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QDP Sp. z o.o. (wcześniej Quest-Dystrybucja)

Dostawca i integrator rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 

zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w 

chmurze obecny na polskim rynku od 2004 r.

Przedstawiciel wiodących producentów oprogramowania m.in. 

Broadcom, Cymulate, Secret Double Octopus, InfoBay, Sasa Software, 

SMA, ApiOmat/Easy Software oraz Partner Platinum+ firm One 

Identity i Quest Software.



Oferujemy rozwiązania informatyczne oraz wsparcie technologiczne 
i usługi integratorskie w zakresie:

 zarządzania bazami danych i infrastrukturą Microsoft
 monitorowania systemów
 zarządzania tożsamością i dostępem
 automatyzacji procesów
 cyberbezpieczeństwa informatycznego
 bezpiecznej komunikacji

Oferujemy rozwiązania informatyczne oraz wsparcie technologiczne i 

usługi integratorskie w zakresie:

 zarządzania bazami danych

 zarządzania infrastrukturą Microsoft

 monitorowania systemów

 zarządzania tożsamością i dostępem

 automatyzacji procesów

 cyberbezpieczeństwa



Agenda

• Wprowadzenie – koncepcja Zero Trust

• Hasła – słaby punkt organizacji 

• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

• Uwierzytelnianie bezhasłowe

• Klucz sprzętowy Yubikey

• Uwierzytelnianie bezhasłowe Secret Double Octopus

• Yubikey + Secret Double Octopus – bezpieczne i skalowalne uwierzytelnianie bezhasłowe dla 
organizacji 

• Demo rozwiązań
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Zero Trust

Koncepcja Zero Trust została po raz pierwszy 

zaproponowana w 2010 roku przez firmę 

Forrester Research.

Jest to nowe podejście do modelu 

zabezpieczeń, a podstawowa idea zakłada, że 

nikt - żadne urządzenie, ani żaden system w 

sieci lub poza nią nie powinien być domyślnie 

zaufany.

 Podejście proaktywne - kontrola zamiast 

zaufania 

 Weryfikacja dostępów zewnętrznych i 

operacji wewnątrz organizacji

 Skuteczne zabezpieczenie dostępu poprzez 

efektywne uwierzytelnianie i autoryzacje

 Wielowektorowa autentykacja:

MFA – Multi-Factor Authentication

 Segmentacja sieci i przepływu informacji

 Analiza zachowań użytkowników w oparciu 

o ślady

 Monitoring stanu zabezpieczeń w czasie 

rzeczywistym

 Ciągła walidacja bezpieczeństwa

CSV – Continous Security Validation



Wyniki audytu haseł:
26% z 230K kont AD
 60,000 słabych haseł 

Hasła – słaby punkt organizacji 



Podstawowy problem – kradzież danych logowania

Prawie 10 miliardów skradzionych 

haseł (i licznik ciągle rośnie)

80% wycieków danych jest 

spowodowanych dostępem do 

skradzionych kont

$3.9M średni koszt wycieku danych 

($148 za rekord)

https://haveibeenpwned.com/



Czym jest weryfikacja dwuetapowa,
inaczej uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

• karta z wydrukowanymi wcześniej kodami

• przysłany sms z dodatkowym kodem, PINem lub 

hasłem

• hasło jednorazowe generowane przez 

zewnętrzną aplikację np. na smartfonie

• klucz z wgranym certyfikatem (np. w formie 

smartkarty)

• token sprzętowy generujący dodatkowe hasło

****

janbezpieczny

password

****

username

janbezpieczny

Oprócz hasła dodajemy do 
logowania drugi składnik:
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https://www.microsoft.com/pl-pl/security/business/identity-access-management/passwordless-authentication

Uwierzytelnianie bezhasłowe



Klucz sprzętowy do dwuskładnikowego uwierzytelniania



Tokeny sprzętowe



Cechy podnoszące bezpieczeństwo:

• użytkownik musi mieć przy sobie fizyczne urządzenie (nie da się zalogować na konto 

„na odległość”)

• użytkownik musi nacisnąć przycisk (bardzo utrudnione przechwycenie hasła np. 

poprzez złośliwe oprogramowanie)

• ciężkie do podrobienia (bardzo utrudniona podmiana urządzenia)

• brak możliwości podmiany elektroniki (próba ingerencji sprzętowej jest zazwyczaj od 

razu widoczna)

Tokeny sprzętowe



• W pełni automatyczna produkcja, wyłącznie w Szwecji i USA
• Bezpieczny łańcuch dostaw
• Możliwość produkcji nawet 25 kluczy na sekundę (szybka realizacja zamówień)
• Możliwość nadruku na kluczu

Dlaczego Yubikey to najlepszy klucz sprzętowy?



