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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.

Jesteśmy przedstawicielem wiodących producentów oprogramowania 

m.in. Broadcom, Cymulate, Secret Double Octopus, InfoBay, Sasa 

Software, SMA, ApiOmat/Easy Software oraz Partnerem 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



1. Wprowadzenie – koncepcja Zero Trust

2. Obrona przez Atak (szacowanie poziomu Ryzyka)

3. Eliminowanie nieznanych zagrożeń (0-day), segregacja sieci 

4. Eliminacja problemu kradzionych haseł
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Agenda
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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

• Podstawowa idea - nikt / żadne urządzenie / żaden system w sieci lub poza nią 

nie powinien być domyślnie zaufany

• Ważnym wymaganiem jest kontrola dostępu zorientowana na tożsamość

 Proaktywne podejście - kontrola w miejsce zaufania 

 Weryfikacja dostępów zewnętrznych i operacji wewnątrz organizacji

 Wielowektorowa autentykacja (MFA – Multi-Factor Authentication)

 Ciągła walidacja stanu zabezpieczeń (CSV – Continous Security Validation)

 Monitoring bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

 Segmentacja sieci



• Continuous Security Validation Platform (CSVP)

 pozwala na przeprowadzenie symulacji naruszeń i cyberataków

 realizuje testy w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku

• Zautomatyzowane i ciągłe testowanie systemu cyberbezpieczeństwa organizacji

• Wychwytywanie wpływu zmian w uprawnieniach, zmian w infrastrukturze IT, 

zmian w aplikacjach na poziom bezpieczeństwa

• Potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że system 

cyberbezpieczeństwa:

 gwarantuje ochronę na zaplanowanym poziomie 

 stosowane zabezpieczenia są skuteczne

 spełnia wymagania organizacji

Platforma Continuous Security Validation
Ciągłe testowanie systemów bezpieczeństwa
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Tradycyjne metody testowania 
bezpieczeństwa stały się niewystarczające

Połowa firm przeprowadza kontrole poziomu bezpieczeństwa swojej 

organizacji jedynie raz do roku, a nawet rzadziej.

Źródło: SANS Institut

RED Teaming

• W najlepszym przypadku raz na 

miesiąc

• Zasobo i czasochłonne

• Wymagana jest wiedza 

ekspercka

Testy 

penetracyjne

• Efektywność uzależniona jest 

od umiejętności

• Zakres jest ograniczony lub 

ściśle ukierunkowany

• Mijają nawet tygodnie zanim 

powstanie raport końcowy z 

testów

Skanery

Podatności

• Lista podatności jest długa

• Brakuje kontekstu ataku

• Brakuje kontekstu ryzyka



Symuluj ataki

Simulate

Oceniaj

skuteczność

Evaluate

Identyfikuj luki
Remediate
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Zmiana podejścia do testowania 
bezpieczeństwa

Oznacza walidację i kontrolę bezpieczeństwa środowiska 

produkcyjnego w trybie ciągłym

Powtarzaj:

co tydzień, codziennie, 

24x7x365
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Platforma Cymulate -
Przykład rozwiązania CSV

• Ocena gotowości 

systemów na 

zewnętrzny atak przy 

wykorzystaniu 

Platformy CSV

• Atak i obrona w 

czasie rzeczywistym 

- Continous

Security Validation

• Bieżąca informacja o 

aktualnych 

zagrożeniach 



Ciągłe testy bezpieczeństwa
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Full Kill-Chain APTImmediate Threats

Breach & Attack Simulation w każdej 
z 9 warstw bezpieczeństwa

Legenda Środki

Bezpieczeństwa
InfrastrukturaWywiad Świadomość Zagrożeń

Phishing

awareness

Email Gateway

Web Gateway

Web Application 

Firewall

Wstępne 

Rozpoznanie

DATA 

Exfiltration

Ukierunkowane 

Działania

Lateral

movement
EndPoint

Security

Propagacja

w Sieci

Recon*

Rekonesans

(*) Nowy moduł 
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Wywiad Świadomość

zagrożeń

Środki

Bezpieczeń-

stwa

Infrastruktura

On-Prem

Zespół Niebieski
Ogólne i łatwe do 

przeprowadzenia testy

Zespół Czerwony

Specjalnie opracowane,

kompletne scenariusze

ataku

Wynik

Integracja

V.S SIEM SOAR EDR RISK NTA

• Parametry KPI   

Bezpieczeństwa

• Priorytety dla 

działań

• Pełny Widok

• Ocena Ryzyka

• Zgodność z 

Politykami i 

Regulacjami

Infrastruktura 

Chmurowa

Ciągła Walidacja Bezpieczeństwa (CSV)

Wszystkich Warstw
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Przykład wykorzystania BAS przez Klienta

Porównanie ze standardami branżowymi

Średni Poziom Ryzyka(*)

# Testów/Rok

Firmy Przemysłowe

Poziom Ryzyka na osi czasu

Ocena Bezpieczeństwa dla Punktów Końcowych –

Firma Finansowa

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Poziom Ryzyka(*)

(*) Poziom Ryzyka jest miarą ryzyka, niższy wynik oznacza mniejsze ryzyko 
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Przykłady wykorzystania

Testowanie

SOC i SIEM w 

zakresie 

wykrywania 

ataków

Ocena 

bezpieczeństwa po 

fuzjach i 

przejęciach

Kontrola wpływu 

zewnętrznych 

dostawców i 

partnerów

Zapewnienie 

odporności na 

najnowsze 

zagrożenia

Racjonalizacja 

inwestycji w 

obszarze 

bezpieczeństwa

Kontrola zgodności 

z politykami i 

regulacjami

Testowanie 

skuteczności 

systemów 

bezpieczeństwa

Ocena poziomu 

bezpieczeństwa 

informatycznego
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Demo



Technologia CDR

Content Disarm and Re-Construction:

Technologia CDR, zwana także „oczyszczaniem 

zawartości”, rozkłada pliki na odrębne 

komponenty; usuwa wszystko, co nie jest zgodne 

z oryginalną specyfikacją tego typu pliku, normą 

ISO lub polityką firmy i odbudowuje „czystą” 

wersję.

