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DLP

Informacje (on-premises and cloud) Metody Identyfikacji Risk Adaptive

ProaktywneRejestrowaneOpisaneW użyciuW ruchu

Wizja

Na rynku panuje obecnie dezorientacja dotycząca kontroli 

zapobiegania utracie danych (DLP). Istnieje wiele czynników takiego 

stanu rzeczy, a zwłaszcza brak zrozumienia w społeczności 

dostawców co do sposobu działania bezpieczeństwa danych i co 

niesie ryzyko dla biznesu. Ustanowiono niepraktyczne procesy, po 

czym nastąpiły zastoje operacyjne, a zagrożenie utraty i kradzieży 

danych trwało nadal. W rezultacie organizacje, które chcą chronić 

swoje poufne dane i przestrzegać przepisów ustawowych i 

wykonawczych, są często sceptycznie nastawione i niepewne, do 

kogo się zwrócić o pomoc. Niektóre z nich padły ofiarą nieudanych 

wdrożeń.

Produkt DLP powinnien mieć dwa pierwsze, wyróżnione poniżej 

elementy wspólne. Jednakże, bardziej zaawansowane rozwiązania 

będą wyposażone w trzeci element.

Punkt początkowy                                                        

Ważną rzeczą jaką należy zrozumieć jest to, że to nie technologia 

kontroli zapobiegania utraty danych stanowi o końcowym sukcesie, 

ale metodologia i strategia dostawcy, który zarządza 

doświadczeniem i efektami wdrożenia u swoich partnerów 

biznesowych. Niniejszy dokument zawiera wskazówki i objaśnienia 

na następujące tematy: objaśnia różnice pomiędzy procedurami 

producenta i doradza w jaki sposób ocenić potencjalnego dostawcę; 

daje cenny wgląd w trendy naruszania danych, oferuje łatwy 9-

stopniowy proces do wdrożenia i realizacji strategii ochrony danych 

w sposób, który jest praktyczny, mierzalny i dostosowany do ryzyka, i 

wreszcie, oferuje wiele „praktycznych najlepszych praktyk”, aby 

uniknąć częstych pułapek i wyeliminować większość wyzwań 

operacyjnych, które warunkują wdrożenia rozwiązania DLP.

1. Zapewniają możliwość identyfikacji danych.

     dane w ruchu (przemieszczające się w sieci)

     dane w użyciu (używane na urządzeniu końcowym)

Problem      dane w stanie spoczynku (umieszczone w repozytoriach)

     dane w chmurze (w użyciu, w ruchu, w stanie spoczynku).

     Opisane: bezpośrednie klasyfikatory i szablony polityki pomagają 

określić rodzaje danych. Jest to pomocne, gdy poszukujemy treści 

takiej jak informacje jednoznacznie identyfikujące jednostkę / osobę 

(PII).

     gdzie poszukiwać informacji (np. sieć, punkt końcowy, pamięć, 

Aby zilustrować, w jaki sposób działają pierwsze dwa wymienione, 

kontrola ochrony utraty danych otrzymuje informacje:

     chmura).

     Zarejestrowane: dane są rejestrowane w systemie, aby utworzyć 

„fingerprint”, który umożliwia pełne lub częściowe dopasowanie 

określonych informacji, takich jak własność intelektualna (IP).

Akcje, wykonywane przez DLP w następstwie rozpoznych informacji 

zależą od: a) tolerancji ryzyka właściciela danych, b) dostępnych opcji 

reagowania w momencie wykrycia utraty danych i c) informacji, czy 

rozwiązanie może być dostosowane do ryzyka.

2. Określają dane, jako opisane lub zarejestrowane.

     na co zwracać uwagę (np. numery karty kredytowej)

     metoda określania informacji (opisane/rejestrowane)

3. Stosują podejście dostosowane do Risk-adaptive DLP

     Risk-adaptive DLP, oprócz innych zestawów narzędzi DLP, oferują 

zaawansowane rozwiązania zapobiegania utracie danych. Otrzymana 

na podstawie metody ciągłej oceny dostosowania do ryzyka i 

zaufania Gartnera (CARTA), ochrona utraty danych dostosowana do 

ryzyka dodaje DLP elastyczności i proaktywności. Autonomicznie 

dostosowuje i realizuje politykę zapobiegania utracie danych na 

podstawie ryzyka, które jednostka stanowi dla organizacji w 

dowolnym momencie czasu.
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Od wizji do wdrożenia

Chociaż wszystkie produkty DLP zapewniają podobne 

funkcjonalności, ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszyscy dostawcy 

mają tę samą wizję na temat tego, w jaki sposób ochrona przed 

utratą danych pomaga rozwiązać problem utraty. Dlatego też, 

pierwszym krokiem jest zrozumienie metodologii i strategii realizacji 

każdego rozpatrywanego dostawcy.

Ważna uwaga: należy unikać stosowania metodologii jednego 

dostawcy do technologii innego. Metodologia określa i kieruje 

planem technologicznym dostawcy, więc łącząc te dwa aspekty, 

ryzykujesz inwestowanie w technologię, która nie zaspokoi Twoich 

długoterminowych potrzeb.

Pytając dostawcę „Jaka jest twoja metodologia?”, tak naprawdę 

pytasz „Jaka jest twoja wizja dotycząca tego, w jaki sposób to 

narzędzie pozwoli rozwiązać problem utraty danych?”. To ważne, ale 

rzadko zadawane pytanie; odpowiedź pozwala zrozumieć wizję 

dostawcy, co z kolei pozwala zidentyfikować jego unikalne 

możliwości i kierunek, w którym może zmierzać jego harmonogram 

działania. Dla decydentów wiedza o tym, dlaczego dostawcy robią to, 

co robią, jest znacznie bardziej ważna dla Twojego sukcesu i 

długoterminowego zadowolenia niż wiedza o tym, co robią.