• Monolityczna konstrukcja, uniemożliwiająca rozmontowanie 
i sprzętową ingerencję w klucz

• Brak baterii, ruchomych części
• Prosta budowa, niewielkie rozmiary
• Niska waga (ok. 3 gramy, w zależności od modelu)

Dlaczego Yubikey to najlepszy klucz sprzętowy?



• Dostępne złącza USB-A, USB-C, Lightning
• Obsługa NFC (możliwość autoryzacji na urządzeniach mobilnych)

• Brak potrzeby instalacji sterowników, klucz emuluje klawiaturę, działa pod każdym 
systemem operacyjnym.

Dlaczego Yubikey to najlepszy klucz sprzętowy?



• Pełna odporność na wodę, pył, upadki

Dlaczego Yubikey to najlepszy klucz sprzętowy?



1. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło 2. Wkładamy klucz do USB lub zbliżamy do urządzenia z NFC

3. Dotykamy przycisku lub metalowej obudowy (w przypadku wersji Nano)

I TO WSZYSTKO!

Bardzo proste użycie



• Firma Yubico jest członkiem FIDO Alliance, tak jak m.in. Google, Amazon, Facebook, 
PayPal, CERN, GitHub, Microsoft, Apple, Intel, Samsung, RSA i wiele innych

• FIDO Alliance jest współtwórcą protokołu FIDO i FIDO 2.0

Yubico



Rodzaje kluczy Yubikey - Klucze serii 5

• Dostępne ze złączami USB A, 

USB C, Lightinig, NFC

• Wsparcie protokołów 

OpenPGP, Smart Card (PIV), 

OATH-TOTP, FIDO/FIDO2, 

Yubico OTP, Challenge-

Response oraz wpisywanie 

statycznych haseł.



Rodzaje kluczy Yubikey - Klucze serii „Security key”

• Dostępne ze złączami USB A, 

NFC

• Wsparcie tylko dla protokołów 

FIDO/FIDO2



Rodzaje kluczy Yubikey - Yubikey Bio FIDO Edition

• Klucz z dodatkową autoryzacją 

biometryczną (odcisk palca)

• Jeszcze większe 

bezpieczeństwo

• Możliwość przechowywania 

kilku wzorców linii papilarnych 

w jednym kluczu



FIDO2 FIDO U2F Smart Card (PIV)

OATH

(TOTP/HOTP)

OpenPGPConfig Slot 1 

and 2

Config Slot 1 

and 2

Yubico OTP

OATH HOTP

Challenge 

Response

Static password

Co jeszcze wyróżnia klucze Yubikey?



Co jeszcze wyróżnia klucze Yubikey?

• Klucz Yubico działający jak SmartCard

• Możliwość logowania do Active Directory

• Logowania za pomocą Windows Hello

• Podpisywanie/szyfrowanie emaili przy 

użyciu S/MIME

• Logowanie za pomocą SSH, autoryzacja 

za pomocą certyfikatu na Yubikey

• Logowanie do Mac, autoryzacja za 

pomocą certyfikatu na Yubikey



OATH/TOTP i Yubico OTP

• Bardzo szerokie możliwości 

wykorzystania

• Darmowa aplikacja Yubico

Authenticator (każdy wpis 

można zabezpieczyć 

dodatkowo kluczem Yubico)

• Kody 2FA są przechowywane 

na kluczu, przenoszą się 

między urządzeniami



Challenge-Response

• Autoryzacja oparta na 

dwukierunkowej weryfikacji 

(pytanie-odpowiedź)



Static Password

• Yubikey działa jak klawiatura

• Możliwość wpisywania ciągu 

max. 38 znaków (64 znaki 

wykorzystując alfabet ModHEX) 

• Mało bezpieczne jako hasło, ale 

można wykorzystać w inny 

sposób, np. do „solenia” haseł

Jhs87y6213jdsa2;@7uak354AlaMaKota123

znaki z Yubikey znaki z pamięci



OpenPGP

• Podpisywanie i szyfrowanie 

wiadomości e-mail

• Szyfrowanie plików i ich 

podpisywanie

• Logowanie SSH



U2F/FIDO

Umożliwia bezpieczne 

uzyskiwanie dostępu do 

dowolnej liczby usług sieciowych 

– natychmiast i bez potrzeby 

instalowania sterowników lub 

oprogramowania klienckiego. 

