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Usługa SOC as-a-Service (SOCaaS) 

Dzięki połączeniu kompetencji dwóch liderów rynku usług 
cyberbezpieczeństwa oraz informatyki śledczej zbudowaliśmy 
unikatowy zespół SOC. Nasz zespół składa się zarówno  
z ekspertów oferujących ofensywne usługi takie jak testy 
penetracyjne oraz red teaming, jak  
i ekspertów z zakresu defensywnych usług takich jak threat 
hunting i threat intelligence, reagowanie na incydenty, analiza 
powłamaniowa oraz informatyka śledcza. W każdej z tych 
dziedzin posiadamy topowe kompetencje na polskim rynku, 
które potwierdzone są realnymi kompetencjami, 
osiągnięciami i doświadczeniem. SOC zorientowany jest 
przede wszystkim na wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa 
organizacji, natomiast CSIRT / CERT na wymianę informacji 
oraz komunikację z innymi zewnętrznymi zespołami 
reagowania na incydenty, zbieranie informacji o zagrożeniach 
w postaci threat intelligence.
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Poznaj nasze 
podejście 

Zajmujemy się realizacją 
najbardziej zaawansowanych 
technicznych aspektów 
cyberbezpieczeństwa, zarówno 
z zakresu obrony jak i ataku. 
Dzięki zróżnicowanemu 
doświadczeniu w wielu 
specjalizacjach 
bezpieczeństwa IT jesteśmy  
w stanie szerzej spojrzeć na 
realizację każdej 
poszczególnej usługi. Nasze 
podejście wynika z szerokiego 
oraz wieloletniego 
doświadczenia zawodowego  
w cyberbezpieczeństwie i 
opiera się na trzech 
podstawowych założeniach – 
prewencja, wykrywanie i 
reagowanie. 
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Dlaczego my?
Najsilniejszą stroną naszej współpracy jest połączenie szerokiej 
eksperckiej wiedzy, zarówno  
z zakresu symulacji hakerskich ataków (testy penetracyjne, red 
teaming, testy socjotechniczne), analizy powłamaniowej, 
budowy systemów threat intelligence, realizacji proaktywnej 
informatyki śledczej (threat hunAng) jak i informatyki śledczej 
oraz reagowania na incydenty.  

Dzięki połączeniu tych wszystkich kompetencji, w których 
posiadamy realne dokonania, jesteśmy bezkonkurencyjni na 
polskim rynku. Połączenie zdolności defensywnych i 
ofensywnych pozwala na pełne pokrycie tzw. piramidy bólu dla 
threat hunAngu, a szczególnie jej szczytu czyli najbardziej 
pożądanej i najtrudniej dostępnej wiedzy w jaki sposób działają 
hakerzy (TTPs – ang. Tac$cs, Techniques and Procedures) oraz  
z jakich narzędzi korzystają. W ostatnich miesiącach na 
techblogu REDTEAM.PL zostały opublikowane liczne analizy  
z tego zakresu. 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zarówno firma 
REDTEAM.PL jak i ForSec mogą indywidualnie wydawać 
opinie wiążące dla postępowań karnych, z uwagi na posiadanie 
w swoich strukturach biegłych sądowych z list Sądów 
Okręgowych (zgodnie z prawem powołanie w roli biegłego 
sądowego możliwe jest jedynie na wniosek wybranych 
państwowych organów). W związku z tym mamy również 
wysokie kompetencje w zakresie należytego zabezpieczania 
cyfrowych dowodów, co przekłada się na możliwość ich 
wykorzystania również w postępowaniach karnych. 
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Prewencja 

Zapobieganie przez 
testowanie istniejących 
zabezpieczeń oraz 
wykrywanie słabości, audyty 
bezpieczeństwa, testy 
bezpieczeństwa, testy 
penetracyjne, testy 
socjotechniczne, red 
teaming oraz skanowanie 
podatności. 

Wykrywanie 

Proaktywna detekcja 
zagrożeń, threat intelligence 
i threat hunting przy pomocy 
naszego narzędzia RedEye 
oraz sprawdzonego 
oprogramowania typu 
endpoint protection celem 
skutecznego wykrywania 
zagrożeń. 

Reagowanie 

Reagowanie na incydenty, 
analiza złośliwego 
oprogramowania, analiza 
powłamaniowa oraz 
informatyka śledcza, w tym 
zgodne ze sztuką 
zabezpieczenie materiału 
dowodowego. Posiadamy 
status biegłego sądowego. 
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Poznaj nas - ForSec SA 

Firma ForSec to zespół ekspertów bezpieczeństwa informatycznego i informatyki śledczej. Nasza firma 
została założona w 2016 roku. ForSec to profesjonalne laboratorium informatyki śledczej  
i odzyskiwania danych, dział audytów złożony z wszechstronnego zespołu specjalistów będących  
w stanie sprostać niemal każdemu wyzwaniu oraz centrum szkoleniowe z unikalnym programem 
ścieżek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa IT  
i informatyki śledczej. 