Metodologia dostawcy ma również duży wpływ na strategię jej 

wykonania lub wdrożenia. Na przykład, jeśli metodologia jednego 

dostawcy zaczyna się od oceny danych w stanie spoczynku, a inna 

zaczyna od oceny danych w ruchu przy użyciu mechanizmów 

dostosowujących ryzyko, wówczas ich strategie wykonania są 

bardzo różne. Sposób, w jaki sprzedawca wykonuje kontrole DLP ma 

znaczenie, ponieważ wpływa zarówno na całkowity koszt posiadania 

(TCO), jak i zakładany czas do uzyskania wartości (time-to-value), 

które są kluczowe dla podjęcia właściwej decyzji o zakupie i 

właściwego ustalenia oczekiwań z udziałowcami.

Jeśli brałeś udział w konferencji lub przeczytałeś artykuł na temat 

najlepszych praktyk w zakresie ochrony przed utratą danych, 

prawdopodobnie znana jest Ci metafora „nie porywaj się z motyką na 

słońce”. Oznacza to, że nie można wykonać / zaimplementować 

pełnego programu DLP za jednym zamachem. Nie jest to najlepsza 

praktyka, ponieważ nie pomaga w ustaleniu, co robić i kiedy. Pod 

pewnymi względami, „nie porywaj się z motyką na słońce” brzmi 

bardziej jak ostrzeżenie niż najlepsza praktyka. 

Aby Twoja ochrona przed utratą danych była mierzalna i praktyczna 

w zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka utraty danych, istnieją dwie 

kluczowe informacje, które musisz znać i rozumieć:

Mierzalna i praktyczna ochrona przed utratą danych

Niestety, wiele opublikowanych najlepszych praktyk nie zawsze jest 

użytecznych. Brak zasobów, finansowych lub innego rodzaju, a także 

inne problemy organizacyjne, często powodują, że najlepsze praktyki 

nie są używane i stają się bezużyteczne. Jest znacznie więcej 

wartości w użytecznych najlepszych praktykach, które biorą pod 

uwagę koszt, korzyści i wysiłek wynikający z ich stosowania i mogą 

być mierzone, aby określić, czy Ty i Twoja organizacja możecie lub 

powinniście je zastosować.

1. Aby być mierzalnym, musisz znać i stosować formułę ryzyka                    

utraty danych. Chociaż formuła ryzyka utraty danych jest 

podobna do innych modeli ryzyka, ma jedną zasadniczą różnicę, 

którą wyjaśniamy poniżej.

2. Aby być praktycznym, musisz zrozumieć, gdzie 

najprawdopodobniej dojdzie do poważnego naruszenia danych 

i zastosować zasadę 80/20, aby skupić Twoją uwagę i zasoby.

Dostawcy DLP

Metodologia Strategia Realizacji

Czas-wartośćTCOPodejścieMapa produktuZdolnościWizja

Wizja
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Formuła ryzyka dla DLP

Podstawową formułą ryzyka, która znana jest większości z nas jest:

Ryzyko = Wpływ x Prawdopodobieństwo

Wyzwaniem w większości modeli ryzyka jest określenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia. 

Prawdopodobieństwo to jest istotne do ustalenia, czy mamy wydać 

pieniądze na rozwiązanie zapobiegające zagrożeniu, czy też 

zrezygnować z takiej inwestycji i zaakceptować ryzyko.

Częstość występowania wskazuje, jak często, w danym okresie 

czasu, dane są wykorzystywane lub przekazywane w taki sposób, że 

grozi to ich utracie, kradzieży lub narażeniu na ryzyko. Częstość 

występowania mierzona jest przed i po wdrożeniu DLP, aby wykazać 

na ile zostało zmniejszone ryzyko.

Żeby dostosować się do takiej sytuacji, zaleca się, aby każdy 

incydent wywołany technologią adaptacji do braku ryzyka został 

Różnicą w formule ryzyka dla utraty danych jest to, że nie mamy do 

czynienia z nieznanym. Formuła ta uznaje fakt, że utrata danych jest 

nieunikniona i zazwyczaj nieumyślna. Co najważniejsze, formuła 

ryzyka umożliwia zmierzenie i złagodzenie ryzyka do poziomu, w 

którym jest ono komfortowe dla organizacji.

Ważne jest to, że jeśli jedno z rozwiązań DLP, które porównujesz, ma 

możliwość adaptacji do ryzyka, to prawdopodobnie wykaże ono 

mniejszą częstość występowania incydentów. Jest to spowodowane 

tym, że dostosowana do ryzyka ochrona przed utratą danych jest 

znacznie dokładniejsza w identyfikacji ryzykownych interakcji 

użytkownika z danymi, co generuje mniej fałszywych pozytywów i 

mniejszą ogólną częstość występowania incydentów. Stanowi to 

przewagę w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Jednakże, 

powoduje bardziej kłopotliwe porównanie zmniejszenia ryzyka.

Przykładowo, jeśli zaczniemy z częstością występowania 100 

incydentów w ciągu dwóch tygodni i jesteśmy w stanie ograniczyć tę 

ilość do 50 incydentów w okresie dwóch tygodni, po wdrożeniu DLP, 

to zmniejszyliśmy prawdopodobieństwo incydentu utraty danych 

(naruszenia danych) o 50%.

Dlatego miarą stosowaną do śledzenia zmniejszenia ryzyka danych i 

ROI kontroli DLP jest wskaźnik występowania (RO).

