
Jak stworzyć Zespół Łowców 
Zagrożeń w organizacji
A więc myślisz o polowaniu na zagrożenia, ale nie wiesz 
od czego zacząć.

Przyjęcie proaktywnego podejścia do wyszukiwania 
aktywnych lub uporczywych zagrożeń czających się w 
organizacji wymaga dedykowanego zespołu 
bezpieczeństwa składającego się z wykwalifikowanych 
analityków, narzędzi programowych, automatyzacji i 
umiejętności myślenia jak napastnik.

Aby zidentyfikować, ograniczyć i chronić organizację 
przed złośliwymi zagrożeniami, należy poświęcić 
zasoby i czas na poszukiwanie dowodów i łączenie 
wszystkich cyfrowych wskazówek.

Choć wszystko to może wydawać się zbyt 
skomplikowane, jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci w 
opracowaniu skutecznej metody polowania na 
zagrożenia.



W świecie IT istnieje wiele różnych ról. Niektóre z nich mają 
statycznie określone cele, inne są skonstruowane jako 
połączenie dwóch lub więcej dyscyplin - co stwarza możliwości 
dla IT, aby sprostać wymaganiom dynamicznych środowisk, 
potrzeb organizacji i różnorodnych zagrożeń. Prawdopodobnie 
jedna z ról, która wypełnia jedne z największych potrzeb 
dotykających wszystkie organizacje polegające na urządzeniach 
komputerowych, sieci i Internetu w celu realizacji funkcji 
biznesowych jest Threat Hunting.

Inne nazwy tej roli to Threat Analysis (analiza zagrożeń) i Threat 
Research (badania nad złośliwym oprogramowaniem). Malware 
lub Security Research to w zasadzie ta sama rola: badanie 
anomalii w aplikacjach, użytkownikach, urządzeniach lub danych 
w celu zidentyfikowania wszelkich niezidentyfikowanych 
zagrożeń w obrębie infrastruktury informatycznej organizacji, 
które są aktywnie wykorzystywane przez złośliwego aktora.

Nie pomylisz się myśląc, że ta rola działa w bardziej 
wyspecjalizowanej sferze niż niektóre z innych stanowisk IT. 
Chociaż uważa się, że jest to rola oparta na bezpieczeństwie, w 
rzeczywistości, zajmuje się bardzo specyficznym podzbiorem 
bezpieczeństwa z własnymi kryteriami i unikalnymi zestawami 
umiejętności, aby być skutecznym łowcą zagrożeń.

W tym artykule dyskutujemy o:

Kontekst polowania na 
zagrożenia

Stosowane specjalistyczne 
umiejętności i narzędzia

Kryteria izolowania zagrożeń w 
systemach i aplikacjach

Dogłębna analiza 
rzeczywistego scenariusza 
polowania na zagrożenia



"Jeśli krwawi, możemy go zabić"

Podobnie jak główny bohater, Dutch, z pierwszego filmu Predator wspomina, jak jego rola zmienia się z bycia 
ściganym przez tytułowego antagonistę do efektywnego stania się samym łowcą, łowca zagrożeń przyjmuje 
podobną rolę, gdy uruchamia systemy, oprogramowanie i ich procesy poprzez swoje dochodzenie.

Czego szukają? Błędów w kodzie, zaawansowanych, uporczywych zagrożeń (APT), zachowań, które nie są zgodne 
z prawem, zachowań, które są złośliwe lub po prostu nietypowe dla normalnych procedur operacyjnych. 
Zasadniczo, wszystkiego, co może reprezentować podatności, które mogą być potencjalnie wykorzystane przez 
aktorów zagrożeń do narażenia sprzętu, przywilejów kont, sieci i ostatecznie, prywatności i / lub poufnych danych - 
lub oznaki, że atak jest już w toku.

Skoro wiemy już, co kryje się za threat huntingiem, możemy zastanowić się, dlaczego. Cóż, na to pytanie również 
istnieje odpowiedź. W miarę jak zagrożenia stają się coraz bardziej zaawansowane, a napastnicy dodają do swoich 
zestawów narzędzi techniki pozwalające na ukradkowe prześlizgiwanie się przez zabezpieczenia sieci i punktów 
końcowych, organizacje coraz częściej dostrzegają wartość powołania zespołu zajmującego się rozszerzaniem 
analizy zagrożeń w celu wykrywania ich przypadków. Złośliwe oprogramowanie lub wskaźniki kompromisu (IOC) i 
wskaźniki ataku (IOA) dla bieżących, trwających ataków mogą nie być wykrywalne za pomocą standardowych 
narzędzi bezpieczeństwa i dlatego wymagają pomocy człowieka, który pomoże je zidentyfikować.

