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Informacje ogólne
_Postępy w dziedzinie CTI
W tym raporcie oceniamy aktualny stan wiedzy o rozpoznawaniu cyberzagrożeń (cyber threat

intelligence, CTI) jako dynamicznej domeny bezpieczeństwa cybernetycznego. Niniejsze opracowanie
ma na celu wskazanie głównych trendów w szybkim rozwoju CTI poprzez przedstawienie odpowiednich
odniesień i podsumowanie kolejnych kroków, niezbędnych do rozwinięcia tego tematu
w nadchodzących latach.


W styczniu 2020 r. ENISA zorganizowała integrujące środowisko sympozjum CTI-EU . Przedstawione
podczas tego wydarzenia prezentacje ukazały aktualny stan CTI na poziomach komercyjnym,

instytucjonalnym i użytkownika. Prezentacje, dyskusje i demonstracje dostawców CTI dotyczyły stanu
produktów, podejść i praktyk oraz wskazywały istniejące problemy. Widać wyraźnie, że CTI osiągnęło
wystarczającą dojrzałość, a masa krytyczna materiałów związanych z CTI jest już dostępna, np. poprzez
aktualne praktyki, narzędzia i procesy.

Wydaje się, że następnym wyzwaniem w zakresie CTI będzie przejrzenie, konsolidacja
i rozpowszechnianie istniejących praktyk dla osiągnięcia szerszego zastosowania w ekonomiczny
i synergiczny sposób. Główne możliwości w tym zakresie to współdzielenie niekonkurencyjnych
praktyk, wymagań, narzędzi i informacji CTI. Ponadto rozpoznanie nowych zainteresowanych stron
rozpoczynających działalność CTI – zarówno producentów, jak i konsumentów – zwiększy możliwości,
określi standardowe wymagania CTI i ustanowi możliwości współdzielenia CTI w odpowiednim czasie.
Poprzez sympozjum CTI-EU oraz współpracę z zainteresowanymi stronami z UE, ENISA planuje
wzmocnić synergie i rozpowszechniać dobre praktyki CTI.
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_Narzędzia, materiały i praktykiCTI
Badania i koncepcje ramowe programu „Horyzont 2020” Komisji_ Różne projekty
H2020 związane z CTI zostały już ukończone lub wciąż są w toku. Pochłonęły już znaczne
fundusze i dostarczyły różnorodnych narzędzi i praktyk tworzenia, konsumpcji
i wykorzystania CTI.

Praktyki organów normalizacyjnych, organizacji międzynarodowych, rządów,
przemysłu, środowisk akademickich i użytkowników indywidualnych_ Opracowano
szereg dobrych praktyk, obejmujących: Metody, koncepcje ramowe i modele procesów
1,2,3;

CTI

kwestie dojrzałości, wymagania, badania wykorzystania, ocenę narzędzi

podejścia do opracowywania CTI

11,12

8,9,10

;

itd.
13

14

Oferty CTI open source_ Różne kanały open source i narzędzia zgodne z OpenCTI są
ważne dla producentów i konsumentów, umożliwiając im bezpłatny dostęp do
wartościowego CTI przy niskich kosztach.

Narzędzia (i praktyki) CTI open source_ Udostępniono wiele narzędzi, praktyk
i artykułów open source

15,16

, które dostarczają praktycznych podejść do analizy

i rozpowszechniania CTI przy użyciu narzędzi typu open source

17,18,19.
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Informacje ogólne

_Możliwościszkoleń w zakresie CTI
CYBRARY_ Wprowadzenie do analizy zagrożeń cybernetycznych .
21

INSIKT_ „Learning More about The Cyber Threat Intelligence
Certification Protocols”

22

.

SANS_ FOR578: Analiza zagrożeń cybernetycznych .
23

FIRST.org_ Cyber Threat Intelligence Symposium .
24

Gov.uk_Cyber_ Threat Intelligence Training (CRTIA).

