
Ponieważ komputery Mac stają się coraz 
bardziej znane w przedsiębiorstwach i małych 
firmach na całym świecie, skończyły się czasy 
polegania na starszych narzędziach zarządzania 
w celu zabezpieczenia nowoczesnych 
urządzeń.

Jeśli weźmiemy pod uwagę decyzję Microsoftu o zakończeniu 
rozszerzonego wsparcia dla systemu Windows 7 14 stycznia 2020 
r., więcej administratorów i użytkowników (pierwotnych) systemu 
Windows wkroczyło do świata, który może być im nieznany - Mac.  

Ponieważ bezpieczeństwo jest prawdopodobnie najważniejszym 
elementem technologii, niniejszy artykuł zawiera przegląd 
systemu macOS i wyjaśnia, czym różni się on od systemu 
Windows.

Różnice w bezpieczeństwie systemów 
macOS i Windows
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PRZEGLĄD STRUKTURY macOS

Apple zaprojektował system macOS ze zintegrowanym podejściem 
do sprzętu, oprogramowania i usług, które zapewniają 
bezpieczeństwo z założenia oraz ułatwiają zespołom IT ich 
konfigurację, wdrożenie i zarządzanie. Tak jak pracownicy oczekują 
spójnych doświadczeń podczas korzystania z komputera w pracy, 
tak samo IT powinno oczekiwać podobnych doświadczeń podczas 
zarządzania platformą dla pracowników. 

Apple oferuje specjalne programy dla przedsiębiorstw, które 
pomagają usprawnić wdrażanie i bezpieczeństwo, tworząc 
nieszablonowe doświadczenia dla użytkowników. Apple Business 
Manager w połączeniu z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi 
(MDM) pozwala na spójne i bezpieczne zarządzanie w całym 
ekosystemie Apple.

Niektóre organizacje szukają jednego narzędzia do zaspokojenia 
potrzeb wszystkich komputerów z systemem macOS i komputerów z 
systemem Windows. To pozostawia organizacje z lukami w 
zarządzaniu, doświadczeniach użytkowników i bezpieczeństwie. 
Gdy jedno narzędzie do zarządzania jest używane do zarządzania 
wieloma platformami, funkcje bezpieczeństwa nie są odpowiednio 
wykorzystywane - ponieważ nie w ten sposób ani Apple ani 
Microsoft zamierzały zabezpieczyć swoje urządzenia.

Czym jest Apple Business 
Manager? 

Apple Business Manager 
udostępnia administratorom IT 
jeden skonsolidowany portal 
do automatycznego wdrażania 
urządzeń Mac, iPad, iPhone i 
Apple TV bezpośrednio do 
użytkowników - 
skonfigurowanych pod kątem 
ustawień, kontroli 
bezpieczeństwa, aplikacji i 
książek.

Podstawa systemu operacyjnego

System operacyjny

Opcje bezpieczeństwa

Program wdrażania urządzeń
Apple

Zarządzanie

Framework macOS
Aby wyartykułować podejście Apple do bezpieczeństwa, należy najpierw zrozumieć podstawy 
frameworka Apple  
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Jak zarządzanie macOS różni się względem Windows?

Czym system Apple różni się od tradycyjnego zarządzania 
punktami końcowymi Microsoft dla komputerów z systemem 
Windows? Kluczem do łatwości użytkowania macOS jest 
wbudowany framework zarządzania znany jako zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi (MDM). MDM pozwala IT budować profile 
konfiguracyjne, które zarządzają różnymi ustawieniami wewnątrz 
systemu operacyjnego. Profile te są dostarczane “w locie" za 
pośrednictwem usługi Apple Push Notification Service (APNs). 
APNs utrzymuje stałe połączenie z komputerami Mac (a także 
innymi urządzeniami Apple), dzięki czemu dział IT nie musi tego 
robić. MDM umożliwia na zarządzanie, które w tradycyjnym 
systemie Windows administratorzy mogą uzyskać jedynie poprzez 
wiązanie z domeną lub Group Policy Object (GPO).

APNS WZMACNIA BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

APNs to bezpieczna i wysoce wydajna usługa propagacji informacji 
do urządzeń macOS, iOS, tvOS i watchOS. APNs to warstwa 
krytyczna dla programów wdrożeniowych Apple i innych 
zabezpieczeń, takich jak Remote Lock i Remote Wipe. W 
rzeczywistości Apple Business Manager lub MDM nie będzie 
działać bez APNs, ponieważ te usługi nie mogą być egzekwowane 
przez połączenie proxy. Muszą być dostępne przez bezpośredni 
kanał z serwerów Apple, czyli APNs.