Proces proaktywnego poszukiwania niewykrytych zagrożeń dla obrony cyberbezpieczeństwa organizacji skupia się 
na pośredniej ochronie aktywów poprzez bezpośrednią analizę i badanie złośliwych działań w celu zlokalizowania 
ukrytych zagrożeń czających się w granicach sieci i/lub skierowanych na punkty końcowe. Celem jest 
"wykorzystanie wewnętrznego Dutcha" poprzez przyjęcie analitycznego, ofensywnego podejścia w celu 
wzmocnienia strategii obronnych. Im szybciej problemy zostaną wykryte, tym szybciej i skuteczniej można 
ograniczyć ryzyko. Ograniczenie "czasu przebywania", czyli czasu pomiędzy rozpoczęciem ataku a jego wykryciem, 
oznacza, że atakujący ma mniej czasu na wyrządzenie szkód, a dział IT ma więcej czasu na zabezpieczenie danych 
i zapewnienie zgodności punktów końcowych z przepisami. 



M-E-T-H-O-D, (man)

Tradycyjnie, rola analityka bezpieczeństwa w odniesieniu do polowania na zagrożenia obejmuje przesiewanie, 
sortowanie i kategoryzowanie różnych form danych i informacji o logowaniu - i co ważne, łączenie tego z intuicją, wiedzą 
na temat bezpieczeństwa i zrozumieniem urządzeń - w celu określenia najlepszego sposobu postępowania przy 
analizowaniu potencjalnych zagrożeń i łagodzeniu tych rzeczywistych. Choć nadal jest to aktualne, dzisiejszy krajobraz 
technologiczny wygląda inaczej niż pięć lat temu - i niezmiennie będzie wyglądał nieco inaczej za pięć lat - wszystko 
dzięki postępowi technologicznemu. I chociaż te postępy pomagają w dziedzinie bezpieczeństwa i IT, pomagają również 
napastnikom i wprowadzają nowe formy ryzyka... i lepiej wierzyć, że wykorzystają te postępy.

Jedną z największych korzyści dla łowców zagrożeń jest sztuczna inteligencja (AI). W rzeczywistości AI szczególnie 
dobrze nadaje się do oprogramowania, które automatyzuje wykrywanie potencjalnych zagrożeń, wykorzystując uczenie 
maszynowe i predefiniowane lub niestandardowe analizy - nawet metryki używane do porównywania anomalii ze 
znanymi i nieznanymi zachowaniami - aby przewidzieć, czy zaobserwowane zachowania mieszczą się w marginesie 
błędu lub są charakterystyczne dla zagrożenia lub ataku.Mówiąc wprost, łowienie zagrożeń to ćwiczenie polegające na 
znajdowaniu wzorców nietypowych zachowań w morzu danych. W rzeczywistości AI szczególnie dobrze nadaje się do 
oprogramowania, które automatyzuje wykrywanie potencjalnych zagrożeń, wykorzystując uczenie maszynowe i 
predefiniowane lub niestandardowe analizy - nawet metryki używane do porównywania anomalii ze znanymi i 
nieznanymi zachowaniami - aby przewidzieć, czy obserwowane typy zachowań mieszczą się w marginesie błędu lub są 
charakterystyczne dla zagrożenia lub ataku.

Mówiąc najprościej, łowienie zagrożeń to ćwiczenie polegające na znajdowaniu wzorców nietypowych zachowań w 
morzu danych. Narzędzia pomagają nam przesiać dane, aby skupić się na naszej zdolności do rozpoznawania 
nietypowych wzorców.

Typowy proces Threat Huntingu

Formułowanie
hipotez

Prowadzenie
poszukiwań 

Jeżeli nie potwierdzono
- wróć

Jeżeli
potwierdzono

...wróć i rozszerz
zakres

Reakcja na 
incydent  

Opracowanie 
nowych treści 
dotyczących 
wykrywania



Zanim zajmiemy się wykorzystaniem frameworków, narzędzi i zestawów umiejętności, musimy zacząć od 
początku, formułując naszą hipotezę. W końcu każde śledztwo - niezależnie od tego, czy dotyczy przestępstw 
kapitałowych, czy cyberbezpieczeństwa - zaczyna się od przekonania na temat tego, co się wydarzyło lub 
wydarzy, aby zebrać dowody na poparcie lub zaprzeczenie początkowej oceny. 