ForSec to także dystrybutor specjalistycznego sprzętu i oprogramowania 
do informatyki śledczej. Jesteśmy oficjalnym polskim przedstawicielem 
firm Logicube, X-Ways Forensics, AccessData, Nuix, Belkaso^, MD5, 
GetData, Elcomso^ czy Cellebrite – producenta narzędzi UFED, służących 
do analizy telefonów komórkowych. ForSec działa zarówno na rynku 
polskim jak  
i zagranicznym. Jako jedyne laboratorium w Polsce bada zablokowane  
i zaszyfrowane urządzenia mobilne (Samsung, iPhone, Huawei), a także 
jest jedynym komercyjnym laboratorium zajmującym się analizami 
kryminalnymi zorganizowanych grup przestępczych, które analizuje 
powiązania osobowe, sprzętowe i przepływy finansowe na rachunkach 
bankowych.  

Firma ForSec posiada własne centrum szkoleniowe z autorskimi szkoleniami dotyczącymi informatyki 
śledczej oraz wykrywania i zwalczania ataków cyberprzestępczych. Spółka ForSec współpracuje  
z laboratoriami informatyki śledczej na całym świecie, m.in. Stany Zjednoczone, Turcja, Austria, 
Chorwacja, Czechy. Wynikiem czego posiada wiedzę  
i doświadczenie z najlepszych światowych praktyk dotyczących 
informatyki śledczej 

Zespół ForSec to specjaliści, biegli sądowi, eksperci informatyki 
śledczej z ponad 10 letnim stażem. Każdego dnia w naszym 
laboratorium zajmujemy się analizą komputerów, telefonów 
komórkowych - szukaniem dowodów elektronicznych. Naszymi 
klientami są niemal wszystkie służby działające w naszym kraju, 
od policji, poprzez sądy, prokuratury, urzędy kontroli skarbowej, 
placówki straży granicznej i inne instytucje powołane do ścigania 
przestępstw, a także firmy prywatne mające podejrzenie 
wycieku danych, włamania do sieci firmowej, czy działania 
nieuczciwych pracowników. Pracujące całą dobę laboratorium 
wydaje kilkadziesiąt spraw - opinii miesięcznie. Opinie dotyczą 
min. analizy komputerów pod kątem złośliwego 
oprogramowania zmieniającego numery kont bankowych 
podczas wykonywania przelewów. W dziale audytów pracuje 
wykwalifikowana i doświadczona kadra audytorów, posiadająca 
liczne certyfikaty np. C|EH - CerAficate Ethical Hacker, CCLO - 
Cellebrite CerAfied Logical Operator, CCPA - Cellebrite CerAfied 
Phisical Analyst, OSCP - Offensive Security CerAfied Professional. 
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Poznaj nas - REDTEAM.PL 

REDTEAM.PL CERT Jest członkiem największej międzynarodowej organizacji Trusted Introducer  1

zrzeszającej zespoły CERT oraz posiada dostęp do zamkniętych plajorm wymiany informacji pomiędzy 
zespołami reagowania na incydenty.  

Lider zespołu SOC3 / CSIRT był głównym autorem pierwszego dokumentu ENISA (Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – agencja Unii Europejskiej) na temat cyber threat intelligence (CTI) pt. 
“Iden$fying and handling cybercrime traces” (zadania 1-2, dodatek 1-3), który powstał w 2013 roku i 
przeznaczony był dla europejskich zespołów reagowania na incydenty (CERT/CSIRT). Jest również 
współautorem wielu innych dokumentów ENISA m.in. o analizie artefaktów i wymianie informacji 
pomiędzy zespołami CERT/CSIRT pt. “Common Framework for Ar$fact Analysis Ac$vi$es” (2014; 2-4 
rozdział) oraz dokumentu poświęconego informatyce śledczej pt. “Digital forensics” (2013; zadania 1-2). 

Był członkiem trzyosobowego zespołu, który wygrał największe europejskie ćwiczenia z zakresu ochrony 
cyberprzestrzeni organizowane przez Unię Europejską – Cyber Europe 2014. 