25

ENISA-FORTH_ NIS (Network and Information Security) Summer
School – Cyber Threat Intelligence Training.
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Informacje ogólne
_Luki w dostępnych materiałach i praktykach CTI
Mimo wzrostu poziomu dojrzałości praktyk i narzędzi CTI oraz dostarczania i korzystania z CTI, w CTI
wciąż istnieją luki, w szczególności w odniesieniu do różnych przypadków użycia, sektorowych CTI

i rodzajów CTI (operacyjnego, taktycznego, strategicznego). Taką istotną lukę wskazano w dyskusji na
forum ENISA CTI na temat dostępności aktualnych CTI pochodzących z ataków na sektory i usługi

krytyczne. Uzgodniono, że elementy CTI (np. narzędzia, techniki i procedury – TTP) zawarte w różnych
28

międzynarodowych dobrych praktykach i koncepcjach ramowych (np. ATT i CK ) muszą ewoluować,

aby uwzględnić analizy szerszego spektrum ataków. Szczególnie palącą potrzebą są elementy CTI dla
różnych sektorów oraz infrastruktur i ofert dostawców usług. Przykładem tego jest brak nacisku na
29

ataki na przetwarzanie w chmurze . Podobne żądania mogą dotyczyć infrastruktury, która albo
30

dopiero powstaje (np. 5G ), albo ma charakter specjalistyczny, ale odgrywa kluczową rolę
w krytycznych systemach przemysłowych, na przykład automatyki przemysłowej (ICS) czy nadzorowania
31

procesów technologicznych (SCADA) .

Chociaż istniejące koncepcje ramowe mogą zawierać różne elementy wykorzystywane w TTP
ukierunkowanych na takie systemy, ich zastosowanie w różnych sektorach będzie musiało zostać

zwiększone, aby uwzględnić szczególne cechy TTP, takie jak nadużywanie dostępnych interfejsów
programowania aplikacji (API) i wykorzystanie podstawowych zasobów Oprócz TTP elementami, które
będą wymagały dalszego rozważenia, są wytyczne dotyczące praktyk zapobiegania, wykrywania
i łagodzenia skutków dla tych sektorów.
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Ułatwi to rozwój niezbędnych zdolności i umożliwi korzystanie z CTI tworzonych specjalnie dla tych
sektorów. Główną przeszkodą w upowszechnianiu odpowiednich CTI dla różnych rodzajów platform
i infrastruktury jest upływ czasu między incydentem, wytworzeniem powiązanego CTI i wprowadzeniem
tych informacji do narzędzi open source. Ściślejsza koordynacja i współpraca między zaangażowanymi
stronami skróci czas potrzebny do udostępniania CTI szerszemu gronu użytkowników. Budowanie
zaufania wśród uczestniczących podmiotów ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia łańcucha
dostaw CTI. Dla ułatwienia tych interakcji ważne są określenie uczestników i mobilizacja społeczności
CTI.
Kolejną przeszkodą w budowaniu niezbędnych zdolności jest dostępność i wykorzystanie CTI w ramach
różnych działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem cybernetycznym. Przykłady obejmują
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, zapobieganie
i ograniczanie skutków incydentów, reagowanie na incydenty, wykrywanie zagrożeń i eliminowanie
podatności. Niedociągnięcie to, które nadal się utrzymuje, oceniono w poprzednim raporcie
32

o krajobrazie zagrożeń, ENISA Threat Landscape (ETL) , jako brak synchronizacji cykli między

dyscyplinami cyberbezpieczeństwa.
Podsumowując tę sekcję, należy zauważyć, że opisane niedociągnięcia nie wynikają z braku wiedzy
o CTI jako takiej, ale raczej z długich cykli komunikacji międzysektorowej i wewnątrzsektorowej oraz
koordynacji wymiany wiedzy CTI.
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Informacje ogólne
_Problemy wynikające z budowy infrastruktury CTI
CTI dzieli się na kilka szerokich kategorii zgodnych z wymaganiami użytkowników – operacyjne,

taktyczne i strategiczne. Istniejące oferty komercyjne, obejmujące narzędzia do gromadzenia,
utrzymywania, analizy i rozpowszechniania CTI, kanałów CTI, platform analizy zagrożeń (TIP) itp.
wspierają niektóre z tych rodzajów CTI. Nie ma wszakże jednego uniwersalnego podejścia.

