
Visibility, Because We Care

Sycope FlowControl to szybka odpowiedź na te 
kluczowe pytania 
Inżynierowie sieciowi na całym świecie stoją przed podob-
nymi wyzwaniami. Ich codzienne zadania, których celem 
jest zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT, mają 
coraz większe znaczenie dla powodzenia wielu projektów 
biznesowych. Każdego dnia ich praca ma na celu zapewnie-
nie dostępności i właściwej wydajności sieci oraz aplikacji, 
a  także ochronę zasobów informatycznych przed atakami 
i nadużyciami lub błędami użytkowników. Zespoły IT mają 
odpowiednią wiedzę i  doświadczenie, a  Sycope zapewnia 
im dostęp do niezbędnych danych i wyników analizy ruchu 
sieciowego monitorowanej przez nich sieci. 

Visibility, because we care
Sycope FlowControl został stworzony przez inżynierów 
dla inżynierów, tak, aby dostarczyć niezbędną wiedzę. Wy-
starczy jeden dzień na wdrożenie systemu, aby korzystać 
z dostępu do kluczowych informacji. Wskaźniki KPI i regu-
ły bezpieczeństwa są dostępne natychmiast po uzyskaniu 
pierwszych danych. Co więcej, dzięki FlowControl ogromne 
ilości danych nie muszą oznaczać godzin spędzonych na 
żmudnej analizie. Czas spędzony przez naszych inżynierów 
na analizie infrastruktury wielu organizacji zaowocował 
gotowymi do użycia scenariuszami i zaawansowanymi pul-
pitami nawigacyjnymi. Zawierają one tabele, wykresy oraz 
metryki przedstawione w czytelny i logicznie uporządkowa-
ny sposób. Prezentowane widoki są starannie wyselekcjo-
nowane, zapewniając łatwą interpretację i szybką diagnozę 
przyczyn danego problemu sieciowego.

Kluczowe cechy rozwiązania FlowControl:

 • Elastyczne narzędzia do analizy danych z  wykorzysta-
niem mechanizmów Big Data, np. Google search. 

 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, naruszeń po-
lityki, ataków DDoS, niepożądanej komunikacji.

 • Wykrywanie zagrożeń i analiza ataków w oparciu o bazę 
MITRE ATT&CK.

 • Wizualizacja powiązań sieciowych, geolokalizacja.
 • Identyfikacja aplikacji i hostów odpowiedzialnych za ob-

ciążenie sieci. 
 • Wysoka wydajność (250 000 flowów na minutę) i szyb-

kość działania.
 • Weryfikacja poprawności działania polityki QoS.
 • Analiza komunikacji na poziomie pojedynczego portu 

sieciowego.
 • Weryfikacja i analiza segmentacji sieci L3.
 • Łatwość instalacji i konfiguracji – podstawowe wdroże-

nie wraz z bazową konfiguracją eksportu NetFlow trwa 
jeden dzień.

 • Analiza translacji (NAT) monitorowanie ruchu przy 
użyciu translacji informacji i  danych statystycznych 
NetFlow.  

 • Analiza zagrożeń w oparciu o aktualizowane na bieżąco 
feedy bezpieczeństwa.

Jakie aplikacje są używane? Czy wszystkie są dozwolone? Jakie serwery są źródłami ruchu? Które interfejsy / routery są najbar-
dziej obciążone?  Jakie aplikacje generują największy ruch? Czy ruch własny i tranzytowy jest właściwie routowany? Skąd i dokąd 
płynie ruch?



Przykładowy schemat wdrożenia systemu FlowControl w sieci na przykładzie firmy dwuoddziałowej.

Elastyczne mechanizmy analizy danych: 

• Prezentacja danych odnoszących się do całej sieci, grup
lub pojedynczych parametrów (port, interfejs, host, IP)
w dowolnych oknach czasowych.

• Funkcja drill down pozwala jednym kliknięciem zapre-
zentować dane dotyczące pojedynczego portu, interfej-
su lub numeru IP.

• Wyszukiwanie danych z wykorzystaniem narzędzi typu
Google search.

• Utrzymanie kontekstu czasu oraz filtrów pomiędzy da-
shboardami ułatwia analizę problemów z  różnych per-
spektyw.

• Możliwość zapisywania filtrów wyszukiwania oraz kon-
tekstu czasu (bookmarks) w celu ich ponownego wyko-
rzystania.

• Funkcja filtrowania danych wejściowych (Flow Filtering)
skraca średni czas rozwiązania problemu (MTTR) i  po-
zwala wydłużyć okres retencji danych.

• Funkcja przekazywania flowów (Flow Forward) uprasz-
cza konfigurację urządzeń sieciowych i eliminuje obcią-
żenie związane z duplikacją ruchu NetFlow.