Aktualnie firma REDTEAM.PL prowadzi badania związane z zaawansowanymi symulacjami hakerskich 
ataków (red teaming) oraz ich proaktywnym wykrywaniem (threat hunJng, threat intelligence). 
Niektóre wyniki zostały opisane na formowym blogu. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż opublikowane artykuły są unikalne, a tematy w nich poruszane nie były 
wcześniej opisane z taką szczegółowością. Przykładowo opis budowy silnika oprogramowania typu DNS 
firewall pozwala na budowę produktu tego typu (takie produkty są bardzo kosztowne) i stanowi bogate 
źródło wiedzy dla threat hunterów. Z kolei artykuł o możliwości kolizji wewnętrznej domeny jest 
prawdopodobnie pierwszą demonstracją możliwości skutecznego ataku tego typu, który to atak został 
tylko ogólnie opisany jako ryzyko w dokumentach organizacji ICANN. 

 https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/redteampl.html1
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Monitorowanie bezpieczeństwa stacji 
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Systemy Endpoint Security

• Monitorujemy aktywność wszystkich procesów systemu 
Windows  
i wykorzystujemy predefiniowane reguły do 
rozpoznawania podejrzanego działania systemu.  
W razie wykrycia takiej aktywności w trybie 
natychmiastowym unieszkodliwiamy działanie 
złośliwego procesu.

• Chronimy użytkowników przed złośliwym 
oprogramowaniem ransomware. Nasza technologia 
pozwala monitorować i weryfikować wszystkie 
uruchamiane aplikacje w oparciu o ich zachowanie  
i reputację. Jest przeznaczona do wykrywania  
i blokowania procesów przypominających swoim 
zachowaniem działanie oprogramowania ransomware. 

•  W przypadku, kiedy konwencjonalne skanery 
antywirusowe pozostają bezradne wobec 
zaawansowanych złośliwych kodów nasza usługa 
pozwala monitorować zachowanie procesów  
w bezpiecznym, odizolowanym środowisku – tak 
zwanym SANDBOXIE. Takie podejście pozwala nam 
wykrywać nowe zagrożenia nieznane jeszcze dla 
standardowych silników antywirusowych.

• Monitorujemy aplikacje narażone na ataki exploitów 
(m.in. przeglądarki, czytniki dokumentów, programy 
pocztowe, Flash, Java i inne) i zamiast skupiać się tylko 
na identyfikatorach luk CVE, koncentrujemy się na 
rozpoznawaniu technik wykorzystywanych przez 
exploity. W momencie wykrycia próby wykorzystania 
exploitu, staramy się natychmiast blokować takie 
zagrożenie.

• Ochraniamy stacje robocze od strony sieci. Dzięki 
stałemu monitorowaniu weryfikujemy ruch, który 
dostaje się do zabezpieczanej stacji roboczej oraz ruch, 
który od niej wychodzi. Takie zabezpieczenia pozwalają 
np. wychwytywać fałszywe strony internetowe 
powodując tym blokowanie fikcyjnych stron np. 
bankowych ochraniając użytkowników przed 
podawaniem danych autoryzacyjnych  

Części składowe 
SOC 

• Endpoint Security

• Endpoint Encryption

• Endpoint Data Loss 
Prevention

• Endpoint Detection & 
Response

• Endpoint Dynamic Threat 
Defense

• Skanery luk i podatności

• Threat Hunting

• SIEM
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Systemy Endpoint EncrypAon 

Wdrożenie i pełna obsługa systemu do zarządzania szyfrowanymi urządzeniami  
i danymi. Dzięki wprowadzeniu zaproponowanego przez nas rozwiązania, każde urządzeni USB 
wyniesione poza mury firmy zostanie automatycznie zaszyfrowane. Jeżeli ktokolwiek zgubi takie 
urządzenie lub zostanie ono skradzione nikt nie pozna tajemnicy firmy, ponieważ dane urządzenie USB 
będzie działało tylko i WYŁĄCZNIE w określonym wcześniej wskazanym komputerze służbowym, 

natomiast na pozostałych komputerach dane będą całkowicie nieczytelne. Szyfrowanie istotnych 

danych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa organizacji.  

Klient ma do wyboru szyfrowanie pełnych stacji roboczych lub tylko określonych plików czy folderów. 
Każda wiadomość email w prosty sposób może być zaszyfrowana dając w ten sposób gwarancję, że 
jedynie adresat wiadomość będzie w stanie zapoznać się z jej treścią. Całość szyfrowania odbywa się 
poprzez hasła lub certyfikaty I zarządzana jest z jednego centralnego miejsca. 

Dynamiczna ochrona nieznanych zagrożeń w czasie rzeczywistym. 

Dzięki usłudze Dynamic Threat Defense zapewniamy kolejną warstwę ochrony zarówno dla stacji 
roboczych jak również dla serwerów pocztowych opartych o Exchange. Poziom zabezpieczenia 
dynamicznej ochrony służy do wykrywania nowych, nigdy wcześniej niewystępujących rodzajów 
zagrożeń, wykorzystując do tego technologię sandboxingu w chmurze. Przesłana próbka analizowana 
jest w sandboxie, który symuluje zachowanie użytkownika, aby oszukać techniki mające na celu 
uniknięcie wykrycia. 