(wykorzystywany np. w 

logowaniu do konta Google czy 

Facebook)



FIDO2

FIDO2 jest rozszerzeniem FIDO 

U2F, oferujący ten sam poziom 

wysokiego bezpieczeństwa w 

oparciu o kryptografię klucza 

publicznego. Ogólnym celem 

FIDO2 jest zapewnienie 

rozszerzonego zestawu funkcji 

obejmujących dodatkowe 

przypadki użycia, przy czym 

głównym czynnikiem są sposoby 

logowania bez hasła.



Computer 

Login

Privileged 

Access

CMS

Remote Access

& VPN

Identity Access

Mgmt

Developer 

& Encryption Tools 

Password 

Mgmt

Online

Services

Gdzie można wykorzystać klucz Yubikey?



Bezpieczne uwierzytelnianie bezhasłowe klasy korporacyjnej



Uwierzytelnianie klasy korporacyjnej i eliminacja 
konieczności wpisywania haseł



Algorytm Secret Sharing

› Algorytm do podzielenia / zrekonstruowania 

klucza

› Kawałki klucza są w 100% bezużyteczne

› Kryptograficznie nie do złamania



Składowe systemu 

Octopus Authenticator, aplikacja 

mobilna która umożliwia bezpieczne 

uwierzytelnianie. Alternatywnie mogą 

zostać użyte rozwiązania innych 

dostawców (na przykład Octa Verify 

lub ForgeRock Authenticator) lub 

dowolny „uwierzytelniacz” zgodny z 

FIDO

Octopus Cloud, usługa chmurowa, 

bezstanowa, umożliwiająca 

uwierzytelnianie sesji z urządzeń 

mobilnych. Pozwala na bezpieczną 

komunikację Octopus Authenticator z 

Octopus Authenticaton Server. Chmura 

Octopus nie ma dostępu do żadnych 

informacji o klientach ani ich kluczach 

oraz jest w pełni zarządzana przez firmę 

Double Octopus.

Octopus Authentication Server, 

odpowiedzialny za obsługę żądań 

uwierzytelniania oraz wymuszanie 

stosowania polityk uwierzytelniania. 

Jest zwykle instalowany lokalnie.

Klient Octopus dla Windows/ 

MacOS, dostawca poświadczeń 

działający na stacji roboczej lub 

serwerze, umożliwiające bezhasłowe 

lub wieloetapowe logowanie do 

samego komputera oraz do domeny.



