
Praca zdalna i postępująca 
cyfryzacja życia to nadal dogodne 
warunki dla cyberprzestępców. 
Niestety nic nie wskazuje na 
to, aby w 2022 roku miało się 
to zmienić. Dlatego ważne jest, 
abyśmy byli świadomi stale 
rosnącego ryzyka ataku i tego, co 
można zrobić, aby je zmniejszyć!

SEBASTIAN STRZELAK

Cyberbezpieczeństwo oparte 
na sztucznej inteligencji 
W związku z dynamicznym rozwojem AI (Artificial 
Intelligence) coraz więcej firm będzie inwestować 
w te rozwiązania w 2022 roku. 

Jednym z takich narzędzi polecanych i wdra-
żanych przez Inżynierów NetFormers do walki 
z cyberzagrożeniami jest Cisco Umbrella – in-
teligentny system działający w chmurze, który 
monitoruje zapytania DNS (Domain Name System) 
generowane przez wszystkie urządzenia podłą-
czone do sieci. System DNS zapewnia podstawowe 
usługi translacji adresów zrozumiałych dla ludzi 
(np. www.netformers.pl) na adresy IP – zrozumiałe 
dla maszyn. 

Cisco Umbrella analizuje te zapytania, blokując 
dostęp do tych domen, które zostały zidentyfiko-
wane jako złośliwe, zainfekowane lub próbujące 
wyłudzać informacje od nieświadomych użytkow-
ników sieci. 

Rosnące zagrożenie ze strony 
oprogramowania ransomware
Oprogramowanie ransomware jest wykorzystywane 
przez cyberprzestępców, aby zaszyfrować strate-
giczne dane firmy i zmusić ją do uiszczenia opłaty 

NAJWAŻNIEJSZE  
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za odzyskanie dostępu do danych lub odblokowanie 
dostępu do kluczowych usług firmy. Złośliwy kod 
może dostać się do sieci poprzez przeglądarkę lub 
pocztę elektroniczną. 

Internet rzeczy podatnych na zagrożenia
Przewiduje się, że do końca 2022 r. liczba podłą-
czonych urządzeń – znanych jako „Internet rze-
czy” (Internet of Things) – osiągnie liczbę 18 mi-
liardów. Jedną z konsekwencji tego trendu jest 
wzrost liczby potencjalnych punktów dostępu 
dla cyberprzestępców, którzy chcą uzyskać 
dostęp do bezpiecznych systemów cyfrowych.

Jakie rozwiązanie do ochrony punktów końco-
wych wybrać? Mamy wiele możliwości. 

Jednym z nich jest nowoczesny firewall Cisco 
Firepower. Umożliwia on kompleksową ochronę 
całej sieci IoT oraz pozwala monitorować i za-
pobiegać atakom nakierowanym na konkretne 
systemy. 

Uzupełnieniem będzie system Cisco Umbrella, 
który na poziomie komunikacji DNS jest w stanie 
wykryć i zablokować podejrzany ruch z setek urzą-
dzeń podłączonych do sieci. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabez-
pieczeń IT i poznać skuteczne narzędzia cyberse-
curity, skontaktuj się z nami. 

Zapisz się na darmowe testy rozwiązań ochrony  
sieci i wybierz najlepsze zabezpieczenie dla Twojej  
firmy: www.ochronasieci.pl/testy-zabezpieczen/. 

Sebastian Strzelak 
CEO, NetFormers

Od 20 lat profesjonalnie zajmuje się 
projektowaniem, sprzedażą i wdrażaniem 

bezpiecznych, globalnych, ujednoliconych rozwiązań 
komunikacyjnych. Najpierw u największych integratorów w Polsce 
(NextiraOne, ATM) a od 10 lat z sukcesami we własnej firmie – 
NetFormers – zarządzanej razem ze wspólnikami. Dzięki temu, 
że posiada najwyższe stopnie certyfikacji branżowej, w tym m.in. Cisco 
Certified Internetwork Expert (CCIE Security), Certified Information 
Systems Security Professional (CISSP) czy Project Management 
Professional (PMP), brał udział w wielu zaawansowanych projektach 
integratorskich u największych graczy na polskim rynku. 

Jako właściciel i prezes NetFormers Sebastian wraz 
ze wspólnikami zbudował solidną i godną zaufania markę 
NetFormers, która w tym roku otrzymała wyróżnienie „Diamenty 
Forbesa” w rankingu najszybciej rozwijających się firm w Polsce.

Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci, entuzjasta 
wszelkiej aktywności sportowej (CrossFit, żeglarstwo, 
badminton, pływanie, sporty zimowe) i podróży.

JAK SIĘ CHRONIĆ?  
Mamy na to kilka 
konkretnych sposobów:
•   tworzenie kopii zapasowych,
•   aktualizacja systemów w celu 

eliminacji znanych podatności,
•  edukacja pracowników w kwestiach 

bezpieczeństwa,
•  korzystanie z nowoczesnych 

rozwiązań ochrony – wybieraj 
narzędzia przeznaczone do ochrony 
urządzeń końcowych, wprowadź 
system zarządzania uprawnieniami 
i upewnij się, że wszystkie 
krytyczne urządzenia i usługi mają 
skonfigurowane uwierzytelnianie 
dwuskładnikowe.
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