Dodatkowe korzyści płynące z APNs: 

Zwiększone bezpieczeństwo zarządzania komputerami 
Mac należącymi do firm. APNs umożliwia zdalne 
blokowanie/wymazywanie zgubionego/skradzionego/
skompromitowanego urządzenia zdalnie. 

MDM jest zależny od APNs przy wysyłaniu krytycznych 
poleceń, takich jak instalacje oprogramowania czy 
aktualizacje danych inwentaryzacyjnych. 

Chociaż profile konfiguracyjne MDM mogą być 
dostarczane do macOS "offline", metoda ta wymaga 
znacznie większego zachodu niż egzakucja “w locie”.

APNs wymuszają na urządzeniu automatyczne 
“zameldowanie się” na serwerze MDM



Unikalne opcje bezpieczeństwa macOS

Fundament systemu macOS tworzy zintegrowane i bezpieczne oprogramowanie. Wbudowane zabezpieczenia systemu 
macOS obejmują: 

FileVault to warstwa szyfrowania wbudowana w 
system macOS, która chroni dane użytkownika w 
przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. 

Aktualizacje oprogramowania pochodzą 
bezpośrednio od firmy Apple i są cyfrowo przez 
nią podpisane, dzięki czemu organizacje i działy 
IT wiedzą, że można im zaufać. 

System Integrity Protection (SIP) chroni przed 
dostępem użytkowników i aplikacji do rdzennych 
plików systemu operacyjnego, które w 
przeciwnym razie mogłyby stać się celem 
exploitów. 

XProtect to zautomatyzowany program 
antywirusowy, aktualizowany przez Apple. 
Zapobiega to uruchamianiu na komputerach Mac 
szkodliwego oprogramowania i/lub często 
nieaktualnych, podatnych na ataki wtyczek, takich 
jak Java i Flash. 

Gatekeeper pozwala IT zdefiniować, skąd użytkownicy 
mogą pobierać swoje aplikacje. Działa, aby zapobiec 
uruchomieniu niepodpisanych aplikacji (lub złośliwego 
oprogramowania) i dlatego współpracuje z XProtect, 
aby szybko powstrzymać rozprzestrzenianie się 
złośliwego oprogramowania. 

Malware Removal Tool pozwala Apple na 
usunięcie złośliwego oprogramowania, któremu 
udało się dostać do systemu. 

Aplikacje dostępne w App Store są zawsze 
weryfikowane i zatwierdzane przez Apple. 
Apple ma możliwość natychmiastowego 
usunięcia dostępności aplikacji i cofnięcia 
certyfikatów deweloperskich. 

Sandboxing aplikacji zapewnia, że te nie 
udostępniają (lub kradną) danych z systemu lub 
między sobą. 

Kontrola prywatności jest dostępna do 
zdefiniowania przez użytkowników i działy IT - jest to 
przejrzysty proces, dzięki któremu użytkownicy 
wiedzą, kiedy używane są usługi lokalizacyjne, które 
aplikacje mają dostęp do kontaktów lub kalendarzy 
oraz jakie informacje są udostępniane firmie Apple i/
lub twórcom aplikacji. 

Więcej o bezpieczeństwie komputerów Mac: https://

www.apple.com/macos/security/

https://www.apple.com/macos/security/


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA FILEVAULT DO 
SZYFROWANIA DYSKÓW

FileVault to wbudowane szyfrowanie dysku dla macOS, co 
oznacza, że IT nie musi dodawać żadnego dodatkowego 
oprogramowania, aby go zaszyfrować. Funkcję tę można 
włączyć ręcznie lub Informatycy mogą zrobić to zdalnie na 
wszystkich komputerach Mac. Klucze szyfrowania mogą być 
zarządzane centralnie, dzięki czemu dział IT może uzyskać 
dostęp do niezbędnych danych po odejściu pracownika z 
organizacji lub w przypadku, gdy zapomni on hasła i będzie 
potrzebował pomocy przy logowaniu. Klucze szyfrujące można 

również łatwo rotować w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

CHIP APPLE SILICON ORAZ T2 DLA JESZCZE 
WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Nowe układy Apple Silicon oraz Macbooki poprzedniej 
generacji (z procesorami Intela oraz chipem T2) są wyposażone 
w Secure Enclave, który stanowi podstawę zabezpieczeń, np. 
danych o odciskach palców TouchID. Dane te są zapisane w 
formie matematycznej i nigdy nie odpuszczają komputera! 