Ryzyko = Wpływ x Częstość występowania (RO)

sprawdzony i zweryfikowany, czy nie jest fałszywie pozytywny. 

Należy wziąć pod uwagę, że sam fakt, iż zidentyfikowane dane 

odpowiadają utworzonej regule ochrony przed utratą danych, nie 

oznacza, że takie dane stanowią naruszenie zasad. Należy również 

sprawdzić zamiar i kontekst wokół incydentu utraty danych, aby 

upewnić się, że taki incydent jest prawdziwy.

Oprócz określenia częstości występowania incydentów, ważne jest, 

aby dowiedzieć się, gdzie Twoja organizacja może doświadczyć 

istotnego naruszenia danych. Aby to zrobić, należy zbadać 

najnowsze trendy naruszeń, a następnie skorzystać z zasady 80/20 i 

ustalić, gdzie rozpocząć wysiłki związane z ochroną przed utratą 

danych. Ostatnie badania wykazały, że takie informacje są łatwo 

dostępne.

Zasada 80/20 DLP

Według badania Ponemon Institute z 2018 roku, 77% naruszeń 

danych wywoływanych jest przez pracowników w postaci 

przypadkowego narażenia i ujawnienia danych użytkowników.

Aby naprawdę posiadać skuteczny program do ochrony przed utratą 

danych, musisz mieć pewność co do swojej zdolności do wykrywania 

i reagowania na ruch danych za pośrednictwem Internetu, poczty e-

mail, chmury i nośników wymiennych.

W tym przypadku rozwiązanie DLP dostosowane do ryzyka może 

stanowić zaletę. Tradycyjne rozwiązania DLP często mają problemy z 

identyfikacją takich elementów, jak złe procesy biznesowe lub 

nieregularne działania, które mogą prowadzić do znacznej utraty 

danych. DLP dostosowujący się do ryzyka rozumie zachowanie 

poszczególnych użytkowników i porównuje ich do swoich grup 

rówieśniczych, aby szybko i autonomicznie zaostrzyć kontrolę DLP, 

gdy aktywność nie jest zgodna z funkcją zawodową użytkownika 

końcowego. To proaktywne podejście może zmniejszyć ryzyko 

przypadkowej utraty i narażenia danych. 
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Ryzyko = 
I x RO

Rysunek 1. Metodologia i strategia ochrony danych Forcepoint

Metodologia i strategia Forcepoint DLP

Rozważenie najnowszych trendów naruszania danych i stosowanie 

formuły ryzyka (dla utraty danych) pomaga w tworzeniu strategii 

ochrony przed utratą danych. Najbardziej skuteczna metodologia 

skupia się na zrozumieniu zamiaru użytkownika, aby zapobiec utracie 

danych zanim ona nastąpi. Nazywamy ją „cyberbezpieczeństwem 

zorientowanym na człowieka”. 

Parametr czasu do uzyskania wartości jest różnicą w czasie 

pomiędzy wdrożeniem środków kontroli ochrony danych i 

uzyskaniem mierzalnych wyników w ograniczeniu ryzyka. Ponieważ 

77% naruszeń danych wywoływane jest przez osoby z wewnątrz 

(przypadkowe naruszenia lub ujawnienia), otrzymujemy najlepszy 

czas do uzyskania wartości w ochronie danych, skupiony na danych 

w ruchu i danych w stanie spoczynku, wykorzystując w tle 

technologię dostosowania do ryzyka.

Czas do uzyskania wartości (Time-to-Value)

Możesz mieć wątpliwości, jeśli inni dostawcy lub liderzy zalecili Ci, aby najpierw skupić kontrolę DLP na danych w stanie spoczynku. Często mówią: 

„Jeśli nie wiesz, co masz i gdzie to się znajduje, nie możesz oczekiwać, że to ochronisz”. Ale to nieprawda; w rzeczywistości kontrole DLP są do 

tego zaprojektowane. Albo inni dostawcy i eksperci nie rozumieją, jak właściwie oceniać i rozwiązywać ryzyko, albo po prostu powtarzają to, co 

mówią inni, ponieważ wydaje się, że to w ich przypadku działa.

Czas do uzyskania 
wartości

Skupienie na 
ograniczeniu 

częstości 
występowania

DLP
Network

Ochrona dla 
aplikacji chmury

punkt końcowy
Dane w użytku

Wykrywanie danych 
w spoczynku
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2. Czy wiesz, jak wiele czasu zajmie zeskanowanie, 

zidentyfikowanie i zabezpieczenie każdego pliku zawierającego 

wrażliwe informacje?

 

Problemem z analizą danych w stanie spoczynku jest to, że skupiamy 

się na zakładanym, a nie faktycznym ryzyku, co sprawia, że nie może 

ona podlegać pomiarowi w kontekście zmniejszenia ryzyka. 

Zakładane ryzyko oznacza, że należy spełnić inne warunki, zanim 

mogą wydarzyć się negatywne konsekwencje. W kontekście utraty 

danych, takie warunki obejmują:

Osoby takie muszą szukać Twoich wrażliwych danych.

Ktoś lub coś o złośliwych zamiarach znajduje się w Twojej sieci 

lub próbuje uzyskać dostęp do Twoich środowisk chmurowych.

Muszą odnaleźć te dane.

Dlaczego warto zakwestionować zalecenie, aby zacząć od danych w 

stanie spoczynku? Rozważ następujące pytania:

Muszą przenieść te dane.

Jest to sytuacja, która ma miejsce w każdej organizacji i prowadzi nas 

do ważniejszego pytania: „Na ile jesteś pewien co do zdolności 

Twojej organizacji w zakresie wykrywania i reagowania podczas 

przenoszenia danych?”