Wiemy, że bezpieczeństwo to podstawa funkcjonowania każdej firmy, dlatego najważniejsza jest 
szybkość reakcji. Jeśli żadne systemy bezpieczeństwa nie zareagują, a plik jest unikatowy zostaje 
uruchomiona usługa dynamicznej detekcji, która potrafi analizować większość plików w czasie krótszym 
niż 5 minut. Jeżeli dany plik był już analizowany, wystarczy tylko kilka sekund, aby wszystkie urządzenia 
w infrastrukturze sieciowej były chronione przed potencjalnym zagrożeniem. 
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Systemy Endpoint Data Loss PrevenAon 

Wdrożenie oraz pełna obsługa profesjonalnego systemu Data Loss 
PrevenAon chroniącego zasoby klienta. Każdy plik przetwarzający  
w firmie posiada indywidualne reguły, na podstawie których określeni 
użytkownicy posiadają odpowiednie uprawnienia. W każdej sytuacji 
można zweryfikować pełny cykl życia pliku. 

Endpoint DetecJon & Response 

Usługa identyfikacji nietypowych zachowań i naruszeń 
bezpieczeństwa w infrastrukturze sieciowej. Pozwala nam reagować 
na zdarzenia, oceniać ich ryzyko, a także podejmować stosowne do 
sytuacji działania bezpieczeństwa. Systemy w czasie rzeczywistym 
nadzorują, monitorują i oceniają wszystkie czynności wykonywane  
w infrastrukturze sieciowej. Nasza usługa zapewnia unikatowy sposób 
detekcji zagrożeń w oparciu o analizę zachowania i reputacji plików.  

Na bazie naszego 
wieloletniego 
doświadczenia 
oraz poprzez 
umiejętne 
dopasowania 
czułości reguł 
detekcji dla 
różnych grup komputerów i użytkowników, możliwe jest precyzyjne 
identyfikowanie zagrożeń i unikanie poprzez to ogromnej ilości 
fałszywych alarmów, a w połączeniu np. nazwą, ścieżką lub 
zachowaniem pliku (wykonywanie komendy  
w wierszu poleceń), możliwe jest precyzyjnie określenie wektora 
ataku złośliwej aplikacji.
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DLP  - zalety 

• zapobiega utracie i kradzieży 
danych - dba o 
bezpieczeństwo danych 
utrzymując je wewnątrz firmy

• chroni przed skutkami 
wysyłania danych do 
niepożądanych nadawców, 
systemów chmurowych czy 
innych zewnętrznych 
nieautoryzowanych źródeł 

• ochrania organizacje przed 
prywatnymi urządzeniami – 
system chroni dane zapisane 
w tzw. strefie chronionej 
uniemożliwiając 
przenoszenie określonych 
danych na prywatne 
urządzenia

• kontrola wydajności pracy 
pracowników – system 
wspomaga kontrole pracy 
użytkowników raportując - 
wykorzystanie drukarek, 
aplikacji oraz wszelkich 
aktywności online 
niezwiązanych  
z pracą.

EDR  - zalety 

• wykrywanie zagrożeń APT

• blokowanie ataków 
bezpikowych

• Blokowanie zagrożeń typu 
zero-day

• ochrona infrastruktury przed 
złośliwym oprogramowaniem 
typu ransomware
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Przewaga nad konkurencją – LABORATORIUM INFORMATYKI 
ŚLEDCZEJ 
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Nasz zespół do zabezpieczania materiałów dowodowych zajmuje się: 

• Zabezpieczaniem danych (kopia binarna) z komputerów stacjonarnych/laptopów/
innych nośników danych,

• Zabezpieczaniem danych z serwerów,

• Zabezpieczanie zrzutów pamięci RAM,

• Zabezpieczanie danych z niezablokowanych telefonów komórkowych/tabletów,

• Zabezpieczanie danych z wszystkich zablokowanych urządzeń mobilnych (w tym 
najnowsze telefony Samsung oraz iPhone),

• Zabezpieczanie danych z chmury.

Każdego dnia w naszym laboratorium zajmujemy się 
analizą komputerów, telefonów komórkowych - 
szukaniem dowodów elektronicznych. Naszymi 
klientami są niemal wszystkie służby działające  
w naszym kraju, od policji, poprzez sądy, prokuratury, 
urzędy kontroli skarbowej, placówki straży granicznej  
i inne instytucje powołane do ścigania przestępstw,  
a także firmy prywatne mające podejrzenie wycieku 
danych, włamania do sieci firmowej, czy działania 
nieuczciwych pracowników. Pracujące całą dobę 
laboratorium wydaje kilkadziesiąt spraw - opinii 
miesięcznie. Opinie dotyczą min. analizy komputerów 
pod kątem złośliwego oprogramowania zmieniającego 
numery kont bankowych podczas wykonywania 
przelewów. Jest to realna przewaga nad konkurencją, 
ponieważ nasze laboratorium nie powstało wyłącznie 
na potrzeby działu Security Operations Center. 
Laboratorium istnieje od pierwszych dni powstania 
firmy ForSec SA
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Nasze laboratorium jest wyposażone w 
narzędzia i oprogramowanie używane do 
realizacji usługi: 