• Przekazanie strumienia NetFlow do innych rozwiązań,
umożliwiając wszystkim systemom pracę na tych sa-
mych danych.

• Funkcja przechowywania danych pozwalająca na anali-
zowanie flowów sprzed tygodnia, miesiąca, dwóch lub
innych niestandardowo określonych okresów czaso-
wych.

• Obsługa protokołu IPv6.

Czym jest FlowControl?
FlowControl jest dedykowanym rozwiązaniem do analizy ruchu sieciowego oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem 
protokołów NetFlow v5 i v9, SFlow, IPFIX oraz NSEL. System rejestruje, przetwarza i analizuje wszystkie parametry zawar-
te w NetFlow i powiązanych z nim protokołach, wzbogaca je o dane SNMP, geolokalizację i edytowalne listy adresów IP. 
FlowControl łączy funkcje kolektora danych i analizatora umożliwiając diagnozowanie przyczyn problemów z połączeniami 
sieciowymi oraz powstawania wąskich gardeł w sieci. System analizuje m.in. parametry TCP/IP w warstwach 3 i 4 (źródłowy 
i docelowy adres IP, protokół, port), atrybuty ruchu, a także numery interfejsów według kierunku ruchu (przychodzącego/wy-
chodzącego), w tym adresy IP urządzeń sieciowych generujących NetFlow. System bezpieczeństwa został stworzony w opar-
ciu o metodykę ATT&CK MITRE, a autorskie reguły i mechanizmy detekcji incydentów bezpieczeństwa umożliwiają wykrycie 
ataków i niepożądanych aktywności w sieci. Wykorzystanie BGP FlowSpec pozwala na mitygację ataków DDoS. FlowControl 
posiada szereg zaawansowanych wskaźników, raportów i zestawień przygotowanych w oparciu o praktyczne doświadczenia 
inżynierów, pozyskane podczas 20 lat pracy na rzecz największych firm i instytucji w Polsce i na świecie.

*flow data – rozumiany jako NetFlow v5 v9, NSEL, IPFIX, sFlow. 



System alertów i raportów 
Cykliczne, automatycznie generowane, raporty prezentują 
najważniejsze dane o  stanie sieci i  odchyleniach kluczo-
wych wskaźników.

Gotowe do użycia alerty generowane są na podstawie pre-
definiowanych warunków (np. po przekroczeniu limitu na-
tężenia ruchu dla konkretnego portu lub aplikacji). 
• Możliwość tworzenia i  konfiguracji własnych alertów

z wykorzystaniem wielu warunków (operatorów) logicz-
nych.

• Automatyczna dystrybucja raportów oraz alertów z wy-
korzystaniem e-maila, syslogu lub SNMP.

Wysoka wydajność i skalowalność 

• Widoki i  dashboardy są generowane bez konieczności
ciągłego przeładowywania danych.

• Wykorzystanie protokołu NetFlow jako źródła danych
nie wpływa istotnie na obciążenie sieci i urządzeń sie-
ciowych.

• Skalowalna wielkość pamięci masowej pozwala ela-
stycznie zarządzać okresem retencji danych.

Innowacyjny na każdym kroku

• Sycope jest jednym z pierwszych na świecie systemów
bazujących na NetFlow, w którym wykorzystano MITRE
ATT&CK Framework do detekcji zagrożeń.

• Inteligentny proces deduplikacji danych zachowuje uni-
katowe informacje z  wielu rekordów, prezentując je-
dynie rzeczywisty ruch, niezależnie od zastosowanych
filtrów.

• Wygodne i intuicyjne wyszukiwanie informacji za pomo-
cą mechanizmów typu Google Search.

• Wbudowane scenariusze analityczne upraszczają dia-
gnozę typowych problemów.

• Wielowymiarowa interpretacja danych wykorzystywa-
na w BigData udostępnia możliwe scenariusze zapytań
ułatwiając wykrywanie trendów oraz anomalii.

Rozwiązanie gotowe do pracy w jeden dzień 

• Typowe wdrożenie w  dużej organizacji trwa zaledwie
w kilka godzin.

• Predefiniowane pulpity nawigacyjne i reguły prezentują
kluczowe informacje i wskaźniki natychmiast po zebra-
niu danych przez system,

• Intuicyjny interfejs umożliwia rozpoczęcie pracy bez do-
datkowych szkoleń.

Kompleksowe narzędzia do administrowania sys-
temem

• Możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych wi-
doków i komponentów systemu dla różnych grup użyt-
kowników.

• Obsługa procesów uwierzytelniania z  wykorzystaniem
protokołów LDAP lub RADIUS.

