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ARUBA - CLOUD BACKUP

https://www.arubacloud.pl/cloud-backup/ceny.aspx

https://www.arubacloud.pl/cloud-backup/ceny.aspx


BORYS ŁĄCKI

Od ponad 10 lat wykonując testy 
penetracyjne, testujemy bezpieczeństwo 

i zabezpieczamy zasoby Klientów. 



1) Incydenty komputerowe

2) Kopie zapasowe – najważniejsze 
zasady, narzędzia, problemy

3) DEMO: Błędy w konfiguracji 
usług typu backup

4) Podsumowanie

5) Sesja pytań od uczestników

AGENDA



● Kopia bezpieczeństwa (ang. 
backup copy) – dane, które 
mają służyć do odtworzenia 
oryginalnych danych w 
przypadku ich utraty lub 
uszkodzenia. - Wikipedia

DEFINICJA



AWARIE



AWARIE

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/halas-spowodowany-wyrzutem-gazu-uszkodzil-dyski-w-serwerowni-ing/

https://niebezpiecznik.pl/post/wybuch-gazu-w-serwerowni-netii/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/halas-spowodowany-wyrzutem-gazu-uszkodzil-dyski-w-serwerowni-ing/
https://niebezpiecznik.pl/post/wybuch-gazu-w-serwerowni-netii/


ZGUBIENIE/KRADZIEŻ

 Per Gartner's estimates, a laptop is stolen every 53 seconds in the U.S.



● Brak kopii bezpieczeństwa
● Brak kopii bezpieczeństwa
● Brak kopii bezpieczeństwa

TRZY NAJCZĘSTSZE PROBLEMY



● Testy (monitoring)
● Szyfrowany transfer
● Szyfrowany zapis
● Dostęp sieciowy

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY



AMAZON

http://www.businessinsider.com/amazon-lost-data-2011-4?IR=T

http://www.businessinsider.com/amazon-lost-data-2011-4?IR=T


GOOGLE

http://www.computerworld.com/article/2973600/cloud-computing/google-cloud-loses-data-belgium-itbwcw.html

http://www.computerworld.com/article/2973600/cloud-computing/google-cloud-loses-data-belgium-itbwcw.html


RANSOMWARE - WANNACRY

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-najprawdopodobniej-doszlo-do-globalnej-infekcji-ransomare-wannacry/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-najprawdopodobniej-doszlo-do-globalnej-infekcji-ransomare-wannacry/


RANSOMWARE

https://nakedsecurity.sophos.com/2017/02/01/eight-years-worth-of-police-evidence-wiped-out-in-ransomware-attack/

https://nakedsecurity.sophos.com/2017/02/01/eight-years-worth-of-police-evidence-wiped-out-in-ransomware-attack/


ADWEB

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-nie-prowadzic-firmy-hostingowej-studium-przypadku/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-nie-prowadzic-firmy-hostingowej-studium-przypadku/


PUBLICZNE VS. PRYWATNE

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/czy-twoje-pliki-w-s3-amazona-sa-bezpieczne/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/czy-twoje-pliki-w-s3-amazona-sa-bezpieczne/


SIŁA SZYFROWANIA

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/apple-ponad-tysiackrotnie-oslabilo-sile-szyfrowania-lokalnych-kopii-bezpieczentwa-w-ios10/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/apple-ponad-tysiackrotnie-oslabilo-sile-szyfrowania-lokalnych-kopii-bezpieczentwa-w-ios10/


TOYSTORY 2

https://thenextweb.com/media/2012/05/21/how-pixars-toy-story-2-was-deleted-twice-once-by-technology-and-again-for-its-own-good/

https://thenextweb.com/media/2012/05/21/how-pixars-toy-story-2-was-deleted-twice-once-by-technology-and-again-for-its-own-good/


GITHUB

https://www.theregister.co.uk/2017/02/01/gitlab_data_loss/

https://www.theregister.co.uk/2017/02/01/gitlab_data_loss/


WORDPRESS FILES

https://hackerone.com/reports/33083

https://hackerone.com/reports/33083


United States Department of Defense

https://hackerone.com/reports/195544

https://hackerone.com/reports/195544


UBER – 0-DAY

https://httpsonly.blogspot.com.au/2017/01/0day-writeup-xxe-in-ubercom.html

https://httpsonly.blogspot.com.au/2017/01/0day-writeup-xxe-in-ubercom.html


TELEKOM.DE

http://m4x0n3.blogspot.com/2016/04/telekom-bug-bounty-backup-files-sql.html

http://m4x0n3.blogspot.com/2016/04/telekom-bug-bounty-backup-files-sql.html


AUTOMATYZACJA?

● “Rsnapshot robiony rsyncem, w akcji pre było mountowanie 
share ze skryptu i skrypt trafił na warunek brzegowy, gdzie 
wychodził, uważając, że zamountował, rsnapshot dzielnie 
backupował i rotował puste katalogi więc w logach było OK, 
a w backupie nic”

● “Backupowany był często zmieniający się log aplikacji i 
zawsze dostawaliśmy powiadomienie z errorami, że się nie 
zgadzają pliki, bo się zmieniły w trakcie więc alerty 
olewaliśmy, potem się okazało, że padł rsync po drugiej 
stronie i też waliło erorrami i też olewaliśmy bo nikt nie 
poczytał, ze się kod błędu zmienił bo przecież error po 
prostu zawsze tam był”



NARZĘDZIA



BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU

https://www.qnap.com/en/news/2014/qnap-releases-qfix-v1-0-2-to-fix-shellshock-for-non-qts-4-1-1-build-1003-users

https://www.qnap.com/en/news/2014/qnap-releases-qfix-v1-0-2-to-fix-shellshock-for-non-qts-4-1-1-build-1003-users


DEMO



ANALIZA – przykładowe pytania

● CO JEST DLA MNIE WAŻNE?
Dostępność danych?
Dokładność danych?
Szybkie odtworzenie?
Łatwość instalacji i konfiguracji?

● GDZIE PRZECHOWYWAĆ DANE?
● ILE CZASU ZAJMIE TRANSFER DANYCH?
● ILE KOPII WYKONYWAĆ?
● JAK CZĘSTO DANE SIĘ ZMIENIAJĄ?
● JAKI JEST RODZAJ DANYCH
● (...)



ANALIZA - PRZYKŁADY

● Serwer poczty IMAP
- 600 GB (Maildir),
- 3 000 000 plików
- co godzinę zmiana 5 000 plików

● Backup dobowy – utrata zamówień w e-
commerce z jednego dnia?

● Pliki binarne, pliki baz danych, pliki 
tekstowe, archiwa, obrazy, (...)



TWÓRZ I TESTUJ KOPIE ZAPASOWE

DOBRE PRAKTYKI

● Zaplanuj i dobierz narzędzia
● Szyfruj dane i transmisję
● Maksymalnie ogranicz dostęp sieciowo
● Aktualizuj oprogramowanie (firmware)
● Testy penetracyjne rozwiązania
● Testuj poprawność danych



https://z3s.pl/szkolenia/

Atak i obrona:
● Bezpieczeństwo aplikacji WWW
● Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

-10%
Obowiązuje 10 dni

Hasło: Rwyg8

SZKOLENIA - RABAT

https://z3s.pl/szkolenia/


Dziękuję za uwagę
Borys Łącki

b.lacki@logicaltrust.net

www.arubacloud.pl
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