1. Czy znasz jakąkolwiek organizację, która pomyślnie 

zidentyfikowała i zabezpieczyła wszystkie wrażliwe dane?

3. Czy wiesz, ile ryzyka zostanie w ten sposób ograniczone?

Istnieją trzy kanały, przez które dochodzi do utraty danych, i w 

których możesz wykrywać i reagować na faktyczne ryzyko:

Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest użycie DLP do 

automatycznej kwarantanny plików, do których nie uzyskano 

dostępu przez co najmniej sześć miesięcy. Przypisz pozwolenia 

swojemu zespołowi prawnemu i zespołowi ds. zgodności, aby mogli 

oni podejmować decyzje w oparciu o polityki utrzymywania danych.

Zatem, skanowanie w przypadku danych w spoczynku jest ważne dla 

zapewnienia zgodności, ale nie jest głównym celem i wartością 

Twojej kontroli nad utratą danych. Dlatego też, zaplanuj 

wykorzystanie DLP dla wykrywania danych i zgodności, ale w sposób 

praktyczny i zrównoważony dla Twojej organizacji.

Endpoint Channel (np., urządzenia pamięci USB, drukarki)

Network Channel (np., email, sieć, serwer FTP)

Wiele przepisów wymaga, aby skanować Twoje pamięci danych pod 

kątem niechronionych danych w spoczynku, więc możesz 

zastanawiać się, dlaczego metodologia i strategia DLP nie zaczyna 

się w tym miejscu. Jednak prawdą jest, że audytorzy są bardziej 

zainteresowani tym, czy spełniasz zgodność niż tym, że tę zgodność 

spełniłeś.

Cloud Channels (np. Office 365, Box)

Co z danymi w spoczynku i ze zgodnością?

forcepoint.com   8
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Etap 1: Utwórz profil ryzyka informacji

Kwestionariusz podziału ryzyka

Dziewięć kroków do sukcesu DLP  

1 Określ ryzyko, które chcesz ograniczyć.

2

3

4

Poniższe dziewięć kroków zapewnia proces wdrażania kontroli DLP, który jest praktyczny dla Twojej firmy i umożliwia uzyskanie wymiernych 

rezultatów. Niezależnie od tego, czy jesteś na wczesnym lub zaawansowanym etapie ochrony przed utratą danych, procedura ta 

wyszczególnia kroki do sukcesu w przypadku tradycyjnych zastosowań DLP, jak również dla tych, którzy chcą poprawić swoje podejście w 

zakresie ochrony dostosowanej do ryzyka.

Cel: Zrozumienie zakresu potrzeb związanych z ochroną danych.

Opis: Utworzenie wstępnego profilu ryzyka informacji, który obejmuje:

Podanie potencjalnych konsekwencji braku działania.

Opis typów danych w zakresie (np., PII, IP, dane finansowe).

Definicje sieci, punktu końcowego i kanałów chmury, w których 
informacje mogą zostać skradzione lub utracone.

Listę dostępnych środków kontroli używanych obecnie do 
ochrony danych (np. szyfrowanie).

>

>

Prawne/zgodność 

>

Analiza wpływu jakościowego danych:

>

>

>

>

Jakie są aktywa danych?
Osobiste identyfikowalne informacje

Jakie ryzyka chcemy ograniczyć?

Integralność Danych 
Reputacja marki

Kradzież/utrata IP 

Własność intelektualna

>

Dane finansowe
>
>

W skali od 1 do 5 (najwyżej), jaki jest wpływ danych na firmę?
>

>
>

>
>
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Podaj listę kanałów, którymi mogą 
być przekazywane informacje.



Etap 2: Utwórz schemat wpływu i reagowania

Opisane powyżej etapy mają nadal zastosowanie, ale zostaną 

uzupełnione o ochronę danych dostosowaną do ryzyka.

Cel: Określ czasy reagowania na incydenty utraty danych według 

stopnia dotkliwości

Opis: Doprowadź do spotkania Twojego zespołu ds. wdrożeń DLP 

z właścicielami danych, aby określić poziom wpływu w razie kradzieży, 

utraty lub ujawnienia danych. Użyj analizy jakościowej, aby określić 

wpływ, na przykład w skali od 1 do 5. Pomoże to uszeregować działania 

dotyczące reagowania na incydenty pod względem ważności i ustalić 

odpowiedni czas reakcji.

Risk-adaptive DLP: Pamiętaj, że rozwiązanie risk-adaptive DLP, które 

korzysta z metody dostosowanej do ryzyka, ma na celu ustalić 

priorytety aktywności w razie wysokiego ryzyka, wykonywać 

autonomicznie kontrole na podstawie ryzyka i zmniejszyć czas 

niezbędny do zbadania incydentu. Wynikiem tego jest mniejsze ryzyko 

wpływu i bardziej aktywna kontrola krytycznych danych.

1 Zacznij od omówienia typów chronionych danych.

2

3

4

Dostosuj przepisy do określonych typów danych.

Określ, w jaki sposób zidentyfikujesz dane.

Określ dotkliwość wpływu utraty danych 
i reakcję na incydenty utraty danych
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Możesz również określić wszelkie dodatkowe wymogi Twojej 

organizacji do zapewnienia żądanej reakcji, takie jak szyfrowanie lub 

kontrola SSL. Na przykład, przenośny nośnik danych jest jednym z 

trzech głównych wektorów utraty danych, a z drugiej strony to 

wspaniałe narzędzie do zwiększenia produktywności.

Cel: Określ, co dzieje się w odpowiedzi na incydent utraty danych w 

oparciu o jego dotkliwość i kanał.