Ten proces przebiega prawie w czasie 

rzeczywistym i stanowi skuteczne podejście do 

usuwania złośliwego oprogramowania i innych 

niechcianych treści z plików. 

Technologia CDR chroni 

przed zagrożeniami, które 

nie są jeszcze znane

(0-day)



Gate Scanner® CDR 





Pojedyncza wiadomość Email - wiele wektorów ataku

Nagłówek

Załączniki

Łącza

Wbudowane 

elementy

Treść maila/ HTML



Wiadomość Email zrekonstruowana przez 
Gate Scanner®

Pojedyncza wiadomość,
20 wbudowanych elementów.  

Nawet nie potrzebujesz klikać aby być 
zarażonym.

Każdy element jest wysyłany do
Gate Scanner® CDR w celu 
indywidualnego przetworzenia! 



Studium Przypadku Separacja sieci

 Bezpieczne przesyłanie plików z IT do sieci OT za pomocą serwera aplikacji Gate Scanner®



Studium Przypadków Rozszerzona Segregacja 
Sieci

 Przenieś e-maile i pliki bezpiecznie do sieci OT za pomocą programu Gate Scanner® Mail, 

serwera aplikacji i kiosku.

 Wyodrębnij pliki bezpiecznie z sieci OT za pomocą programu Gate Scanner® Kiosk.



• Jednokierunkowe przesyłanie danych

• Sieci odseparowane galwanicznie 

jedna para światłowodów z wypiętą 

jedną wiązką)

• Pliki przesłane do określonego katalogu 

na komputerze (kiosku) podłączonym 

do jednej z diod są automatycznie 

przenoszone na drugą stronę 
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Diody danych 



Odłączalne Media

 Nie zezwalaj na używanie 

przenośnych mediów na 

urządzeniach końcowych w 

organizacji

 Bezpieczne wprowadzanie 

plików do sieci za pomocą 

kiosku lub skanera Gate

Scanner®.

 Centralne zarządzanie kilkoma 

stacjami skanowania (lokalnie / 

geograficznie rozproszonymi).

“The security of millions can be easily compromised 

by the oldest threat actor there is, a $5 USB stick.”

- Eugene Kaspersky



Studium Przypadku Gate Scanner® API

 Gate Scanner® CDR może 

być używany przy pomocy 

wywołań API (REST, WCF, 

command-line). 

 Dodatkowy poziom 

zabezpieczeń do 

zewnętrznych aplikacji.



Centralne repozytorium plików in/out

 Przesyłanie dokumentów

 Bezpieczne udostępnianie i 

przesyłanie plików

 Bezpieczna poczta

 Zabezpieczenia przenośnych 

nośników oparte na przeglądarce

 Synchronizacja pamięci w chmurze

 Automatyzacja zadań

Przechowywanie plików w 

bezpiecznym skarbcu



Demo
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62%
of breaches featured hacking.

51%
Over half of the breaches included malware.

81%
of hacking-related breaches leveraged either stolen 
and/or weak passwords.

43%
were social attacks.

14%
Errors were casual events in 14% of breaches.
The same proportion involved privilege misuse.

8%
Physical actions were present in 8% of breaches

Problem z hasłami

Verizon 2017 Data Breach Investigation Report

81%
udanych ataków hakerskich przeprowadzono przy 
wykorzystaniu skradzionych i/lub słabych haseł

Cloud

Legacy

IoT

External

Mobility

Bezpieczeństwo 
twojej organizacji 
zależy od 
najsłabszego 
użytkownika



Problem: to użytkownicy zarządzają hasłami

Phishing

Spraying/stuffing

Cracking

Key Logging

Niski
komfort pracy

Kosztowne
operacje wsparcia i obsługi haseł

Podstawowy
wektor ataku

Hasła 

generowane 

przez 

użytkowników Brak
nadzoru IT 



Octopus 
Authentication 

Server

Secret Double Octopus
Bezhasłowe uwierzytelnianie

Cloud
Applications

Remote
Access

Single
Sign-On

Legacy
Applications

Mobile

Desktop

Password 
Automation

Secret 
Sharing, 
FIDO2

NIST MFA 
AAL2/3

State-of-art 
app security

Online / 
offline

Octopus 
Authenticator 

App

End-to-end 
encryption

Length

Frequency

Complexity

LDAP, SAML, 
Radius, 
REST



Automatyzacja cyklu życia hasła

Login

Request

Password

Policy

Login

Complete

Passwordless

Authentication

Encrypted Password

Encrypted Password

Random Password 

Active

Directory

Octopus App



Klucze serii 5

• Monolityczna konstrukcja, uniemożliwiająca 

rozmontowanie i sprzętową ingerencję w klucz

• Brak baterii, ruchomych części, wodoszczelny

• Prosta budowa, niewielkie rozmiary

• Niska waga (ok. 3 gramy, w zależności od modelu)

• 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.
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Demo



Pytania?
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Produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa



Zapraszamy na naszą stronę i profil na LinkedIn