Hipoteza może być wywołana przez anomalię wykrytą w systemie SIEM, alert e-mail dotyczący nowo 
odkrytego szczepu złośliwego oprogramowania lub po prostu Twój pajęczy zmysł, który podpowiada, że coś 
może być lekko nie tak. Niezależnie od przyczyny, hipoteza jest punktem wyjścia do rozpoczęcia zbierania i 
analizowania danych.

Następnie omówimy metodologie wykorzystywane w łowieniu zagrożeń, co każda z nich ma na celu i jaką 
rolę odgrywa w kierowaniu całym procesem badawczym, zaczynając od stworzenia hipotezy:

• Analityczna: Napędzane przez AI, User and Entity Behavior Analytics (UEBA) i/lub niestandardowe metryki 
ustawione w celu opracowania wyników, które są zagregowane i powiązane z konkretnymi ryzykami.

• Sytuacyjna: Dostarcza danych pomocniczych dotyczących krytycznych systemów i procesów organizacji, 
często wykorzystując Analizę Klejnotów Koronnych (CJA) do określenia poziomów krytyczności aktywów, a 
następnie wykorzystuje te dane do określenia ryzyka i strategii łagodzących.

• Inteligentna: Włączenie danych z niezliczonych źródeł, takich jak raporty, skany i analizy, aby ocenić i 
skategoryzować zagrożenia przy użyciu danych w czasie rzeczywistym, które są istotne dla organizacji i 
związane z aktywami znajdującymi się obecnie w produkcji.

Pod pojęciem "threat hunting" może kryć się każdy proces lub zbiór procesów - od stosunkowo prostych, 
takich jak weryfikacja haseł plików, po bardziej złożone zadania, takie jak wykorzystanie oprogramowania 
uczącego się maszynowo do weryfikacji aplikacji i transmisji sieciowych. Wyzwaniem dla organizacji nie jest 
jednak skuteczność każdego z procesów w wykrywaniu zagrożeń, ale raczej poziom dojrzałości każdego z 
nich do skutecznego wykonywania tych zadań w sposób spójny oraz zdolność do skalowania i 
dostosowywania się do bieżących i przyszłych potrzeb.



Jeśli dodamy do tego zróżnicowany poziom umiejętności organizacyjnych zespołów ds. bezpieczeństwa na 
całym świecie, to dokładne wykrycie tych zagrożeń i odpowiednie ich zbadanie może stanowić wyzwanie. 
Polowanie na zagrożenia odbywa się na wielu płaszczyznach - od prostych do bardzo złożonych procesów. 
Niektóre zagrożenia mogą przez długi czas umykać nawet najbardziej zagorzałym praktykom. 

Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tą złożonością jest przyjęcie formalnych ram, które uwzględniają 
między innymi następujące problemy:

• Scentralizowany zbiór znanych zachowań przeciwników i analiz wykrywania
• Doradzanie organizacjom, jak ulepszyć polowanie na zagrożenia w oparciu o najlepsze praktyki
• Zjednoczony słownik zapewniający spójność w komunikacji dotyczącej ataków pomiędzy działami i/

lub organizacjami
• Kierowany przez społeczność, scentralizowany wysiłek w celu wykrywania zagrożeń i lepszej obrony 

przed istniejącymi, nowymi i nieznanymi typami ataków
• Zwiększenie poziomu dojrzałości organizacji bezpieczeństwa i IT poprzez wprowadzenie procesów i 

mechanizmów audytu

Ogromną korzyścią z wprowadzenia formalnych ram, zwłaszcza dla organizacji o podstawowym poziomie 
wiedzy o bezpieczeństwie i personelu, jest wzrost poziomu dojrzałości procesów związanych z wykrywaniem 
zagrożeń. Poziom dojrzałości wynika z modelu, który klasyfikuje poziom, na którym działa program threat 
huntingu organizacji w oparciu o jego możliwości do identyfikacji zagrożeń, procedur zbierania danych oraz 
poziomu analizy włączonej za pomocą metod automatycznych vs ręcznych.