Opis: Twoja organizacja posiada ograniczoną liczbę kanałów, przez 

które przepływają informacje. Kanały te stają się punktami 

kontrolnymi monitoringu, których DLP używają do wykrywania 

i reagowania na wyciek danych. Wykaż wszystkie dostępne kanały 

komunikacji w Twojej sieci, w punkcie końcowym i w chmurze 

(tj. autoryzowane aplikacje chmury) na arkuszu roboczym. Następnie 

zastosuj reakcję (na podstawie dotkliwości incydentu), przy użyciu 

jednej z opcji reagowania dostępnych w środkach kontroli ochrony 

danych dla tego kanału.

Jedną z opcji ograniczenia ryzyka utraty danych w Box lub Google 

Drive jest automatyczne wyłączenie udostępniania plików 

zawierających wrażliwe informacje, które przesyłane są do pamięci 

chmury i dzielone zewnętrznie.

Risk-adaptive DLP: Rozwiązanie risk-adaptive DLP może zapewnić 

organizacjom szczegółowe kontrole w kanałach, dając elastyczność, 

aby dopasować reagowanie na podstawie poziomu ryzyka 

użytkownika (np. audyt dla użytkowników o niskim ryzyku lub 

blokowanie użytkowników o wysokim ryzyku). Umożliwia to 

użytkownikom skuteczne wykonywanie zadań bez narażania danych.

1 Wybierz dane lub rodzaj danych.

2

3

4

Potwierdź kanały do monitorowania.

Zapisz dodatkowe wymagania dla żądanej reakcji.

Etap 3: Określ reakcję na incydent na podstawie 
dotkliwości i kanału

Określ reakcję na podstawie dotkliwości 
utraty danych.

Kanały 
Poziom 1 

niski 
Poziom 2* 
niski-średni 

Poziom 3 
średni 

Poziom 4* 
średnio-wysoki 

Poziom 5 
wysoki 

Uwagi 

Internet Audyt Audyt/powiadom Blokuj/powiadom Blokuj/ostrzeż Blokuj Zablokuj proxy 

Secure Web Audyt Audyt/powiadom Blokuj/powiadom Blokuj/ostrzeż Blokuj Kontrola SSL 

 
Email 

Szyfruj 
Pobieranie  

załączników e-mail 
Kwarantanna Kwarantanna Blokuj Szyfrowanie 

 
FTP 

Audyt Audyt/powiadom Blokuj/powiadom Blokuj/ostrzeż Blokuj Zablokuj proxy 

Drukarka sieciowa Audyt Audyt/powiadom Blokuj/powiadom Blokuj/ostrzeż Blokuj 
Zainstaluj agenta 

drukarki DLP 

Aplikacje chmurowe Audyt Audyt/powiadom 
Kwarantanna  

z powiadomieniem 
Kwarantanna Blokuj  

Wybrane Audyt Audyt/powiadom Blokuj/powiadom Blokuj/ostrzeż Blokuj TBD 

 
*Dodatkowa szczegółowość dostępna w risk-adaptive DLP
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Cel: Upewnij się, że są przestrzegane procedury identyfikacji i 

reagowania na incydenty.

Opis: Spójrz na schemat poniżej, aby zobaczyć proces, w którym 

incydenty zarządzane są według ich dotkliwości i dowiedzieć się, co 

dzieje się w momencie wykrycia incydentu. W razie incydentów o 

niskiej dotkliwości, zastosuj automatyzację, jeśli jest to możliwe. 

Obejmuje to powiadamianie użytkowników i kierowników o 

ryzykownym zachowaniu. Może to również obejmować instruowanie 

pracowników, aby umożliwić automatyczne usunięcie ryzyka.

Incydenty o większym wpływie wymagają interwencji analityka 

incydentów, który zbada i ustali rodzaj zagrożenia (np. zagrożenie 

przypadkowe, umyślne lub złośliwe). Analityk przekaże incydent i 

swoją analizę do kierownika programu – zazwyczaj kierownika ds. 

bezpieczeństwa lub zgodności, który następnie ustali, jakie podjąć 

działania i z jakich zespołów skorzystać.

Etap 4: Utwórz schemat cyklu incydentu

Risk-adaptive DLP: Jeśli zdecydujesz się skorzystać z rozwiązania 

dostosowanego do ryzyka, badanie analityka incydentów nie jest 

wymagane przed podjęciem działania. Incydenty przypisane 

użytkownikom o niskim ryzyku mogą nie stanowić zagrożenia dla 

organizacji i należy na nie zezwolić, ale jednocześnie zapewnić, aby 

nie miały wpływu na produktywność. Jednakże, takie dozwolone 

działania będą uwzględniać środki ochrony, jak na przykład 

wymaganie szyfrowania podczas zapisywania na nośnik USB lub 

pobierania załączników przesłanych pocztą elektroniczną.

W przypadku użytkowników o większym ryzyku i związanych z nimi 

incydentami, administratorzy mogą przyjąć aktywne podejście i 

automatycznie blokować lub ograniczać określone działania do 

momentu ich zbadania przez analityka.

Szef Działu

Szef Działu

Pracownik

Incydent
Działanie wymagane tylko

dla wysokiego poziomu 

 Analityk 

ryzyka (poziom 4 & 

Incydentu

Kierownik ds. Zgodności

HR

Zespół Krytycznego Reagowania

Prawnik Audyt Wenętrzny

!