• 7x inżynierów forensics (+6 inżynierów 
forensics współpracujących)

• 12x licencji X-Ways Forensics

• 11x licencji Access Data FTK

• 1x licencja Access Data Quin-c

• 1x licencja Recon Imager

• 1x licencja IBM I2 Notebook Analyst

• 2x licencji Magnet AXIOM

• 1x licencja VFC

• 2x duplikator Logicube Forensic Falcon-
NEO

• 1x duplikator Logicube Talon Ultimate

• 2x Tableau Forensics Duplicator

• 6x Write Blockers (Tableau oraz 
Logicube)

• 3x licencje Cellebrite – UFED 4PC 
Ultimate, UFED Touch2 Ultimate

• 1x licencja AMPED5

• Współpraca z zagranicznymi firmami 
forensicowymi: 

• Czechy

• Chorwacja

• Stany Zjednoczone

• Rosja

• Turcja

• Rumunia

• Francja

• Austria

• Węgry

Ponadto ForSec jest certyfikowanym 
ośrodkiem szkoleniowym Cellebrite, 
FTK oraz X-Ways Forensics. 

Dzięki współpracy z zagranicznymi 
firmami o podobnym profilu często 
wymieniamy się doświadczeniem na 
różnego typu spotkaniach, także dzięki 
czemu świadczymy usługi z zakresu 
informatyki śledczej na najwyższym 
poziomie.
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Przewaga nad konkurencją – INNOWACJE 

Problematyka detekcji cyberataków 

Typowe produkty do wykrywania włamań nasłuchują ruch sieciowy i do detekcji wykorzystują setki 
wcześniej zdefiniowanych reguł. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest brak zrozumienia dla 
większości zgłaszanych ostrzeżeń. Liczne alerty pojawiają się niezależnie od tego czy atak ma miejsce czy 
też nie. W ten sposób pomimo posiadania systemów bezpieczeństwa atak często pozostaje niezauważony, 
gdyż nie jest dostrzegany w gąszczu setek ostrzeżeń, które pojawiają się stale w produkcyjnym środowisku. 

W detekcji aktywnego ataku nie chodzi o to aby wykryć każdy krok atakującego, ale aby wykryć kluczowe 
etapy ataku, bez których realizacja udanego ataku jest niemożliwa. Istotne jest również aby ostrzeżenia 
wyświetlały się jedynie w przypadku gdy rzeczywiście atak ma miejsce, a ilość błędnych ostrzeżeń powinna 
być jak najbliższa 
zeru. W przeciwnym 
przypadku nawet 
jeśli system wykryje 
atak to informacja ta 
może być 
zbagatelizowana. 

REDEYE
Podejście nowej generacji 
do wyszukiwania 
cyberzagrożeń
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Wyszukiwanie zagrożeń z pomocą RedEye 

 
Oprogramowanie RedEye stworzone przez 
firmę RED TEAM  posiada szereg 2

unikalnych reguł, które zostały 
przygotowane na bazie wieloletniego 
doświadczenia zarówno w ofensywnym jak 
i defensywnym cyberbezpieczeństwie. 
Doświadczenie  to poparte jest realnymi 3

osiągnięciami takimi jak praca na 
wiodących technicznych stanowiskach  
w międzynarodowych przedsiębiorstwach, 
licznymi certyfikatami z zakresu 
technicznego cyberbezpieczeństwa  
i referencjami od znanych podmiotów oraz 
publikacjami naukowymi  i uznanymi 4

publicznie dostępnymi badaniami nad 
cyberbezpieczeństwem . Firma RED TEAM na co dzień zajmuje się świadczeniem usług takich jak testy 5

penetracyjne  oraz symulacje realnych scenariuszy ataków (red teaming ). Posiadanie praktycznej wiedzy  6 7

z zarówno realizacji ataków, jak i informatyki śledczej oraz analizy powłamaniowej pozwala na stworzenie 
najlepszych rozwiązań do ich detekcji. 

Jednym z przykładowych wykrywanych ataków jest badWPAD, którego implementacja na szeroką skalę 
atakowała od 10 lat miliony komputerów na całym świecie, w tym również z Polski. Atak ten został wykryty 
przez firmę RED TEAM w maju 2019 roku , za co otrzymała ona podziękowania od europejskich 8

narodowych zespołów reagowania na incydenty , wliczając w to CERT Polska , CERT Estonii oraz CERT 9 10

Łotwy. Badanie to zostało także wyróżnione w SANS Daily Network Security Podcast (Stormcast) . Pomimo 11

ataku trwającego wiele lat nie udało się go wcześniej wykryć przy pomocy dziesiątek tysięcy popularnych 
reguł do analizy bezpieczeństwa ruchu sieciowego. W wykrywaniu adwersarzy również nie liczy się ilość,  
a jakość metod detekcji, która wynika bezpośrednio z doświadczenia i szerokich technicznych kompetencji 
zespołu tworzącego RedEye. 