Przypadek użycia – logowanie do stacji roboczej

1. Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika

2. Octopus Authentication Server wysyła 

powiadomienie push do urządzenia 

zarejestrowanego na tego użytkownika 

3. Użytkownik uwierzytelnia się biometrycznie lub 

za pomocą pinu zatwierdzając powiadomienie 

push  

4. Potwierdzenie uwierzytelnienia jest 

wysyłane zwrotnie do Octopus Server 

poprzez bezpieczną chmurę Octopus Cloud

5. Octopus Authentication Server odblokowuje 

stacje roboczą i jednocześnie zmienia hasło AD



Octopus Autentication Server przesyła 

potwierdzenie autentykacji do serwera VPN

Przypadek użycia – sesja VPN

1. Użytkownik uruchamia klienta VPN na swojej 

stacji roboczej i wprowadza nazwę użytkownika

2. Serwer VPN przesyła żądanie 

uwierzytelnienia poprzez protokół RADIUS do 

Octopus Authentication Server

3. Octopus Authentication Server wysyła 

powiadomienie push do urządzenia 

zarejestrowanego na tego użytkownika 

4. Użytkownik uwierzytelnia się biometrycznie lub 

za pomocą pinu zatwierdzając powiadomienie 

push  

5. Potwierdzenie uwierzytelnienia jest 

wysyłane zwrotnie do Octopus Server 

poprzez bezpieczną chmurę Octopus Cloud



Przypadek użycia – usługi chmurowe

1. Użytkownik nawiązuje połączenie z usługą 

chmurową

2. Użytkownik jest przekierowany do portalu 

Octopus Authentication Portal

3. Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika

4. Octopus Authentication Server wysyła 

powiadomienie push do urządzenia 

zarejestrowanego na tego użytkownika 

5. Użytkownik uwierzytelnia się biometrycznie lub 

za pomocą pinu zatwierdzając powiadomienie 

push  

6. Octopus Authentication Server generuje token 

SAML i przesyła go przez przeglądarkę 

użytkownika do usługi chmurowej

7. Usługa chmurowa weryfikuje token i przydziela 

dostęp



Przypadek użycia – uwierzytelnianie ADFS

1. Użytkownik nawiązuje połączenie z usługami 

chmurowymi ADFS i jest przekierowywany do 

Octopus Authentication Server

2. Octopus Authentication Server wysyła 

powiadomienie push do urządzenia 

zarejestrowanego na tego użytkownika, 

użytkownik uwierzytelnia się biometrycznie lub 

za pomocą pinu 

3. Po uwierzytelnieniu, Octopus Authentication 

Server przesyła token SAML do klienta

4. Token jest przesyłany do usługi chmurowej 

ADFS w celu zakończenia uwierzytelniania



Przypadek użycia – logowanie do stacji roboczej offline

1. Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika

3. Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika 

(biometrycznie lub poprzez podanie PIN) 

Octopus Authenticator zatwierdza 

uwierzytelnienie użytkownika do stacji roboczej

4. Po podłączeniu stacji roboczej do sieci, agent 

przesyła szczegóły sesji uwierzytelniania do 

Octopus Authenticaton Server

2. Stacja robocza wykrywa Octopus 

Authenticator poprzez BLE



Przypadek użycia – uwierzytelnianie przy pomocy klucza 
Yubikey
1. Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika

2. Agent na stacji roboczej w sposób bezpieczny 

komunikuje się z kluczem Yubikey

3. Octopus Authentication Server identyfikuje 

urządzenie Yubikey

4. Urządzenie uwierzytelnia się z Octopus 

Server

5. Po udanym uwierzytelnieniu FIDO do stacji 

roboczej, agent przesyła szczegóły sesji 

uwierzytelniania do Octopus Authenticaton 

Server



Przykładowa architektura 

Przypadki użycia

Skonfiguruj interfejsy LDAP do usług 

katalogowych (on-prem lub w 

chmurze)

Skonfiguruj interfejs RADIUS do 

dostępu zdalnego 

Skonfiguruj interfejs SAML do aplikacji web 

Zainstaluj agenta na stacjach Windows/Mac

Zainstaluj Octopus Authenticator na 

urządzeniach mobilnych użytkowników 



Yubico + Secret Double Octopus
Bezpieczne i skalowalne uwierzytelnianie bezhasłowe 

 Secret Double Octopus –

uwierzytelnianie online

 Yubikey – uwierzytelnianie offline 

+ awaryjne uwierzytelnianie na 

wypadek awarii/zgubienia 

telefonu

 Secret Double Octopus + 

Yubikey – korporacyjne 

uwierzytelnianie bezhasłowe z 

awaryjnym uwierzytelnianiem 

kluczem dla systemów web, on-

premise, legacy



Logowanie się do:

G-Suite - http://showcase.doubleoctopus.com/demo/google

AWS - http://showcase.doubleoctopus.com/demo/amazon

Salesforce - http://showcase.doubleoctopus.com/demo/salesforce

Aplikacja biznesowa (potwierdzenie transakcji) -

http://showcase.doubleoctopus.com/demo

Logowanie do stacji roboczej przy wykorzystaniu:
• Aplikacją na telefonie (online)
• Aplikacją na telefonie (offline z wykorzystaniem Bluetooth)
• Klucza Yubikey z PIN
• Klucza Yubikey FIDO BIO
• Kopiowanie hasła do schowka (używając octopus tray)

Demo rozwiązań

https://mail.quest-pol.com.pl/proxy/1/cC56dWNob3dza2lAcXVlc3QtcG9sLmNvbS5wbA==/showcase.doubleoctopus.com/demo/google
http://showcase.doubleoctopus.com/demo/amazon
https://mail.quest-pol.com.pl/proxy/1/cC56dWNob3dza2lAcXVlc3QtcG9sLmNvbS5wbA==/showcase.doubleoctopus.com/demo/salesforce
https://mail.quest-pol.com.pl/proxy/1/cC56dWNob3dza2lAcXVlc3QtcG9sLmNvbS5wbA==/showcase.doubleoctopus.com/demo


Pytania?



Zapraszamy na kolejne webinary

…i do archiwum webcastów
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Dziękujemy za uwagę


