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O projekcie
Projekt badawczo-rozwojowy w ramach konkursu CYBERSECIDENT

• Konsorcjum realizujące projekt:
• Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –

Państwowy Instytut Badawczy  (Lider)

• Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki 
i Technik Informacyjnych

• Narodowe Centrum Badań Jądrowych

• Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:
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• Opracowanie prototypu systemu teleinformatycznego sprawdzonego w
warunkach operacyjnych umożliwiającego monitorowanie, wykrywanie,
obrazowanie i reagowanie na zdarzenia

▪ wpływające lub mogące wpłynąć na jakość i ciągłość świadczonych
usług kluczowych i cyfrowych

▪ mogące powodować znaczącą szkodę dla interesów gospodarczych
i społecznych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Cele projektu

• Opracowanie mechanizmów integracji systemów ochrony stosowanych w różnych 
instytucjach i sektorach infrastruktury państwa 

• Opracowanie mechanizmów bezpiecznego współdzielenia informacji o zagrożeniach 
pomiędzy uczestnikami NPC
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Wybrane procesy



Wybrane procesy
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Wsparcie Uczestnika
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Pozyskiwanie danych od Uczestników
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Model usług
Mapa powiązań

• Każde powiązanie jest charakteryzowane przez krytyczność ocenianą w kontekście atrybutów bezpieczeństwa informacji 
(poufność, integralność, dostępność)
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Analiza ryzyka

• Świadomość sytuacyjna budowana na bazie statycznej i dynamicznej analizy ryzyka

• Ryzyko jest oceniane na wielu poziomach:

• usług,

• grup usług,

• sektorów

• cyberprzestrzeni

• Ilościowa i uniwersalna metodyka analizy ryzyka

• Uwzględnienie wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy usługami

Statyczna – wolnozmienna i związana
z nietechnicznymi aspektami 

bezpieczeństwa (np. procedurami)

Dynamiczna – szybkozmienna i związana 
z technicznymi aspektami bezpieczeństwa (np. 
podatnościami w oprogramowaniu i sprzęcie) 



Ryzyko własne

Ryzyko własne statyczne to ryzyko usługi zgłoszonej wynikające z dojrzałości
organizacyjnej uczestnika platformy NPC tj. wdrożonych norm i procedur działających w
ramach usługi zgłoszonej
• jest określane na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, dotyczące

poziomu wdrożonych procesów zabezpieczeń

Ryzyko własne dynamiczne to ryzyko usługi zgłoszonej wynikające ze zidentyfikowanych
podatności w elementach infrastruktury teleinformatycznej
• może być określone za pomocą jednej z 3 metod:

1. na podstawie wdrożonego w firmie oprogramowania CMDB lub GRC,

2. na podstawie wiedzy eksperckiej uczestnika platformy,

3. na podstawie metody zaproponowanej przez NPC



Określenie ryzyka za pomocą metody proponowanej przez NPC

Metoda proponowana przez NPC składa się z trzech etapów:

1. Inwentaryzacji usług zgłoszonych, usług wspierających wewnętrznych i elementów
infrastruktury teleinformatycznej wspierających usługi zgłoszone,

2. Hierarchizacji zinwentaryzowanych usług i elementów infrastruktury,

3. Obliczenia ryzyka własnego dynamicznego kolejno dla: infrastruktury
teleinformatycznej, usług wspierających wewnętrznych i usług zgłoszonych.



Inwentaryzacja i hierarchizacja

Inwentaryzacja i hierarchizacja jest oparta o zmodyfikowaną metodę RiskMAP

• Struktura organizacji jest podzielona na 3 poziomy: elementy infrastruktury
teleinformatycznej, usługi wspierające wewnętrzne i usługi zgłoszone

• Elementy danego poziomu nie zależą od siebie, natomiast zależą od nich elementy
następnego poziomu

RiskMAP za: Watters, Jim; Morrissey, Shaun; Bodeau, Deborah; Cohn Powers, Sue; The Risk-to-Mission Assessment
Process (RiskMAP): A Sensitivity Analysis and an Extension to Treat Confidentiality Issues The MITRE Corporation
(2009)





Analiza ryzyka dynamicznego
Wykonywana przez Uczestnika Platformy

Zestaw wartości ryzyka dynamicznego dla 
usługi: 𝑈𝑖: [𝑅𝑈𝑖

1 , …, 𝑅𝑈𝑖

𝑙 ];

𝑅𝑈𝑖

1 , …, 𝑅𝑈𝑖

𝑙 ∈ [0,10]