Przepływ na podstawie dotkliwości i priorytetu incydentu
(w metodzie dostosowanej do ryzyka, polityki są automatycznie wykonywane na każdym poziomie ryzyka)

Niskie-Średnie (Poziom 2)

Średnie ( Poziom 3)

Średnie-Wysokie (Poziom 4)

Wysokie (Poziom 5)

Niskie (Poziom 1)

Audyt i Powiadomienie

Ograniczyć / Powiadomić / Automatyczna realizacja polityki*

Ograniczyć / Zbadać / Automatyczna realizacja polityki*

Zatrzymać / Zbadać / Automatyczna realizacja polityki* 

Audyt
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Cel: Zwiększyć stabilność DLP, skalowalność i wydajność operacyjną.

Opis: Zazwyczaj istnieją cztery różne przypisane role, które mają na 

celu zachować integralność środków kontroli ochrony danych i 

zwiększyć wydajność operacyjną

      Administrator techniczny

      Śledczy sądowy

Każda z ról definiowana jest zgodnie z jej zadaniami i przypisywana 

odpowiedniemu udziałowcowi. Na tym etapie, często członkowie 

zespołu ds. wdrożenia środków kontroli ochrony danych pełnią funkcje 

kierowników ds. incydentów. Jednakże, w miarę jak środki kontroli 

uzyskują dojrzałość i wykazują wysoki poziom pewności, role te 

przechodzą na odpowiedniego właściciela danych.

Przypisanie ról i obowiązków

      Analityk/Kierownik ds. incydentów

      Audytor

Etap 5: Przypisz role i obowiązki

Prawa Administratora

Serwery Plików

AdministratorBazy Danych
SharePoint
Laptopy

USB
CD/DVD
Localne drukarki
Aplikacja
Wydruk

Email
Sieć
Drukarka sieciowa
FTP
Wybrane kanały

Dane w spoczynku
Dane w użyciu
Dane w ruchu

Śledczy

Audytor

Dane w spoczynku

Dane w użyciu

Dane w ruchu

Chmura

Prawa Kierownika ds. Incydentów

Prawa Śledczego

Prawa Audytora

FORCEPOINT 
Kierownik ds. bezpieczeństwa 

Kierownik ds. incydentów

Przywileje pełnego dostępu, w tym konfiguracje, administracja, 
ustawienia i zarządzanie incydentami. Sprawozdawczość.

Zdefiniowany dostęp do zarządzania incydentami, 
sprawozdawczość i analiza trendów

Całościowy dostęp do zarządzania incydentami i 
sprawozdawczości oraz analiza trendów.

Pozwolenia tylko na podgląd dla stosowanych polityk i określone 
typy incydentów (np. incydenty PCI) z brakiem dostępu do 
podglądu szczegółów śledczych.
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Cel: Wdrożenie sieciowego DLP, aby mierzyć i ograniczyć ryzyko.

Opcja dostosowania do ryzyka: Jeśli zdecydujesz się wdrożyć risk-

adaptive DLP, możesz wykonać analizę incydentów w trybie tylko-

audytu zamiast trybu stopniowego wdrażania. Kontrastujące dane 

będą wskazywać mniejszą liczbę incydentów wymagających zbadania 

bez narażenia Twoich danych. Odnotowane wyniki będą lepszym 

wskaźnikiem prawdziwych pozytywów. Opcja ta może również 

wykazać korzyści płynące z automatyzacji, mniejszej liczby 

wymaganych zasobów do monitorowania i zarządzania incydentami, a 

także lepszą produktywność zespołów.

Następnie, zbierz wyniki i zgłoś je zespołowi wykonawczemu.

Po fazie wstępnego monitorowania, podczas której wdrożysz sieciową 

kontrolę utraty danych, przeprowadź analizę i przedstaw kluczowe 

wnioski zespołowi wykonawczemu. Wnioski te powinny obejmować 

zalecenia działań mających na celu ograniczenie ryzyka, które mogą 

zmniejszyć częstość występowania zagrożeń danych.

Opis: Etap 6 posiada dwie fazy. Podczas pierwszej, tworzysz 

podstawę, aby pomóc swojej organizacji rozpoznawać normalne 

zachowania użytkowników i zapobiec istotnym naruszeniom danych. 

Na tym etapie, rola kontroli ochrony przed utratą danych polega 

głównie na monitorowaniu i blokowaniu tylko incydentów o dużej 

dotkliwości (np. dane przesyłane do znanych złośliwych destynacji, 

masowe przesyłanie niezabezpieczonych archiwów w jednej 

transakcji). Takie audytowe podejście może być realizowane 

wykorzystując ochronę danych dostosowaną do ryzyka przez 

ustalenie każdego poziomu ryzyka na „tylko audyt”. W miarę, gdy 

zdobędziesz więcej wiedzy na temat przenoszenia i wykorzystywania 

danych w obrębie Twojej organizacji, możesz dostosować środki 

kontroli, aby narzucić je dla użytkowników o większym ryzyku.

Etap 6: Ustalenie ramy technicznej

Etap 9 opisuje zwrot na inwestycji i szczegółowe śledzenie ograniczenia ryzyka

1 Instalacja i konfiguracja

2 Monitorowanie sieci

3 Analiza wyników

4 Aktualizacja wykonawcza 1

5 Zadania ograniczenia ryzyka 
(np. uruchomienie polityk blokujących)

6 Analiza wyników

7 Aktualizacja wykonawcza 2

Faza 1 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Tydzień 1- Instalacja/dostrojenie/szkolenie

Tydzień 2 - Monitorowanie

Tydzień 3 - Monitorowanie

Tydzień 4 - Aktualizacja wykonawcza 1

Tydzień 5 - Ograniczenie ryzyka

Tydzień 6 - Aktualizacja wykonawcza 2
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Cel: Wdrożenie DLP w punktach końcowych 

i aplikacjach chmurowych, aby mierzyć ryzyko i rozpocząć 

ograniczanie ryzyka.