 https://redteam.pl/2

 https://redteam.pl/pl/zespol.html3

 https://ksiegarnia.pwn.pl/Praktyczna-analiza-powlamaniowa,715723827,p.html4

 https://blog.redteam.pl/5

 https://redteam.pl/pl/testy-penetracyjne.html6

 https://redteam.pl/pl/red-teaming-testy-socjotechniczne.html7

 https://www.cert.pl/news/single/przejecie-domen-pl-zwiazanych-z-atakiem-badwpad/8

 https://blog.redteam.pl/2019/05/sinkholing-badwpad-wpadblock-wpadblocking-com.html9

 https://twitter.com/CERT_Polska/status/113952831933720576010

 https://isc.sans.edu/podcastdetail.html?id=648411
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RedEye a oprogramowanie antywirusowe 

Hakerzy w trakcie ataków wykorzystują natywne mechanizmy systemów Windows w celu uzyskania 
poświadczeń. Oprogramowanie antywirusowe nie wykrywa obecności atakującego, który loguje się jako 
użytkownik. Detekcja oprogramowania antywirusowego polega na analizie działania oprogramowania,  
a nie użytkownika. Cyberprzestępcy wykorzystują to i wykonują ataki nie na podatne oprogramowanie, co 
z dużym prawdopodobieństwem mogłoby zostać wykryte przez systemy typu EDR (ang. Endpoint 
Detec$on and Response), ale na standardowe mechanizmy systemów Windows. Tego typu ataki nie są 
wykrywane przez zainstalowane na stacjach klienckich oprogramowanie, ponieważ wykonywane są na 
poziomie sieci pomiędzy stacjami znajdującymi się w domenie Windows. W ten sposób grupy APT (ang. 
Advanced Persistent Threat) są w stanie uzyskać dostęp do danych pomimo posiadania przez organizację 
różnego rodzaju mechanizmów zabezpieczających stacje robocze. 

RedEye a ataki hakerskie 

Poprzez implementację 
pasywnych jak i aktywnych 
systemów wykrywania 
oprogramowanie RedEye ukrywa 
swoją obecność w sieci symulując 
typowy komputer, a nie system 

detekcji włamań.  Dodatkowo 
zwraca na siebie uwagę hakera celem jednoznacznej jego identyfikacji  i powiadomienia zespołu 
bezpieczeństwa o incydencie. Podejście firmy RED TEAM do wyszukiwania zagrożeń bazuje na znajomości 
technik ataków oraz narzędzi wykorzystywanych przez zaawansowanych adwersarzy. Dzięki zrozumieniu 
zarówno aspektów ofensywnych jak i defensywnych w oprogramowaniu RedEye zaimplementowane są 
minimalistyczne reguły pozwalające wykryć ataki, które nie są identyfikowane przez oprogramowanie EDR. 
Z tego względu produkt RedEye stanowi uzupełnienie do oprogramowania antywirusowego i pokrewnych 
rozwiązań. 

Działania cyberprzestępców zmieniły się na przestrzeni lat. Dziś nie uzyskują oni dostępu do danych 
organizacji jedynie przez uruchomienie złośliwego oprogramowania bądź inne formy zdalnego ataku. 
Przedsiębiorstwo powinno być zabezpieczone również od strony sieci lokalnej, przed działaniami 
wewnętrznego intruza. Takim wewnętrznym intruzem może być zarówno nieuczciwy pracownik czy 
dostawca, jak i atak polegający na podłączeniu złośliwego implantu do sieci wewnętrznej 
przedsiębiorstwa. Urządzenie tego typu może zostać podłączone zarówno do portu USB jednego  
z komputerów organizacji jak i bezpośrednio do sieci wewnętrznej. RedEye zbudowany jest w oparciu  
o nowe podejście do wyszukiwania zagrożeń (threat hunAng), bazujące na doświadczeniu w 
przeprowadzaniu autoryzowanych ataków (red teaming) i chroni organizację poprzez wykrywanie takich 
ataków na poziomie sieci lokalnej. 
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RedEye a ataki z wykorzystaniem implantów 

Ponadto RedEye jest w stanie wykryć również podłączenie do sieci oprogramowania sprzętowego typu 
backdoor, którego celem jest umożliwienie hakerowi stałego dostępu do sieci wewnętrznej organizacji lub 
kradzież poświadczeń, które będą następnie wykorzystane w kolejnych etapach ataku. Takie urządzenie 
może zostać umieszczone przez osobę z zewnątrz, przykładowo jednego z dostawców, ale również przez 
nieuczciwego pracownika działającego na szkodę przedsiębiorstwa. 