• Update Portal zapewnia stały dostęp do aktualizacji.
• Audit log rejestruje operacje wykonywane przez użyt-

kownika.
• Generowanie plików logów i  plików konfiguracyjnych

w  formie tzw. paczki suportowej za pomocą jednego
kliknięcia.

• Możliwość określania niezależnych zakresów czasowych
dla danych podstawowych i  danych zagregowanych,
ułatwia zarządzanie dostępną przestrzenią dyskową.

Kluczowe wskaźniki w ujęciu tygodniowym pozwalają ocenić trendy 
związane z bezpieczeństwem.

FlowControl składa się z trzech w pełni zintegrowanych modułów – XN, XNS i XND. 

• Moduł XN jest modułem podstawowym, pełni funkcję kolektora danych oraz monitoruje i analizuje ruch sieciowy pod
kątem wydajności i dostępności.

• Moduł XNS zawiera reguły i algorytmy do analizy zagrożeń bezpieczeństwa IT.
• Moduł XND odpowiada za wykrywanie i mitygowanie ataków DDoS.

FlowControl XN
Monitoring sieci

FlowControl XNS 
Bezpieczeństwo IT

FlowControl XND
Mitygacja zagrożeń DDoS



Prosty i przejrzysty wykres ukazuje stacje generujące najwięcej ruchu, aplikac-
je, które go obsługują i interfejsy o najwyższej utylizacji.

FlowControl XN — monitoring sieci  
FlowControl XN służy do monitorowania wydajności i prze-
pustowości sieci wykorzystując w tym celu dane rejestrowa-
ne w protokołach NetFlow v5 i v9, SFlow, IPFIX oraz NSEL. 

Szybki dostęp do kluczowych informacji
System wyposażono w interaktywne wykresy, tabele i mapy 
zawierające kluczowe dane, statystyki i wskaźniki, pozwala-
jące na analizę wzorców zachowania sieci oraz na wykrycie 
anomalii i ich przyczyn. Obejmują one m.in.: 
 • Szczegółowe statystyki najaktywniejszych hostów, apli-

kacji i interfejsów. 
 • Informacje o ruchu sieciowym z rozbiciem na ruch przy-

chodzący i wychodzący. 
 • Listy połączeń z  uwzględnieniem protokołów, portów, 

adresów IP, lokalizacji, ASN albo QoS. 
 • Dane dotyczące obciążenia łączy oraz interfejsów przez 

aplikacje, usługi i użytkowników. 
 • Informacje o  ruchu przychodzącym i  wychodzącym 

z  uwzględnieniem geolokalizacji publicznych adresów 
IP, mapowania ASN dla publicznych adresów IP.

 • Ścieżki ruchu sieciowego dla monitorowanych urządzeń.
 • Statystki do monitorowania prawidłowej konfiguracji 

i implementacji QoS.
 • Automatycznie odświeżane wyniki analizy danych hi-

storycznych w ujęciu dziennym, tygodniowym lub mie-
sięcznym. Duża możliwość wyboru wyszukiwania okre-
sów danych (godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, 
rok lub inny wybrany przedział czasowy).

 • Wyniki analizy dodatkowych pól NetFlow: Typ ICMP, Kod 
ICMP, nagłówki dla IPv6, nagłówki routingu IPv6 na pod-
stawie typy, nagłówki routingu IPv6 na podstawie dołą-
czonych adresów, etykiet przepływu IPv6.

Deduplikacja NetFlow  
FlowControl, w  przypadku pozyskania duplikatu flowów 
z  kilku źródeł, deduplikuje dane, zachowując jedynie uni-
kalny wpis. Mechanizm deduplikacji pozwala m.in. na: 
 • Prezentację rzeczywistych wartości o  wielkości ruchu 

niezależnie od zastosowanych filtrów. 
 • Wyświetlanie ścieżki w oparciu o pola NetFlow otrzyma-

ne dla tej samej transmisji z wielu routerów. 

Monitorowanie firewalli Cisco ASA 
Wsparcie urządzeń Cisco ASA/NSEL daje pełen wgląd 
w  ruch sieciowy na firewallach (które są często jedynymi 
urządzeniami w danej lokalizacji operującymi na warstwie 
trzeciej. Wydzielone pulpity nawigacyjne umożliwiają: 
 • Analizę danych wyłącznie pod kątem firewalli. 
 • Wyeliminowanie niespójności, jakie mają miejsce pod-

czas łączenia statystyk NSEL z klasycznym NetFlow wy-
syłanym przez inne urządzenia. 

 • Obsługę pól w  NSEL, które wykraczają poza rekord 
NetFlow v5/v9.