Niewielka kwerenda dotycząca frameworków łowców zagrożeń dostarczy całą masę frameworków, które 
potencjalnie mogą być dobrym rozwiązaniem dla Państwa potrzeb organizacyjnych. Kilka z bardziej godnych 
uwagi, które istnieją od dłuższego czasu, zostały opracowane przez liderów branży lub mogą być nawet 
dostosowane do produktów Endpoint Detection and Response (EDR) już używanych w organizacji, jak:

Cyber Kill Chain

Przyjmując wojskową koncepcję "struktury ataku", Lockheed Martin stosuje pojęcie łańcucha śmierci do 
bezpieczeństwa informacji i wprowadza cybernetyczny łańcuch śmierci lub "strukturę cyberataku" w 2011 roku. 
Ten ostatni odnosi się do podziału sposobu, w jaki ataki występują, zwykle w fazach, i jak wdrożenie 
odpowiednich kontroli na każdym etapie może zakłócić ataki.

Zgodnie z modelem, istnieje siedem poziomów w cybernetycznym łańcuchu śmierci: 

• Rozpoznanie

• Uzbrojenie

• Dostawa

• Eksploatacja

• Instalacja

• Dowodzenie i kontrola

• Działania w ramach celu

Każda faza lub poziom odnosi się do działań podejmowanych przez aktorów zagrożeń podczas przechodzenia 
przez kolejne fazy w celu zakończenia ataku.

 Uzbrojone w te informacje zespoły bezpieczeństwa mogą przygotować swoje organizacje do ochrony przed 
atakami, a łowcy zagrożeń mogą analizować zebrane dane, aby skutecznie wykrywać, zaprzeczać, zakłócać, 
degradować, zwodzić lub powstrzymywać zagrożenia w obronie organizacji.

https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html
https://www.comptia.org/blog/think-like-a-hacker-3-cybersecurity-models-used-to-investigate-intrusions
https://owasp.org/www-chapter-dorset/assets/presentations/2019-04/Cyber_Kill_Chains-11-Apr-19-OWASP-Dorset.pdf
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html


Model Diamentu

Model ten powstał jako odpowiedź na pytania postawione przez kilku starszych analityków w 
2006 r., którzy zadawali sobie otwarte pytania o to, jak wykonują swoją pracę. Dzięki temu 
uczciwemu podejściu powstał model diamentowy, oparty na kwantyfikacji procesów i zasad 
leżących u podstaw zbierania i analizowania danych w celu lepszego zrozumienia sposobu 
myślenia aktorów zagrożeń, a tym samym złośliwych działań w celu ich wyeliminowania. 

Swoją nazwę czerpie z kształtu czteroramiennego diamentu, reprezentującego podstawowe cechy: Adversary, 
Capability, Infrastructure i Victim, obecnych w każdym złośliwym zdarzeniu. Łącząc wierzchołki, można narysować 
relacje między punktami, aby stworzyć analizę, która wyszczególnia, w jaki sposób napastnik mógłby potencjalnie 
przejść od jednej cechy do drugiej lub zmienić kierunek. Zapewnia to analitykowi holistyczny widok, który pozwala 
dostrzec słabości i możliwości w organizacji. Poprzez ich  ukierunkowanie, analitycy mogą uzyskać dane niezbędne 
do ochrony organizacji przed wykorzystaniem tej cechy. System jest prosty, ale może być dostosowany do potrzeb 
organizacji, rozszerzając podstawowe funkcje i komponując podfunkcje w zależności od potrzeb. 

OFIARA

Operacje docelowe

Insikt Group -
Profil aktora zdarzeń 

cybernetycznych

PRZECIWNIK
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Metodologie
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Adres IP
 Domena 

Technologia
Adres Email 

Produkt

Karta wywiadowcza 
dotycząca aktorów 

zagrożeń

http://www.activeresponse.org/wp-content/uploads/2013/07/diamond_summary.pdf


MITRE ATT&CK

Opracowany w 2013 roku framework MITRE Corporation to tak naprawdę zestaw trzech 
matryc - Enterprise ATT&CK, Pre-ATT&CK i Mobile ATT&CK - z których każda 
ukierunkowana jest na taktyki i techniki unikalne dla każdej matrycy podczas polowania 
na zagrożenia. Składające się z trzynastu kategorii Enterprise: 

Każda kategoria, zwana taktyką, zawiera ponad 500 technik i podtechnik zawartych w samej matrycy ATT&CK 
przedsiębiorstwa. MITRE's ATT&CK framework zapewnia zwięzły, zorganizowany opis każdego zagrożenia: co 
robi; jak działa; jaką taktykę obejmuje; jakie pod-techniki są związane z każdym typem zagrożenia; jakie źródła 
danych mogą być wykorzystane do zebrania dowodów; jakie systemy obronne, jeśli w ogóle, są omijane podczas 
ataku; jakie platformy systemów operacyjnych są dotknięte przez każde zagrożenie oraz informacje o 
znacznikach czasowych, w tym data ostatniej modyfikacji i szczegóły dotyczące wersji.