Opis: Teraz jesteś gotowy, aby zająć się danymi w użyciu i danymi w 

spoczynku. Podczas tego etapu, wdrażasz ochronę utraty danych w 

punktach końcowych i aplikacjach chmurowych, monitorujesz 

i analizujesz Twoje dane, informujesz na bieżąco zespół wykonawczy 

i wykonujesz działania ograniczające ryzyko podobnie jak w Etapie 6. 

Główną różnicą jest, że teraz będziesz reagować na incydenty na 

podstawie różnych kanałów i dostępnych opcji dla danych w użyciu, 

które występują w punkcie końcowym i aplikacjach chmurowych 

(określiłeś dotkliwość incydentów i reagowanie według kanału 

w etapie 3).

W przypadku danych w spoczynku, proces ten identyfikuje i szereguje 

cele do skanowania, a także przenosi wszelkie przedawnione dane do 

kwarantanny, podczas gdy Twój zespół prawny i zespół ds. zgodności 

może działać zgodnie z politykami utrzymywania danych w organizacji. 

Co dotyczy zgodności, wszystko jest kwestią współpracy, więc 

współpracuj, ale w tempie, które jest racjonalne dla Twojej organizacji. 

Pamiętaj, że nikt nie dostaje nagrody za to, że będzie pierwszy.

W razie, gdy musisz szybko wykonać zadanie wykrycia, wiedz, że 

możesz tymczasowo (lub stale) zwiększyć szybkość dokonywania 

wykrycia za pomocą lokalnych środków wykrywania lub przez 

wyznaczenie wielu urządzeń wykrywania sieci.wymaganych zasobów 

do monitorowania i zarządzania incydentami, a także lepszą 

produktywność zespołów.

Etap 7: Rozszerzenie zakresu kontroli DLP

1

2 Rozpoczęcie badań wykrywania 

3 Analiza wyników

4 Aktualizacja wykonawcza 3

5 Ograniczenia ryzyka 

6 Analiza wyników

7 Aktualizacja wykonawcza 4

Faza 2

Użycie punktów końcowych i aplikacji chmury 
(autoryzowanej) oraz monitorowanie

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Tydzień 7 - Użycie punktów końcowych 
i aplikacja chmury (upoważnione)

Tydzień 8 - Monitorowanie punktu końcowego 
i aplikacji chmury/dane w spoczynku

i aplikacji chmury/dane w spoczynku
Tydzień 9 - Monitorowanie punktu końcowego 

Tydzień 10 - Aktualizacja wykonawcza 3

Tydzień 11 - Ograniczenie ryzyka

Tydzień 12 - Aktualizacja wykonawcza 4
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Podczas tego etapu zespół ds. wdrożeń kontroli utraty danych 

organizuje spotkanie inauguracyjne celem zapoznania innych osób ze 

środkami kontroli utraty danych. Następnie należy przeprowadzić 

szkolenie, aby zaaklimatyzować nowych członków zespołu z 

zarządzaniem incydentami. Przed przekazaniem zadań związanych z 

zarządzaniem, należy określić okres czasu, w którym udzielisz pomocy 

w reagowaniu na incydenty, aby nowi członkowie zespołu mogli 

uzyskać odpowiednie tempo reagowania.

W szczególności rola kierownika ds. incydentów najlepiej odpowiada 

właścicielom danych, ponieważ są oni odpowiedzialni w razie utraty 

danych. Przekazanie zarządzania incydentami w ich ręce eliminuje 

pośredników i zwiększa skuteczność operacyjną. Dodatkowo 

umożliwia im dokładną ocenę ich tolerancji ryzyka i odpowiednie 

zrozumienie w jaki sposób ich dane są wykorzystywane przez inne 

osoby.

Cel: Za zarządzanie incydentami odpowiadają kluczowi udziałowcy z 

głównych jednostek firmy.

Opis: Jeśli jeszcze nie zaangażowałeś bezpośrednio właścicieli danych 

i innych kluczowych udziałowców we wdrażanie ochrony przed utratą 

danych, to teraz jest na to dobry moment.

Etap 8: Implementacja DLP 

w pozostałej części organizacji.

1 Utworzenie Komitetu

2 Aktualizacja program i role

3 Szkolenie

4 Wspomagana reakcja na incydent

5 Aktualizacja wykonawcza 5

6 Reakcja komisji na incydent

7 Aktualizacja wykonawcza 6

Tydzień 13 - Wybór i powiadomienie

Tydzień 14 - Aktualizacja programu oraz role

Tydzień 15 - Szkolenie

Tydzień 16 - Aktualizacja wykonawcza 5

Tydzień 17 - Wspólna reakcja na incydent

Tydzień 18 - Aktualizacja wykonawcza 6

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
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Cel: Przedstaw zwrot na inwestycji, wykazując mierzalne zmniejszenie 

ryzyka.

Opis: Są dwa kluczowe punkty, które należy dodać do procesu 

śledzenia zmniejszenia ryzyka, wspomniane po raz pierwszy 

w etapie 6. Są to:

Wspólne grupy obejmują dotkliwość, kanał, rodzaj danych i przepisy. 

Dla większych organizacji, dodatkowe podgrupy pomagają lepiej 

objaśnić ryzyko według lokalizacji geograficznych lub spółek 

zależnych.

1. Podobne incydenty należy grupować razem.

2. Zachowaj spójność w fazach ograniczenia ryzyka.

Aby zachować integralność Twoich wyników, monitorowanie i okresy 

ograniczania ryzyka muszą być tej samej długości. Na początku, 

zalecamy dwa tygodnie na udoskonalenie „czasu potrzebnego do 

uzyskania wartości” i uproszczenie analizy. Jednakże, jesteś w 

najlepszym położeniu, aby określić, co jest najbardziej rozsądne dla 

Twojej organizacji.