 
RedEye a złośliwe oprogramowanie 

Codziennie firmy antywirusowe w zautomatyzowany sposób na masową skalę uruchamiają każde 
podejrzane oprogramowanie w środowiskach sandbox, których celem jest wykrycie złośliwego działania. 
Jeśli przykładowo ransomware zaczyna szyfrować dane na dysku to tworzona jest sygnatura, która 
ostatecznie umieszczana jest w bazie reguł oprogramowania antywirusowego. Złośliwe oprogramowanie 
aby zabezpieczyć się przeciwko takim automatycznym środowiskom detekcji posiada zaimplementowane 
mechanizmy anA-sandbox. 
Celem tych mechanizmów jest 
wykrycie, czy złośliwe 
oprogramowanie nie zostało 
uruchomione w środowisku 
sandbox. Jeśli środowisko 
sandbox zostanie wykryte, to 
oprogramowanie nie zostanie 
aktywowane i nie wykona 
żadnego złośliwego 
działania.Oprogramowanie 
RedEye implementuje szereg 
autorskich pomysłów,  a jednym z nich jest próba oszukania złośliwego oprogramowania, iż zostało 
uruchomione w środowisku sandbox. Takie podejście pozwala nie tylko wykryć zarażony komputer, ale 
również nie dopuścić do ataku ransomware polegającego przykładowo na zaszyfrowaniu danych na dysku. 
Złośliwe oprogramowanie nie zostanie aktywowane w wyniku zadziałania mechanizmu anA-sandbox, 
którego celem jest uniknięcie detekcji przez zautomatyzowane środowiska przeznaczone do analizy 
malware. 
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RedEye wykrywa zagrożenia, których nie 
rozpoznaje oprogramowanie typu endpoint 
protec$on (np. antywirus).
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RedEye – nowoczesny łowca zagrożeń sieciowych 

Tworząc RedEye wykorzystaliśmy nasze bogate 
wieloletnie doświadczenie i zaprojektowaliśmy 
mechanizmy, które są skrajnie trudne do 
ominięcia przez atakującego, a w których 
budowie ograniczają nas jedynie możliwości 
technologiczne. Projektując warianty detekcji 
myśleliśmy jak zaawansowani atakujący, szukając 
możliwości wykrycia zarówno obecności systemu 
IDS (ang. Intrusion Detec$on System) jak i metod 

ominięcia jego mechanizmów wykrywania intruzów. Oferowane oprogramowanie posiada 
zaimplementowane rozwiązania wynikające z gruntownego zrozumienia aspektów zarówno defensywnych 
jak i ofensywnych przed którymi stoją hakerzy o wysokich kompetencjach. 

W wyszukiwaniu zagrożeń na wierzchołku szeroko uznanej tzw. piramidy bólu (ang. The Pyramid of Pain) 
znajdują się informacje w jaki sposób postępują atakujący i z jakich narzędzi korzystają. To właśnie te 
informacje są najbardziej pożądanymi w tzw. threat hun$ngu, czyli proaktywnym wyszukiwaniu zagrożeń. 
Przede wszystkim tą wiedzę wraz z detekcją sieciowych artefaktów zaimplementowaliśmy w RedEye, dzięki 
czemu stworzyliśmy unikalne na rynku rozwiązanie do detekcji zaawansowanych ataków. 

Podłączone jako szeregowa stacja urządzenie RedEye będzie miało możliwość wykrywania ataków  
w danym segmencie sieci lokalnej. W przypadku jeśli przedsiębiorstwo posiada wiele segmentów to do 
każdorazowej ochrony danej podsieci potrzebne jest oddzielne urządzenie. Dzięki takiemu podejściu 
RedEye może działać również w całkowicie wydzielonych sieciach, przykładowo w sieciach przemysłowych. 
Nie ma limitów co do ilości urządzeń, które mogą być w danej podsieci. 

Zawsze staramy się być o krok dalej przed najbardziej zaawansowanymi adwersarzami. Zaprojektowana 
detekcja nie wzoruje się na innych popularnych rozwiązaniach, których słabości znamy i z powodzeniem 
wykorzystujemy w trakcie wykonywania autoryzowanych ataków, takich jak usługa testów penetracyjnych. 
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Firma Microsoft w finalnych wnioskach płynących z analizy ataku Solorigate 
(2021) zawarła tezę, iż krytycznym aspektem obrony przeciw cyberatakom jest 
podejście zakładające, że już doszło do naruszenia bezpieczeństwa (ang. 
assumed breach). Jako jedno z głównych źródeł poszukiwań potencjalnych 
intruzów podano wewnętrzną sieć organizacji. Na tym właśnie podejściu Zero 
Trust bazuje nasza usługa proaktywnej informatyki śledczej z wykorzystaniem 
autorskiego narzędzia RedEye. Przy jego pomocy dedykowany zespół SOC w 
trybie 24/7 monitoruje infrastrukturę organizacji celem wykrycia intruzów.
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Najważniejsze korzyści z wykorzystania RedEye 

● Detekcja ataków, które nie są wykrywane przez oprogramowanie antywirusowe. Uzupełnienie 
dla oprogramowania antywirusowego – RedEye nie wyklucza 
się oraz nie powiela pracy oprogramowania z agentem 
zainstalowanym na systemach operacyjnych, a stanowi 
dopełnienie możliwości detekcji. To czego nie wykryje 
antywirus może zostać wykryte przy pomocy RedEye.