Istniejące oferty koncentrują się na operacyjnym i taktycznym CTI, zaś strategiczne CTI

jest głównie oferowane niezależnie.
Jednak granice między poszczególnymi rodzajami CTI są raczej rozmyte. W efekcie, gdy użytkownik CTI
chce zbudować możliwości i odpowiednie środowisko zarządzania CTI, wybór odpowiednich
elementów nie jest prosty. Dzieje się tak głównie dlatego, że świadczenie usług CTI i oferta
istniejących narzędzi CTI są w pewnym stopniu rozdrobnione. Budując takie środowisko, użytkownicy
CTI będą musieli wybrać system najlepszy w swojej klasie spośród istniejących ofert. Wybór ten musi

odpowiadać wymaganiom CTI oraz zastosowanym praktykom i procesom CTI, przy uwzględnieniu
obecnych i przyszłych celów dotyczących dojrzałości CTI.
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Choć zostały opracowane pewne kryteria/wymagania dotyczące wyboru TIP dla różnych profili
użytkowników CTI, podobne wymagania będą konieczne dla dalszych produktów, usług i narzędzi CTI.
Idealnie byłoby, gdyby takie wymagania skupiały się na różnych poziomach dojrzałości użytkowników,
poziomach wydatków i rodzajach CTI. Podobne kryteria/wymagania są też niezbędne dla innych
elementów infrastruktury CTI, takich jak narzędzia, dobre praktyki, platformy udostępniania itp.
W dłuższej perspektywie dobrym rozwiązaniem problemów spowodowanych fragmentacją ofert może
14

być CTI OpenCTI ze względu na jego zdolność do integracji różnych źródeł CTI w jednym środowisku
narzędziowym.

W nadchodzącym roku ENISA i podmioty zaangażowane w CTI będą pracować nad
oceną wymagań dotyczących infrastruktury CTI oraz tego, jak mogą one zostać

spełnione przez istniejące produkty CTI. Działania te rozpocznie próba utworzenia
infrastruktury CTI na potrzeby wewnętrzne ENISA w celu opracowania platformy CTI dla

strategicznych CTI.
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Informacje ogólne
_Wykorzystanie CTIw powiązanychdyscyplinachbezpieczeństwa
cybernetycznego
Włączenie CTI do kluczowych dyscyplin bezpieczeństwa cybernetycznego zostało już wskazane jako

problem przez członków społeczności CTI. Dotyczy to w szczególności działań i komponentów
zarządzania bezpieczeństwem, które są związane z wysoce dynamicznymi środowiskami o zwiększonej

ekspozycji, takimi jak urządzenia użytkownika (np. USIMS, tokeny zabezpieczające, urządzenia
mobilne, systemy przemysłowe, urządzenia medyczne itp.). Inne powiązane dyscypliny, które mogą

znacząco skorzystać na CTI, to między innymi działalność certyfikacyjna, praktyki zarządzania
kryzysowego, cyber-kryminalistyka i reagowanie na incydenty.
35

ENISA uznaje potrzebę włączenia CTI do obszaru certyfikacji. W roku 2020 ENISA powołała doraźną
grupę roboczą, której celem jest zintegrowanie zarządzania ryzykiem i CTI z praktykami określania

poziomów pewności.
W szczególności CSA stanowi, że „poziom pewności powinien być współmierny do poziomu ryzyka

związanego z planowanym wykorzystaniem produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, pod względem
prawdopodobieństwa i skutków incydentu” (art. 52(1)).
W związku z tym jest oczywiste, że CTI musi wejść w proces certyfikacji przez ocenę poziomu pewności.
36

Choć elementy CTI są przewidziane w standardach certyfikacji przez użycie „profilu atakującego”,
koncepcja ta obejmuje niewielką część dostępnych CTI.
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Praca doraźnej grupy roboczej ENISA polega na łączeniu informacji pochodzących z ocen ryzyka
i zagrożeń (CTI) w celu odpowiedniego grupowania wymogów w zakresie ochrony i przypisania ich do
różnych poziomów pewności. Przypisanie będzie oparte na różnych poziomach ryzyka, które wynikają
z ekspozycji zasobów na zagrożenie, a jednocześnie będzie stanowić podstawę propozycji dotyczących
liczby i siły środków zaradczych. Środki te będą determinować wybór funkcji bezpieczeństwa, które
zostaną przypisane do wielu poziomów pewności i będą podlegały wdrożeniu przez różne cele

certyfikacji (ToC).