Etap 9: Śledzenie wyników ograniczenia ryzyka

Wreszcie, informując Twój zespół wykonawczy na temat procesu 

ochrony utraty danych i jego wyników, pamiętaj, że im mniej tym 

lepiej. Skup się na szerszej perspektywie, gdy objaśniasz wektory 

wysokiego ryzyka i omawiasz Twoje zalecane działania mające na 

celu zmniejszenie ryzyka oraz koszty, korzyści i wysiłki każdego 

z nich.

Risk-adaptive DLP: Jeśli decydujesz się na podejście dostosowane 

do ryzyka, chcesz przedstawić porównanie incydentów wykrytych w 

trybie tylko-audytu (wszystkie incydenty), zamiast incydentów 

wymagających badania ze stopniowym wdrożeniem. Podsumowanie 

powinno przedstawiać liczbę incydentów dla każdego poziomu 

ryzyka od 1 do 5, w porównaniu z tymi, które faktycznie wymagają 

zbadania (poziomy ryzyka od 4 do 5).

Poniżej podano przykład użycia grupowania i śledzenia redukcji 

ryzyka. Zauważ, że spójny jest okres czasu, koncentracja na 

incydentach o wysokim ryzyku, i że incydenty pogrupowane są 

według ich kanału.

Wysokie

Średnie

Niskie

Akceptowalne

Legenda
 

60 dni     25% + 

90 dni

   Cele

redukcja

50% + 
redukcja

Incydenty Web Email FTP IM

200 150 50 10 45

100 100 15 5 30

50% 33% 70% 50% 33%

70% 49% 90% 80%

60

67%

76 5 2 15

30 dni

60 dni

90 dni

Number of Incidents over 90 Days

Prawdopodobieństwo utraty danych

Drukarka sieciowa

Drukarka sieciowa

60 dni

30 dni

60 dniowa red. ryzyka

90 dni

90 dniowa red. ryzyka
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Podsumowanie

1

2

 

3

4

Pomyślne wdrożenie DLP nie wynika z technicznych gadżetów i nie może być 
skonfigurowane w centrum danych. Zależy ono od Twojej zdolności do tego, aby:

Twoja organizacja uzyska korzyści rozróżniając w jaki sposób poszczególni dostawcy podchodzą do ochrony utraty danych. 

Pomoże Ci to określić najbardziej obiecujące metodologie dostawców dla Twojego środowiska i wskazać, które technologie 

należy ocenić. Rozważenie dostawcy, który dostarcza rozwiązania dostosowane do ryzyka, może stanowić długotrwałe korzyści 

do Twojej organizacji, w tym zwiększoną wydajność i produktywność. I nie zapominaj, że stosowanie metodologii jednego 

dostawcy do technologii drugiego dostawcy niesie ze sobą negatywne długofalowe skutki.

Zrozumieć metodologię dostawcy DLP i strategią jej realizacji.

z risk-adaptive DLP, aby upewnić się, że nie porównujesz fałszywych pozytywów z prawdziwymi pozytywami.

Gdy Twój zespół ds. bezpieczeństwa zrozumie i wykorzysta formułę ryzyka do utraty danych, może on współpracować z 

właścicielami danych, aby określić i ustalić ważność aktywów danych. Ponadto, każde działanie mające na celu zmniejszenie 

ryzyka powinno być zaprojektowane w wyłącznym celu zmniejszenia częstości występowania utraty danych. Częstość 

występowania jest odpowiednią miarą do śledzenia ograniczania ryzyka i wykazania zwrotu na inwestycji dla środków kontroli 

ochrony danych. Jako przypomnienie: zwróć szczególną uwagę porównując tradycyjne rozwiązania ochrony danych 

Użyj formuły ryzyka do utraty danych.

Zastosuj regułę 80/20 do przydzielania zasobów

Dzięki zrozumieniu, które wektory utraty danych stanowią największe ryzyko istotnego naruszenia danych, Twoja organizacja 

może użyć reguły 80/20 do przydzielania zasobów i opracowania skutecznych strategii ochrony danych.

9 kroków do sukcesu.

Niezależnie od tego, czy zastosujesz tradycyjne podejście ochrony utraty danych, czy podejście dostosowane do ryzyka, nasz 

proces 9 kroków jest sprawdzoną formułą wdrożenia środków kontroli utraty danych w sposób praktyczny dla Twojego biznesu 

i może dostarczyć przydatnych, mierzalnych wyników dostosowanych do ryzyka.
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Forcepoint przekształca cyberbezpieczeństwo, koncentrując się na tym, co najważniejsze: 

zachowaniu ludzi podczas interakcji z krytycznymi danymi i systemami. To zorientowane na 

człowieka podejście do cyberbezpieczeństwa pozwala pracownikom wprowadzać innowacje 

poprzez zrozumienie normalnego rytmu zachowań użytkowników oraz przepływu danych do i 

z organizacji. Rozwiązania oparte na zachowaniu Forcepoint dostosowują się do ryzyka w 

czasie rzeczywistym i są dostarczane za pośrednictwem zintegrowanej platformy 

bezpieczeństwa, aby chronić użytkowników sieci i dostępu do chmury, zapobiegać wyciekowi 

poufnych danych z sieci firmowej i eliminować naruszenia spowodowane przez osoby z 

zewnątrz. Forcepoint z siedzibą w Austin, w Teksasie, chroni tysiące klientów korporacyjnych i 

rządowych w ponad 150 krajach.

Tel. +48 225 480 100
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02-715 Warszawa
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