● Obniżenie ryzyka niewykrycia ataku oraz dalszej jego eskalacji, 
która może prowadzić do strat finansowych oraz 
wizerunkowych związanych z nieautoryzowanym dostępem do 
danych (przykładowo tajemnic przedsiębiorstwa czy danych 
osobowych). RedEye umożliwia wykrycie początkowych faz 
ataku, zanim dojdzie do jego eskalacji, w tym wycieków 
informacji oraz zatarcia śladów obecności intruza. Klasyczne 
systemy detekcji wykrywają intruza, który potencjalnie już ma 
dostęp do danych.

● Niskie koszta implementacji oraz utrzymania przy zachowaniu 
wysokich możliwości detekcji:

○ RedEye nie musi widzieć całego ruchu sieciowego,  
a wystarczy jeśli zostanie podłączony do sieci jak każda 
inna szeregowa stacja robocza. Dzięki takiemu 
podejściu detekcję można prowadzić w wydzielonych 
segmentach sieci lokalnej.

○ RedEye stara się pozyskać z ruchu sieciowego 
wszystkie istotne informacje co do których ma dostęp 
szeregowa stacja, a które mogą pozwolić 
zidentyfikować przeprowadzany atak.

○ RedEye przeznaczony jest do wykrywania ataków na 
sieci Windows, jednak nie wymaga zainstalowania 
żadnego oprogramowania na serwerach lub stacjach 
roboczych, jak również wprowadzania jakichkolwiek 
zmian w konfiguracji systemów itp – tym samym nie 
wpływa na obciążenie zasobów.

● Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i zgodności z 
wymogami, przykładowo: rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), norma ISO/
IEC 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), Rekomendacja D Komisji Nadzoru 
Finansowego (bezpieczeństwo w bankach), czy standard PCI DSS (bezpieczeństwo 
przetwarzania danych kart płatniczych). 
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Kluczowe cechy RedEye 

● Unikalne, a zarazem sprawdzone w praktyce podejście. Oprogramowanie stworzone przez 
czołowych polskich praktyków  na co dzień zajmujących się realizacją symulacji realnych 12

scenariuszy ataków APT (red teaming), testów penetracyjnych, informatyką śledczą  
i reagowaniem na incydenty (DFIR) oraz proaktywnym wyszukiwaniem zagrożeń (threat 
hunting). Efekt połączenia wiedzy i doświadczenia z zakresu ataku, obrony oraz analizy 
incydentów, w tym analizy powłamaniowej.

● Oprogramowanie spowalnia możliwość wykonania udanego ataku oraz jest niewykrywalne dla 
intruzów, w wyniku czego zespół bezpieczeństwa jest w porę informowany o incydentach.

● Detekcja prób ataków we wczesnym stadium, zanim atakujący uzyska dostęp do systemu 
operacyjnego ofiary – RedEye minimalizuje ryzyko dostępu do istotnych danych przez osoby 
niepowołane, kiedy większość rozwiązań ma na celu wykrycie intruza, który ma już dostęp do 
systemu oraz danych.

● Pasywna i niezauważalna detekcja bazująca na znajomości TTPs (ang. Tac$cs, Techniques and 

Procedures), czyli technik wykorzystywanych w szeregu najpopularniejszych ataków, w 
najczęściej realizowanych scenariuszach grup APT (ang. Advanced Persistent Threat).

● Behawioralna detekcja działania hakerskich narzędzi oparta o ruch sieciowy, a nie konkretne 
implementacje ataków. Oprogramowanie wykrywa każdego wykonującego dany atak, a nie 
tylko wybrane narzędzia.

● Oszukiwanie mechanizmów złośliwego oprogramowania celem jego unieszkodliwienia.

● Aktywne wyszukiwanie intruzów poprzez symulacje ofiary.

● Wykrywanie oprogramowania do synchronizacji z chmurą (implementacja mechanizmu 
wspierającego rozwiązania DLP).

● Wykrywanie podłączenia nowych urządzeń do sieci.

● Oprogramowanie działa w obrębie jednego segmentu sieci lokalnej i nie potrzebuje dostępu do 
sieci publicznej (Internet). Może być wykorzystywane w wydzielonych produkcyjnych sieciach.

● Urządzenie analizuje jedynie metadane (nie przechowuje żadnych poufnych informacji, a tylko 
nagłówki).

 https://redteam.pl/pl/zespol.html12
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