Układ Apple Silicon oraz chip T2 to także kontrolery dysku SSD 
umożliwiający automatyczne szyfrowanie danych w locie, tym 
samym oferując najbezpieczniejszą pamięć masową wśród 
wszystkich komputerów. Zapewnia także, że oprogramowanie 
ładowane podczas procesu rozruchu nie zostało naruszone. 

ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA 
OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE INNYCH FIRM

W przeciwieństwie do systemu Windows, w przypadku komputerów 
Mac rzadziej stosuje się dodatkową warstwę zabezpieczeń lub 
narzędzia innych firm. 

Tradycyjne firmy zajmujące się bezpieczeństwem, skoncentrowane na 
systemie Windows, zwykle pozostają w tyle za cyklami rozwojowymi 
komputerów Mac, co potencjalnie spowalnia wprowadzanie nowych 
systemów operacyjnych i funkcji zabezpieczeń. W rzeczywistości 
traktowanie komputera Mac w taki sam sposób jak systemu Windows 
często uniemożliwia pracownikom osiągnięcie maksymalnej 
produktywności i zakłóca przyjazne dla użytkownika doświadczenia, z 
których słynie firma Apple. Ponadto przyjęcie wersji oprogramowania 
dla systemu Windows na komputerze Mac to recepta na 
nieprawidłowe wykonywanie kodu, problem z pamięcią i problemy 
związane z rozszerzeniem jądra (KEXT) - a to wszystko oznacza 
niekończące się bóle głowy związane z IT i bezpieczeństwem.

Dzięki wbudowanym funkcjom szyfrowania i antywirusowym 
komputerów Mac wiele organizacji może działać bez udziału firm 
trzecich, ale niektóre z nich nadal szukają rozwiązań do zarządzania 
wyciekiem danych korporacyjnych. Wyciek danych korporacyjnych 
można jednak monitorować za pomocą MDM, a dodatkowe 
zabezpieczenia po stronie sieciowej można uzyskać dzięki 
narzędziom takim jak Cisco Security Connector. 

Organizacje, które próbują traktować komputery Mac jak komputery 
PC z systemem Windows, mogą niepotrzebnie wydawać fundusze na 
dodatkowe oprogramowanie chroniące przed złośliwym 
oprogramowaniem. na dodatkowe oprogramowanie zabezpieczające 
przed złośliwym oprogramowaniem. A poza dodatkowymi kosztami, 
dodatki te mogą również wpływać na wydajność i stabilność 
komputerów Mac.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Mac
(wbudowane opcje)

 Firewall 
Gatekeeper

XProtect
System Integrity Protection

PC
(oprogramowanie 

firm trzecich)

McAfee 
KasperSky 
Symantec 

BitDefender



USŁUGI CHMUROWE I MAC

Przesunięcie w stronę chmury jest coraz częstsze. W przypadku 
hostingu w chmurze dostęp do bazy danych jest ograniczony, a nie 
znajduje się na serwerze w sieci. Przez dziesięciolecia organizacje 
budowały "mury" wokół swojej firmy i wykorzystywały perymetry 
sieciowe jako pierwszą linię obrony. 

Ponieważ miejsca pracy stają się coraz bardziej mobilne, a dane nie 
mieszkają już po prostu za zaporą, organizacje muszą przejść na 
bardziej nowoczesny, oparty na tożsamości model bezpieczeństwa. 
W związku z tym Microsoft przenosi dane przedsiębiorstwa do 
chmury za pomocą Microsoft Azure Active Directory. 

Aby zapewnić, że tylko zaufani użytkownicy na zaufanych 
urządzeniach korzystający z zaufanych aplikacji mają dostęp do tych 
danych korporacyjnych w chmurze, Microsoft i Jamf oferują 
ekskluzywną integrację w celu uzyskania warunkowego dostępu bez 

proxy. 

Więcej o tym: https://www.jamf.com/resources/white- 
papers/conditional-access-going-beyond-perimeter- 
based-security/

ELIMINACJA "BINDOWANIA" DO ACTIVE DIRECTORY

Powszechną praktyką jest wiązanie komputerów z systemem 
Windows z Active Directory (AD) na potrzeby procesów wdrażania. 
Jednak gdy organizacje próbują powiązać komputery Mac z siecią, 
powstaje problem z synchronizacją haseł, a przepływy pracy Apple 
Business Manager są zakłócone, jeśli kontrolery domen nie są 
wystawione na zewnątrz. Wiązanie utrudnia także organizacjom 
wysyłanie nowych komputerów Mac do zdalnych pracowników. 

