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Bezpieczeństwo w liczbach

10%
Wzrost średnich
całkowitych kosztów
naruszenia danych,
2020-2021

287
Średnia liczba dni
potrzebna na
zidentyfikowanie i
powstrzymanie
naruszenia danych

4.62 M$
Średni całkowity koszt
naruszenia danych przez
ransomware

11
Lata z rzędu słuzba zdrowia ma
najwyższy branżowy koszt
naruszenia danych,

1.07M$
Różnica kosztów, gdzie praca
zdalna była czynnikiem
powodującym naruszenia danych

180 $
Koszt pojedynczego
rekordu informacji
umożliwiającego
identyfikację osoby (PII)

Cost of a Data Breach Report 2021 https://www.ibm.com/downloads/cas/OJDVQGRY

MIRAI

NotPetya
Cyberskok na Centralny
Bank Bangladeszu

WannaCry

cyberatak na
Aadhaar

…

Typy zagrożeń cyberbezpieczeństwa
- Malware
- Denial of Service
- Distributed Denial of Service
- Man in the Middle
- Phishing
- SQL Injection
- Password Attacks

Trendy z zakresu cyberbezpieczeństwa
- Wpływ pracy zdalnej: nowe zagrożenia i rozwiązania,
- Ransomware,
- Zwiększone wykorzystanie uwierzytelniania wieloskładnikowego,
- Ciągły wzrost zastosowań AI,
- Zwiększone ataki na usługi w chmurze,
- Prywatność danych jako dyscyplina,
- Wyłudzania informacji na temat COVID-19,
- Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa,
- Rosnące zagrożenia wewnętrzne,
- Zwiększone zapotrzebowanie na dyrektorów ds. Bezpieczeństwa,
- Krytyczna potrzeba widoczności danych w czasie rzeczywistym,

Cyfrowa transformacja przyspiesza

Aplikacje
Modułowe,
skonteneryzowane,
działające w modelu SaaS

Dane
Współdzielone zasoby
dla potrzeb
zaawansowanej
analityki I sztucznej
inteligencji

Infrastruktura
Rozporszona,hybrydowa,
wielochmurowa

Tradycyjne technologie bezpieczeństwa nie nadążają
Zbyt wiele
zadań
•

Meet with CIO and stakeholders

•
•

Nail down third-party risk
Manage GDPR program with privacy office

•

Respond to questions from state auditors

•
•

Update CEO for board meeting
Update budget projections

•
•

Write security language for vendor's contract
Make progress on the never-ending identity project

•

Review and updated project list

•

Edit communication calendar

•
•

Update risk rankings on security roadmap
Clarify policies governing external storage devices

•
•

Provide testing and encryption tool direction
Provide data handling best practices

•
•

Help with new acquisition
Meet with senior project manager

•
•

Send new best practices to development teams
Review logs for fraud ongoing investigation

•

Help with insider threat discovery

•
•

Determine location of sensitive data in the cloud
Investigate possible infection on legacy system

•
•

Continue pen testing of new business mobile app
Help architects understand zero-trust

•

Answer security policy emails

•

Format security status report for executives

•
•

Meet with recruiter to discuss staffing
Write test plan requirements for new products

•

Meet regarding improving security of facilities

Zbyt wielu
dostawców

Za duża
złożoność

Zbyt dużo
alertów

Zbyt wiele obszarów/silosów
Zarządzanie
identyfikacją I
dostępem

Bezpieczeństwo
danych

Bezpieczeństwo
aplikacji

Bezpieczeństwo
sieci

Bezpieczeństwo
urządzeń
końcowych

Tymczasem
globalny
niedobór
umiejętności w
zakresie
bezpieczeństwa
trwa

organizacji zgłasza brak wykwalifikowanego
personelu

podejrzewa, że ich organizacja jest zagrożona z
powodu ciągłego niedoboru umiejętności

https://www.isc2.org/Research/Workforce-Study

Komputer kwantowy …

• złamie większość schematów klucza publicznego (ze względu na algorytm Shora)
•
•
•

Public Key Encryption
Digital Signatures
Key Exchange Algorithms

RSA

DSA

ECC

ECDSA
DH

• osłabi (o połowę) symetryczne algorytmy kryptograficzne (dzięki algorytmowi
Grovera)
•
•
•

Hashing
Symmetric Encryption
Password derivation

SHA2

SHA3

TDES

AES

Dlaczego jest to problem już dzisiaj ?
IBM Quantum / © 2022 IBM Corporation

Quantum Safe Cryptographic Algorithms
NIST Standards

• NIST (the National Institute of Standards and
Technology in the US) started a program to identify
and standardize algorithms for Post-Quantum
Cryptography (PQC) in 2015.
• The NIST PQC program followed best practice in
the cryptography community with submission, and
public analysis of candidates by academia, industry
and government.
• After 82 submissions, and three rounds of analysis,
July 5th, 2022 NIST announced the four candidate
algorithms to be standardized 2022-2024, based
on security, cost/performance and algorithm and
implementation characteristics.
• None of the new algorithms can be attacked by a
classical or quantum computer

Purpose

Round 4 –Algorithm
New signature schemes

Public-key Encryption and Key
establishment Algorithms

CRYSTALS-Kyber
CRYSTALS-DILITHIUM

Digital Signature Algorithms

Falcon
SPHINCS+

NIST Selected Algorithms, 05 July 2022. NIST will recommend two
primary algorithms to be implemented for most use
cases: CRYSTALS-KYBER (key-establishment) and CRYSTALSDilithium (digital signatures).
https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography
IBM Submission

IBM Quantum / © 2022 IBM Corporation
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