Prace ENISA w tym zakresie prowadzone są przy wsparciu grupy ekspertów z dziedziny
zarządzania ryzykiem, CTI i certyfikacji. Rozpoczęły się w kwietniu 2020 r., a zakończą

się w III kwartale 2020 r. Wyniki tych prac zostaną opublikowane przez ENISA.
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Informacje ogólne
_Wyniki kompleksowej ankiety CTI
7

Z reprezentatywnej ankiety CTI można wyciągnąć wiele interesujących wniosków na temat aktualnego

wykorzystania praktyk i narzędzi CTI. Badanie odzwierciedla między innymi aktualny stan możliwości
CTI, rodzaje CTI stosowane przez ankietowanych, wzajemne oddziaływanie praktyk CTI z innymi

procesami w organizacjach oraz przypadki użycia narzędzi CTI.
W tej dyskusji wyniki ankiety są ekstrapolowane do doświadczeń zdobytych przez ENISA w ramach jej
własnych (strategicznych) działań CTI oraz informacji zwrotnych od różnych zainteresowanych stron CTI
36

na unijnych i europejskich forach CTI . W tym kontekście nacisk kładziony jest na określenie

wymagań, zbieranie informacji, tworzenie strategicznych CTI, stosowanie narzędzi i praktyk oraz
integrację z innymi istotnymi procesami. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę na poniższe

kwestie.
 Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest to, że półautomatyzacja tworzenia CTI jest
ważnym narzędziem: podczas gdy automatyzacja pozyskiwania informacji rośnie – mimo wzrostu
wykorzystania CTI przez dostawców – czynności ręczne nadal stanowią rdzeń tworzenia CTI
w organizacji.

 Działania związane z agregowaniem, analizą i rozpowszechnianiem informacji są wykonywane za
pomocą szeroko dostępnych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, poczta i platformy

zarządzania typu open source, co świadczy o efektywności tanich rozwiązań.
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 Społeczność użytkowników CTI rozumie istotność zdefiniowania wymagań CTI. Jest to odpowiedź na
5,6

powtarzające się apele ekspertów CTI o uznanie znaczenia wymagań CTI i pokazuje, że społeczność
CTI skorzystała z ich rad. Ciekawe jest również to, że znaczna część wymagań CTI odzwierciedla potrzeby
biznesu i kadry kierowniczej. Oznacza to, że CTI staje się częścią procesu podejmowania decyzji na
poziomie firmy i kierownictwa.

 Dominującą metodą budowania wewnętrznej bazy wiedzy CTI jest połączenie wykorzystania i tworzenia
CTI. Głównym trendem jest wzrost samodzielnego tworzenia CTI przez organizacje, zwłaszcza

w przypadku CTI wynikającego z własnej analizy danych pierwotnych i kontekstowych alertów
o zagrożeniach. Trendem staje się korzystanie z publicznie dostępnych źródeł, biorąc pod uwagę
rosnące użycie dostępnych CTI (źródła CTI typu open source, jak wskazano w punkcie poniżej).
 Najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania informacji jest zbieranie informacji open source, a zaraz

po niej pojawiają się informacje o zagrożeniach od dostawców CTI. Jest to trend wyraźnie rosnący
w 2020 r., co wskazuje, że użytkownicy CTI inwestują we własne możliwości tworzenia CTI zgodnego
z ich wymaganiami.
 Jako główny przypadek użycia CTI oceniane jest wykrywanie zagrożeń. Choć nadal najważniejszymi

elementami CTI w wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie są wskaźniki zagrożenia (IoC), za wzrostowe
trendy stosowania CTI w organizacjach wydają się być odpowiedzialne zachowania związane

z zagrożeniami i taktyki przeciwnika (TTP).
 Pomiar efektywności CTI jest wciąż trudnym zadaniem i tylko niewielki odsetek użytkowników CTI (4%)

wdraża procesy pomiaru efektywności CTI. Argumentuje się, że choć w analizie CTI narzędzia mogą
stanowić wartość dodaną, najważniejsze dla pomyślnego wdrożenia CTI są umiejętności analityka.