Jak już wcześniej wspomniano, MITRE ATT&CK Framework jest dostosowany do Jamf Protect, 
oprogramowania EDR, które obok możliwości wykrywania i zapobiegania złośliwemu oprogramowaniu dla 
systemu macOS zapewnia funkcje polowania na zagrożenia. 

Nie zapominaj, że bezpieczeństwo - jak wiele innych procesów w IT - ma charakter iteracyjny, co oznacza, 
że każda faza, incydent lub interesariusz dostarcza informacje zwrotne, które informują o tym, jak proces, 
narzędzia i procedury powinny się zmieniać w odniesieniu do charakteru ograniczania ryzyka w czasie.

Instytut SANS udostępnił szczegółowy przewodnik dotyczący budowania i dojrzewania programu polowania 
na zagrożenia. Dostarcza on wgląd w modele organizacyjne, metryki, które należy zebrać, źródła danych, 
narzędzia i poziomy automatyzacji, które należy wykorzystać podczas tworzenia podręcznika polowania na 
zagrożenia opartego na najlepszych praktykach branżowych dla danej organizacji.

Innym sposobem oceny poziomu dojrzałości taktyk, technik i procedur (TTP) stosowanych w organizacji jest 
Hunting Maturity Model (HMM). Model HMM został opracowany przez Davida Bianco w celu uwzględnienia 
cech charakterystycznych narzędzi organizacji, umiejętności pracowników ochrony oraz procesów 
wykorzystywanych do efektywnego zbierania i analizowania dowodów w ramach polowania na zagrożenia.

• Rozpoznanie
• Opracowanie 

zasobów
• Wstępny dostęp
• Wykonanie
• Trwałość
• Eskalacja 

uprawnień
• Unikanie obrony

• Dostęp do danych 
uwierzytelniających

• Discovery
• Ruch boczny
• Zbieranie danych
• Dowodzenie i kontrola
• Eksfiltracja i uderzenie

https://attack.mitre.org/
https://www.sans.org/tools/hunting-maturity-model/
https://www.sans.org/media/analyst-program/building-maturing-threat-hunting-program-39025.pdf
https://attack.mitre.org/techniques/enterprise/
https://www.jamf.com/blog/jamf-protect-series-features-you-wont-want-to-miss/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=it-infosec-efficiency&utm_content=2021-08-17_protect_
https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Presentations/The-Cyber-OODA-Loop-How-Your-Attacker-Should-Help/images-media/day3_security-automation_930-1020.pdf


Zasadniczo HMM składa się z pięciu poziomów, które określają organizacyjne 
zdolności łowieckie od poziomu 0 (najmniej) do poziomu 4 (najwięcej). Oto podział 
poziomów i ich znaczenia:

Poziom 0 - Wstępny

Poleganie przede wszystkim na alertach generowanych przez 
zautomatyzowane narzędzia, takie jak systemy antywirusowe, IDS i 
SIEM, włączenie informacji o zagrożeniach z prekompilowanych i/
lub dostosowanych do potrzeb analityk, które są wprowadzane 
bezpośrednio do systemów monitorowania z niewielkim lub 
nierutynowym zbieraniem danych, a głównym celem jest ręczne 

rozwiązywanie problemów z alertami.

Poziom 2 - Proceduralny

Wykorzystanie danych zebranych ze źródeł w celu wykrycia 
pojedynczego typu złośliwej aktywności, np. analiza danych 
logowania w celu wykrycia złośliwych programów. Na tym 
poziomie organizacje gromadzą i analizują dane, wykorzystując 
powszechnie dostępne procedury opracowane przez strony 
trzecie w celu polowania na zagrożenia, ale nie są w stanie 

wygenerować własnej analityki lub całkowicie nowych procedur.

Poziom 4 - Wiodący

Ostatni poziom w HMM jest bardzo podobny do poprzedniego, z 
wyjątkiem włączenia automatyzacji. Na tym poziomie procedury 
różnią się zakresem i skalą. Poprzez precyzyjne dostrojenie 
procedur do automatyzacji, analitycy są w stanie uwolnić się od 
bezpośredniego uruchamiania tych procedur, co pozwala im 
skupić swoje wysiłki na tworzeniu nowych procedur, aby zapewnić 
iteracyjne ulepszaniu w pętli.