Chociaż wiązanie jest opcją (choć nie jest zalecane), organizacje 
korzystające z dedykowanych rozwiązań do zarządzania 
urządzeniami Apple, takich jak Jamf Pro i Jamf Connect, mogą 
zarządzać kontami lokalnymi w taki sposób, aby stosować te same 
wymogi dotyczące złożoności i wygasania haseł, nie martwiąc się 
o połączenia lub brak synchronizacji z AD. Oznacza to mniej 
monitów o hasło dla użytkowników końcowych i mniej telefonów 
do działu pomocy technicznej IT. 

Aby osiągnąć maksymalne bezpieczeństwo bez wiązania, Jamf 
Connect oferuje zarządzanie tożsamością. Dzięki integracji z 
popularnymi dostawcami tożsamości w chmurze 

- Okta, Microsoft Azure Active Directory, Google Cloud Identity, IBM, 
OneLogin i Ping Identity - Jamf Connect pozwala na proste 
dostarczanie użytkowników z chmurowej usługi tożsamości podczas 
procesu rejestracji urządzenia Apple, wraz z uwierzytelnianiem 
wieloczynnikowym. 

Jamf Connect umożliwia elastyczne wykorzystanie użytkowników 
lokalnych, którzy podlegają tym samym zasadom i kontrolom, co 
usługa katalogowa lub dostawca tożsamości. Ponadto użytkownik 
może odpakować swój komputer Mac, włączyć go i uzyskać 
bezpieczny dostęp do każdej aplikacji zatwierdzonej przez system 
po zalogowaniu się za pomocą jednego zestawu danych 

uwierzytelniających w chmurze.

EGZEKWOWANIE BRANŻOWYCH NORM 
BEZPIECZEŃSTWA

Jak większość zespołów InfoSec wie, egzekwowanie zależy od 
tego, jakie są standardy bezpieczeństwa i jakie standardy 
zgodności muszą być spełnione. SOC 2 różni się od HIPAA, a PCI 
różni się od CIS. Wiedza o tym, do czego należy się stosować, to 
ważny pierwszy krok. 

Jamf Pro zapewnia elastyczne frameworki, które pomagają w 
spełnieniu wielu powszechnych standardów regulacyjnych. Dział IT 
może po prostu zdefiniować obowiązujące normy, zbudować 
odpowiednie profile i polityki, a następnie zastosować je. Może to 
być na przykład ograniczenie funkcji konsumenckich, takich jak 
iCloud Drive, egzekwowanie funkcji Gatekeeper w celu 
zapewnienia, że pobierane są tylko bezpieczne aplikacje, 
egzekwowanie funkcji FileVault w celu szyfrowania komputerów 
Mac, lub ograniczanie aplikacji poprzez wyszukiwanie zastrzeżonej 
aplikacji (lub nawet systemu macOS) we wszystkich zarządzanych 

urządzeniach Apple, a po jej zlokalizowaniu - usunięcie jej. 

IT musi po prostu zdefiniować, jakie są ustawienia i wykorzystać te 
informacje do zbudowania profili konfiguracyjnych i polityk oraz 

zastosowania ich do urządzeń. 

Więcej o rekomendacjach CIS: https://www.jamf.com/

resources/white-papers/macos-security- checklist/
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NIEZRÓWNANE BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIKÓW I SIECI

Najbezpieczniejsza platforma wymaga najsolidniejszego rozwiązania w zakresie zarządzania, aby zapewnić egzekwowanie i 
instalowanie wszystkich możliwych zabezpieczeń. Żadna inna firma zarządzająca urządzeniami mobilnymi nie integruje się z Apple i 
jego usługami lepiej niż Jamf, a żaden dostawca nie jest bardziej odpowiedni do zapewnienia sukcesu Maca w organizacji. 

Jeśli rozważasz zaoferowanie pracownikom programu wyboru Maca lub chcesz wdrożyć go powszechnie, możemy Ci pomóc.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć pracę lub weź Jamf na 

bezpłatną próbę i wypróbuj nasze możliwości w zakresie 

bezpieczeństwa komputerów Mac.

http://jamf.com
https://www.jamf.com/contact/
https://www.jamf.com/request-trial/
https://apple.promise.pl/kontakt/



