie 

spreparowanego 

pliku danych lub 

wejścia na 

złośliwą stronę 

Web intruza 

Exploit 

2 

Wykorzystanie 

podatności 

aplikacji 

klienckiej i 

uruchomienie 

ataku 

aplikacyjnego   

Załadowanie  

złośliwego 

kodu 

3 

Kod agenta 

dostarczony  

w tle do 

komputera 

użytkownika 

Zestawienie  

zwrotnego  

kanału 

komunikacji 

4 

Złośliwy kod łączy 

się z serwerem 

C&C celem 

pobrania instrukcji 

dalszego działania 

i umożliwienia 

ciągłej kontroli 

intruza nad 

zaatakowanym 

systemem 

Eksploracja 

zasobów / 

kradzież 

danych 

5 

Intruz posiada 

zdalną kontrolę 

nad 

zaatakowanym 

systemem i może 

rozszerzać zakres 

ataku na inne 

zasoby wew.  



• Platforma Palo Alto Networks może dostarczyć informacji potrzebnych 

do naprawy i raportowania naruszeń.  

• Ta informacja może pochodzić z: 

• Firewalli następnej generacji 

• Systemu ochrony stacji        

 roboczych Traps 

• Systemu zarządzania Panorama 

• Systemu analizy bezpieczeństwa  

 WildFire 

• Narzędzi kontroli dostępu         

 do aplikacji w chmurze        

 Aperture  

• Analityki dla SOC - Autofocus 

 

Przerwanie kill-chain - powiadomienie o naruszeniu danych 
{odwrotna logika ataku} 
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Network AV 
Anti-APT for 
port 80 APTs 

Anti-APT for  
port 25 APTs 

DNS protection cloud 
Ochrona DNS  
(na wyjściu) 

Anti-APT cloud 
Enterprise network 

UTM/Blades 

DNS Alert 
Endpoint Alert 

AV Alert 

SMTP Alert 

AV Alert 

Web Alert  

Web Alert  

SMTP Alert 

DNS Alert 

AV Alert 

DNS Alert 

Web Alert  

Endpoint Alert 

SŁABA WIDOCZNOŚC “RĘCZNA” REAKCJA BRAK KORELACJI 

INTERNET 

Systemy antywirusowe 

Łącze do Internetu 

Działanie Malware 

Web Proxy 

SaaS Proxy 

18  |  © 2017, Palo Alto Networks 

Dlaczego tradycyjne podejście NIE DZIAŁA 



Wszystkie lokalizacje, użytkownicy i urządzenia 

PEŁNA 

WIDOCZNOŚĆ 

• Wszystkich aplikacji, 

użytkowników i treści 

• Ruch szyfrowany 

• Tożsamość, 

uwierzytelnienie, 

wiedza o hostach 

 

 

ZAPOBIEGAJ 

ZNANYM 

ATAKOM 

• Malware 

• Exploity 

• Command & control 

• “Złośliwe” strony 

WWW 

• “Złe” domeny 

• Kradzież poświadczeń 

 

 

ZAPOBIEGAJ 

NIEZNANYM 

ATAKOM 

• Analiza dynamiczna 

• Analiza statyczna 

• Machine learning 

• Analiza technik ataku 

• Analityka 

• Analiza anomalii i 

behawioralna 

 

• Dopuść aplikacje 

biznesowe 

• Blokuj “złe” aplikacje 

• Określ sposób 

działania aplikacji 

• Dopuść wybrane pliki 

• Blokuj część stron web 

ZMNIEJSZENIE 

POWIERZCHNI 

ATAKU 
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Ochrona przed zagrożeniami musi być całościowa 



Uzyskanie pełnej widoczności, 
blokowanie nieznanego ruchu 1 

Wymuszenie kontroli w oparciu o 
użytkowników I aplikacje 2 

Blokowanie plików wnoszących 
największe zagrożenie 3 

ZMNIEJSZENIE 

POWIERZCHNI 

ATAKU 

Metodologia zapobiegania zaawansowanym cyberatakom 

Zatrzymanie znanych exploitów, 
malware I ruchu & command-and-
control 4 

Blokowanie dostępu do znanych 
stron z malware I używanych w 
kampaniach phishing’owych 5 

ZAPOBIEGAJ 

ZNANYM 

ATAKOM 

Wykrywanie I analiza nieznanych 
dotąd zagrożeń – w plikach I URL 6 

Automatyczna propagacja reguł 
ochrony w całej organizacji celem 
wyblokowania dotychczas 
nieznanych zagrożeń 

7 

ZAPOBIEGAJ 

NIEZNANYM 

ATAKOM 
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Pogódźmy się z tym że: 

1) Nie ma żadnego dostawcy zabezpieczeń, który mógłby ”zmienić" 

organizację na “bezpieczną” lub “zgodną z regulacjami” (np. z RODO) 

jedynie sprzedając narzędzie lub usługę;  

 

2) Nie ma magicznej różdżki ani punktów kontrolnych dla zgodności z 

przepisami bezpieczeństwa 

 

3) Widoczność danych i bezpieczeństwo danych są KLUCZOWYMI 

elementami OBRONY (nie tylko zgodności z regulacjami) 

 

4)  ”Należy koncentrować się na bezpieczeństwie - nie na zgodności” 

 

5)  Bezpieczeństwo to podróż  
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Zmienia się model działania 

Od działań punktowych do podejścia systemowego 

Od działań manualnych do automatyzacji 

Od modelu “wyspy” do działania w globalnym środowisku  

Od podejścia “nie muszę tego dotykać” do “ciągłej analizy” 

Od podejścia “reagujemy na incydenty” do “prewencji” 

Od….. Do….. 
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Wnioski (te końcowe ) 

 

 1) Widoczność to podstawa – nie obronisz się przed tym czego 

nie widzisz 

 

 2) Automatyczna analiza – ataki prowadzone przez setki 

automatów/robotów są nie do zatrzymania przez człowieka. 

 

 3) Wiedza globalna o zagrożeniach – podstawa 

 

 4) Wiedza ekspercka kontra wiedza ekspercka – korzystanie z 

usług staje się koniecznością. 

 

 5) Nie da się “kupić bezpieczeństwa”; nie da się “raz a dobrze 

zrobić bezpieczeństwa” dla systemów IT 

 

 

 

 



Pytania… I odpowiedzi 
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Więcej informacji o naszej współpracy z sektorem medycznym – wpisz w Google “Palo Alto Networks Healthcare” 
lub wejdź na stronę 
https://www.paloaltonetworks.com/solutions/industries/enterprise/healthcare 