Poziom 1 - Minimalny

Chociaż nadal opiera się głównie na automatycznie generowanych 
alertach, rutynowo gromadzona jest ograniczona ilość danych. 
Dodatkowo, informacje o zagrożeniach są wzbogacane poprzez 
wykorzystanie kombinacji otwartych i zamkniętych źródeł w celu 
śledzenia zagrożeń przy użyciu najnowszych raportów w celu 
wyodrębnienia kluczowych wskaźników i przeszukiwania danych 
historycznych. Ten poziom jest często uważany za pierwszy, na którym 

analityk przeprowadza prawdziwe polowanie na zagrożenia.

Poziom 3 - Innowacyjny

Rozszerzenie poprzedniego poziomu, aby objąć celowanie w wiele 
rodzajów działań aktorów zagrożeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
procedur wygenerowanych samodzielnie (w przeciwieństwie do 
wykorzystania procedur stworzonych przez strony trzecie). Umiejętności 
analityczne są również powiązane z innymi zaawansowanymi tematami, 
takimi jak wizualizacja danych i AI. Na tym poziomie, procedury są 
wykonywane rutynowo. Są one dobrze udokumentowane i mogą być 
nawet opublikowane do wglądu innych osób.

WARTOŚCI HASH

Adresy IP

TTPs

NARZĘDZIA

NAZWY DOMEN

ARTEFAKTY 
SIECI/HOSTA

Mocne!

Wyzwanie

Proste

Łatwe

Trywialne

Irytujące



Skills to pay the bills

W przeciwieństwie do Predatora, omawiane zagrożenia nie krwawią same w sobie. Ale jak 
wszystkie rzeczy cyfrowe, pozostawiają po sobie unikalne odciski palców, które można 
wykorzystać do ich jednoznacznego wykrycia. Dlatego można je powstrzymać. To całkiem 
dobrze pasuje do misji analityka bezpieczeństwa lub łowcy zagrożeń: powstrzymać 
zagrożenie poprzez serię celów, zanim doprowadzi do czegoś znacznie gorszego.

Bycie skutecznym łowcą zagrożeń wymaga połączenia wykorzystania odpowiednich 
narzędzi, doświadczenia i umiejętności. Nie wymaga to bycia weteranem w dziedzinie IT, ani 
też zdobycia wszystkich dostępnych certyfikatów. Oznacza to jednak, że poniższe 
umiejętności są wspólne dla odnoszących sukcesy analityków bezpieczeństwa i chociaż 
wszystkie nie muszą być wymagane, są niezwykle korzystne dla tej roli:

• Dogłębna znajomość informacji i
systemów podlegających ochronie

• Sieci wewnętrzne i sposób ich
komunikacji

• Doświadczenie w zarządzaniu 
punktami końcowymi

• Zdolność do analizy i pracy z 
danymi

• Doświadczenie w przeprowadzaniu 
analizy śledczej danych

• Zarządzanie i gromadzenie ruchu 
sieciowego i analiza

• Zdolność do rozumienia kodu i
• możliwości programistyczne

• Rozpoznawanie wzorów
• Rozumowanie dedukcyjne
• Skuteczna komunikacja

• Nieszablonowe myślenie
• Przezwyciężenie uprzedzeń 

poznawczych
• Umiejętność myślenia jak napastnik

Dodatkowo, istnieje kilka umiejętności miękkich, które są również wspólne dla wskaźnika 
sukcesu analityków bezpieczeństwa:

“...bardzo szczególny zestaw umiejętności. ...umiejętności, które czynią mnie koszmarem dla ludzi takich jak 
ty.” – Liam Neeson

Powyższy cytat, będący niesławną linią wypowiedzianą przez telefon w filmie "Taken", 
podsumowuje sedno tego, jak analityk bezpieczeństwa uzbrojony w odpowiedni zestaw 
umiejętności jest w rażącej proporcji do poziomu frustracji niedoszłego złośliwego aktora, 
który za każdym razem udaremnia swoje zagrożenia. 

Zespół bezpieczeństwa firmy Jamf zajmuje się wykrywaniem i neutralizowaniem zagrożeń 
związanych ze złośliwym oprogramowaniem dla Apple. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać możliwości monitorowania i zapobiegania 
Jamf Protect w Twojej organizacji.

Miłego polowania!

https://apple.promise.pl/kontakt/



