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INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA

„Awaria” systemu zarządzania ruchem
17 marca br. doszło do awarii w 19 lokalnych centrach sterowania ruchem (LCS), co zakłóciło ruch na
trasach liczących w sumie 820 km, w tym na głównych liniach kolejowych Polski.
Przyczyna leży po stronie systemu Bombardier zarządzanego przez firmę Alstom.

Ataki na Microsoft Azure DevOps, Nvidię, Samsunga, Okta
Grupa hakerów o nazwie Lapsus$ dokonała włamania do wewnętrznych repozytoriów kodu
źródłowego Microsoft Azure DevOps. Lapsus$ to stosunkowa nowa grupa posługująca się
ramsomware. W tym roku miała już zaatakować Nvidię, Samsunga i inne duże firmy. Przypisuje się
jej również włamanie na stronę brazylijskiego ministerstwa zdrowia w końcu ub.r.

DENSO
Denso, jeden z głównych dostawców Toyoty, stał się w zeszłym tygodniu celem ataku typu
ransomeware, jak poinformował producent części. Japoński dostawca powiedział, że wykrył
nieautoryzowany dostęp przy użyciu ransomware w Denso Automotive Deutschland GmbH, spółce
grupy, która zajmuje się sprzedażą i inżynierią w Niemczech.



INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA

„Historyczny” atak na izraelskie strony rządowe
14. marca 2022 r. izraelskie strony rządowe padły ofiarą ataku DDoS. Źródła w resorcie obrony
państwa Izrael podały, że był to największy w historii atak na infrastrukturę teleinformatyczną Izraela.
Odpowiedzialność za cyberatak przypisywana jest irańskiej grupie BlackShadow, która w przeszłości
m.in. zaszyfrowała i wykradła dane izraelskiego ubezpieczyciela Shirbi oraz opublikowała
wykradzione dane ze szpitali.

Utrata danych klientów
Dostawca usług Cloud Backup - StorageCraft trwale utracił kopie zapasowe. Błąd, wystąpił podczas
przenoszenia dane z wewnętrznego centrum danych na Google Cloud Platform. Migracja
spowodowała przedwczesne wyłączenie serwerów zawierających krytyczne metadane. W rezultacie
niektóre metadane zostały naruszone, a krytyczne połączenia między środowiskiem pamięci
masowej a chmurą zostały odłączone. Nie udało się ponownie ustanowić wymaganych połączeń
międzymetadanymi a systemem pamięcimasowej, przez co dane stały się bezużyteczne.

Grecka poczta offline
ELTA, państwowy dostawca usług pocztowych w Grecji, ujawnił wykryty w marcu incydent
z oprogramowaniem ransomware, który spowodował, że większość usług organizacji pozostawała
offline



PODATNOŚCI I ZAGROŻENIA

Smart-UPS
Na początku marca br. badacze z Armis Research Labs odkryli zestaw trzech krytycznych luk
w zabezpieczeniach urządzeń APC Smart-UPS, nazwanych TLStorm. Jeśli zostaną wykorzystane, luki te
mogą pozwolić atakującym na zdalne manipulowanie mocą milionów urządzeń korporacyjnych,
przejmowanie urządzeń Smart-UPS i potencjalnie przeprowadzanie ataków cyberfizycznych
w krytycznych instalacjach, w tym serwerowniach, placówkachmedycznych, środowiskach OT/ ICS.

Cyclops Blink
Hakerzy z jednej z najbardziej zaawansowanych rosyjskich grup cyberszpiegowskich na świecie -
Sandworm, zainfekowali urządzenia sieciowe na całym świecie za pomocą Cyclops Blink. Wykorzystali
do tego ukryte złośliwe oprogramowanie, które zamienia urządzenia w platformy ataku. Wirus mógł
kraść poufne dane i atakować inne sieci.

Spring4Shell
Pod koniec marca br. roku zostały upublicznione dwa błędy zdalnego wykonywania poleceń
w frameworku Java Spring. Pierwszy z tych błędów dotyczy komponentu o nazwie "Spring Cloud
Functions". Drugi, prawdopodobnie poważniejszy błąd, dotyczy komponentu "Spring Core" - serca
frameworka - co znacznie zwiększa potencjalny wpływ tego błędu i nadaje mu nazwę "Spring4Shell"
(gra słów nawiązująca do Log4Shell, nazwy brutalnego błędu ujawnionego pod koniec 2021 roku).



TECHNOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Intel TDT
Intel wprowadza ulepszoną ochronę przed ransomware na poziomie procesora, która jest dostępna w
urządzeniach biznesowych z procesorami Intel 12-generacji Alder Lake. Intelowska technologia TDT
(Threat Detection Technology) wykorzystuje niskopoziomowe dane telemetryczne z procesora i
przekazuje je do systemu operacyjnego, gdzie zainstalowany produkt bezpieczeństwa może posiłkować
się informacjami o anomaliach, aby lepiej wykrywać zagrożenia.

ClearView AI
Twórcy oprogramowania Clearview AI będącego przedmiotem kontrowersji w Stanach Zjednoczonych i
w innych częściach świata, pozwalają na nieodpłatne użycie go przez Ukrainę. Obrońcy będą mogli
korzystać z niego przeciw Rosjanom.

Call Filter
Swisscom wspiera swoich klientów w walce z phishingowymi wiadomościami SMS i uruchamia
automatyczny filtr wiadomości SMS. Filtr jest teraz domyślnie włączony dla wszystkich klientów
mobilnych Swisscom oraz operatorów kooperujących.



LEGISLACJA/STANDARDY I WYTYCZNE DOT. CYBERBEZPIECZEŃSTWA



ZMIANY PERSONALNE

Piotr BORKOWSKI

Od kwietnia br. objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego, odpowiedzialnego za
zespół Red Team Operations & Cybersecuirty Testing w Standard Chartered Bank.
Wcześniej pełnił funkcję kierownika zespołu.

Przemek JAROSZEWSKI

Do niedawna kierujący zespołem CERT Polska, w marcu br. objął stanowisko
VP, Cyber Threat Response Managera w Standard Chartered Bank.

Serdeczne gratulacje!
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Pomagam strzec bezpieczeństwa Twojego biznesu