Ciekawym spostrzeżeniem w obszarze poziomu satysfakcji jest niska ocena wartości funkcji uczenia
maszynowego.
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Informacje ogólne
_Wnioski i kolejne kroki
Biorąc pod uwagę wszystkie postępy w dziedzinie CTI, można wyciągnąć podane poniżej wnioski. Na

podstawie tych wniosków wskazano kolejne kroki, przynajmniej z punktu widzenia ENISA, w ramach
których CTI ma zostać wzmocnione zgodnie z jego nowym mandatem, ale z uwzględnieniem zmian

obserwowanych w społecznościach zainteresowanych stron, takich jak państwa członkowskie, Komisja
Europejska i inne europejskie organy, dostawcy i użytkownicy końcowi CTI:

 Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zainteresowanych stron w UE i państwach członkowskich,
współpraca i koordynacja ogólnounijnych działań CTI ma kluczowe znaczenie. Budowanie na

synergii może obniżyć koszty CTI, a jednocześnie zwiększa zaufanie między podmiotamiama CTI,
umożliwiając w ten sposób dzielenie się CTI i dobrymi praktykami. ENISA będzie promować

współpracę z różnymi zainteresowanymi stronami, inicjując określanie wymagań CTI. Obejmie to
wiele grup zainteresowanych stron w ekosystemie organizacji UE (tj. Komisja oraz organy, agencje

i państwa członkowskie UE).
 Ponieważ znaczenie CTI dla podejmowania decyzji strategicznych i politycznych jest zrozumiałe,

ważne, aby ułatwić jego połączenie z informacjami geopolitycznymi i systemami cybernetycznofizycznymi. Umożliwi to włączenie CTI do procesów decyzyjnych, a także pozwoli na rozszerzenie

jego kontekstu o identyfikację zagrożeń hybrydowych.
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 Integracja CTI z procesami zarządzania bezpieczeństwem pomoże upowszechniać CTI w powiązanych

obszarach i przyczyni się do szybkiej identyfikacji, wykrywania i zapobiegania zagrożeniom.
Bezpośrednim efektem będzie zwiększenie sprawności dość długotrwałych procesów (np.

certyfikacji, oceny ryzyka). Jednocześnie CTI ułatwi podejmowanie decyzji w sytuacjach wyjątkowych
(np. zarządzanie kryzysowe), dostarczając dowodów na ekspozycję na zagrożenia cybernetyczne.

 Aby lepiej reagować na rosnącą rolę CTI, ENISA będzie pracować nad stworzeniem kompleksowego
programu CTI. Program ENISA CTI połączy poziomo umiejętności wewnętrzne, by zaangażować

wszystkich powiązanych interesariuszy na wszystkich etapach tworzenia i rozpowszechniania CTI oraz
opracować infrastrukturę CTI, która będzie wykorzystywana zarówno do celów wewnętrznych, jak

i szkoleniowych.
 Inwestowanie w niektóre podstawowe koncepcje CTI, w szczególności dojrzałość CTI i hierarchie

zagrożeń, uważa się za bardzo sprzyjające zwiększaniu upowszechnienia CTI. ENISA – wraz ze swoimi
partnerami z UE – dołoży starań, aby opracować model dojrzałości CTI. Ponadto ENISA będzie

konsolidować i rozpowszechniać przydatne, wielofunkcyjne materiały CTI, takie jak hierarchie
zagrożeń, które można wykorzystać w innych obszarach (np. certyfikacja, zarządzanie ryzykiem,
krajobrazy sektorowe itp.).
Niektóre z powyższych wniosków i kolejnych kroków będą przedmiotem prac ENISA w obszarze CTI w
35

najbliższych latach .
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„Ponieważ znaczenie CTI dla
podejmowania decyzji
strategicznych i politycznych jest
zrozumiałe, ważne, aby ułatwić
jego połączenie z informacjami
geopolitycznymi i systemami
cybernetyczno-fizycznymi.”
w: ETL 2020
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