Algorytm 
kalkulacji 

ryzyka

• Dostarczany 
przez Centrum 

Operacyjne

Inwentarz IT i 
monitorowanie 
bezpieczeństwa

• Rezultaty 
przechowywane tylko 
wewnątrz instytucji

Informacje

• Dostarczane 
przez Centrum 
Operacyjne

Wspierane przez:
• Wiedzę 

administratorów
• Systemy GRC
• Repozytorium 

konfiguracji (CMDB)
• Systemy ITAM
• Skanery
• Systemy SIEM
• Systemy IPS/IDS

Typy informacji:
• Dobrze-znane podatności
• Wskaźniki kompromitacji 

(IoC)
• Raporty Cyber Threats 

Intelligence (CTI)
• Informacje o 

podatnościach

Uwzględnia: 
• Wartość oceny podatności 

(metryka CVSS)
• Krytyczność incydentów



Skala ryzyka

podatności zidentyfikowane w infrastrukturze teleinformatycznej wspierającej usługę zgłoszoną nie stanowią 
zagrożenia (mają wartość CVSS < 4) dla świadczenia usługi zgłoszonej lub występują w infrastrukturze która 
w małym stopniu wspiera usługę zgłoszoną

1-3

istnieje taka kombinacja wykorzystania zidentyfikowanych podatności w infrastrukturze teleinformatycznej 
wspierającej usługę zgłoszoną, która może prowadzić do kompromitacji którychś z aspektów poufności, 
integralności lub dostępności usługi zgłoszonej

3-6

zidentyfikowano podatności o wartości CVSS z przedziału (7-9) w infrastrukturze teleinformatycznej istotnie 
wspierającej świadczenie usługi zgłoszonej lub zidentyfikowano podatności o wartości CVSS > 9 w 
infrastrukturze mniej krytycznej dla świadczenia usługi zgłoszonej

6-9

zidentyfikowano podatności o wartości CVSS > 9 w infrastrukturze teleinformatycznej istotnie wspierającej 
świadczenie usługi zgłoszonej9-10

niskie

średnie

wysokie

krytyczne



Rodzaje ryzyka w platformie NPC



Model usług
Propagacja ryzyka

Usługa #1
Ryzyko całkowite = 2
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Ryzyko całkowite = 3
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Model usług
Propagacja ryzyka

Usługa #1
Ryzyko całkowite = 2

Usługa #2
Ryzyko całkowite = 3
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Model usług
Propagacja ryzyka

Usługa #1
Ryzyko całkowite = 2

Usługa #2
Ryzyko całkowite = 5

Usługa #3
Ryzyko całkowite = 4
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Analiza ryzyka
Działania Uczestnika Platformy a działania Centrum Operacyjnego

Zgłasza incydenty

Identyfikuje powiązania z innymi 
usługami i dostawcami / 
operatorami usług

Wykonuje dynamiczną analizę 
ryzyka na podstawie algorytmu 
dostarczonego przez Centrum 
Operacyjne

Uczestnik Platformy

Agreguje i analizuje zgłoszone incydenty 

Utrzymuje mapę powiązań usług 

Dostarcza informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (w ujęciu 
Uczestnika, Sektora, całego Państwa)

Centrum Operacyjne

Oblicza ryzyka całkowite 

Generuje rekomendacje i alarmy na bazie analizy ryzyka

Przeprowadza symulacje „WHAT IF” – analiza jak określona zmiana 
wpłynie na ryzyko powiązanych usług, dostawców/operatorów, 
sektorów i cyberprzestrzeni

Precyzja wyników zależy od 
dojrzałości Klienta

Przeprowadza analizę krytyczności – służącą identyfikacji usług, 
które mają największy wpływ na bezpieczeństwo sektora, kraju



Podsumowanie

• Uwzględnienie aspektów technicznych dostawców i operatorów usług i ich 
specyfiki (np. oprogramowania i sprzętu IT używanego do świadczenia 
usług)

• Brak centralnego punktu, który agreguje krytyczne i szczegółowe 
informacje (np. o wewnętrznej infrastrukturze IT poszczególnych 
dostawców i operatorów usług)

• Uwzględnienie powiązań usług i wpływu ryzyk innych usług



Analiza ryzyka

Statyczna – wolnozmienna i związana
z nietechnicznymi aspektami bezpieczeństwa 

(np. procedurami)

Dynamiczna – szybkozmienna i związana 
z technicznymi aspektami bezpieczeństwa (np. 
podatnościami w oprogramowaniu i sprzęcie) 

Ocena ryzyka na poziomie usługi, zbioru usług, 
sektora, cyberprzestrzeni 

Ilościowa i uniwersalna metodyka analizy 
uwzględniająca powiązania i wzajemne 

oddziaływania usług  
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