Analiza NetFlow z uwzględnieniem systemów au-
tonomicznych (AS)  
FlowControl dostosowano do wymagań dużych organizacji, 
korzystających z  wielu łączy. Wsparcie technologii syste-
mów autonomicznych (AS) dla BGP pozwala na: 
 • Wyświetlanie i filtrowanie danych z wykorzystaniem nu-

merów AS.
 • Wizualizację ścieżki ruchu w oparciu o źródłowe/ tran-

zytowe AS. 
 • Automatyczne lub manualne mapowanie adresów IP do 

ASN (w przypadku potrzeby manualnego nadawania na-
zwy ASN). 

Rozszerzone możliwości

 • Analiza NAT (Network    Address    Translation) umożli-
wia analizę ruchu przechodzącego przez prywatne i pu-
bliczne podsieci lub sieci. 

 • Dodatkowe narzędzia do wizualizowania ścieżek ruchu 
ułatwiają badanie problemów z siecią i gromadzenie do-
wodów na potrzeby informatyki śledczej. 

 • Rozszerzona analiza NetFlow umożliwia analizę etykiet 
w transmisjach korzystających z protokołu MPLS.

Grupowanie statystyk NetFlow 

 • Prezentacja oraz analiza segmentacji sieci dla zdefinio-
wanych przez użytkownika grup z podziałem na lokali-
zacje, funkcje lub role biznesowe. 

 • Możliwość analizy zdefiniowanych uprzednio grup za-
równo pod kątem ruchu wychodzącego, jak i przycho-
dzącego.

 • Głęboka analiza, dzięki rozbudowie systemu generowa-
nia zdarzeń o priorytety, dodatkowe metryki, progi wy-
zwalania zdarzeń.

 • Analiza wielkości pakietów dzięki obsłudze pól Min  
Packet Lenght i Max Packet Lengh umożliwia szybszą ana-
lizę problemów oraz optymalizacje transmisji.



FlowControl XNS – bezpieczeństwo IT  
Moduł XNS jest rozszerzeniem systemu FlowControl XN, 
który służący do wykrywania i analizy anomalii oraz zagro-
żeń bezpieczeństwa w  kontekście całej organizacji. Wyko-
rzystuje reguły i algorytmy zbudowane na bazie metodyki 
ATT&CK MITRE oraz dwa, niezależne silniki detekcji zagro-
żeń. Silnik Threat Intelligence wykrywa ataki w oparciu o li-
sty reputacyjne złośliwych adresów IP oraz geolokalizację. 
Silnik Threat Detection wykrywa zagrożenia na podstawie 
korelacji i  agregacji powiązań pomiędzy wartościami róż-
nych parametrów oraz statystyk NetFlow. 

Wykrywanie ataków, taktyk i  technik stosowa-
nych przez cyberprzestępców   
Zastosowanie metodyki ATT&CK MITRE porządkuje dane 
o atakach i innych incydentach bezpieczeństwa i dostarcza 
informacje dot. technik i  taktyk stosowanych przez cyber-
przestępców. Moduł XNS zawiera ponad 50 reguł pogru-
powanych w siedem taktyk MITRE: Command and Control, 
Credential Access, Discovery, Exfiltration, Impact, Initial Access, 
and Lateral movement. 

Przykłady zagrożeń wykrywanych przez moduł XNS: 

Technika Przykłady zagrożeń 

Application Layer Protocol
Cleartext Application
OT Device Discovered
IP Reputation Risks: Malware, Open DNS

Non-Standard Port Suspicious Port

Proxy
IP Prox
TOR

Man-in-the-Middle Unauthorised LLMNR/NetBIOS Activity

Brute Force Brute force attack

System Network Configuration Discovery
Abnormal flows ratios
Unauthorised NFS Export Outside The Local Network

Network Service Scanning

Horizontal Scan
Vertical Scan
Multicast DNS (mDNS) from the Internet
Unauthorised NFS Export Outside The Local  Network
Unprotected Docker Daemon
Virus Outbreak

Permission Groups Discovery
Unauthorised Internet Access
Unauthorised DHCP Activity
Unauthorised DNS Activity

Data Transfer Size Limits
High Data Transfer
Unusually High Data Transfer
SPAM

Endpoint/Network Denial of Service

DDoS DNS Amplification Attack
DoS - ICMP Flood
DoS - TCP Flood
DoS - UDP Flood

Drive-by Compromise P2P Activity

Phishing
Phishing
SPAM

Remote-Dienste Unauthorised RDP Connection

Ressourcen-Hijacking Crypto Mining



Cyber Threat Intelligence
Zaimplementowany w Sycope algorytm RSS aktywnie ge-
neruje ujednoliconą listę aktualnych wskaźników kompro-
mitacji  (IoC - Indicator of Compromises - IoC), na podsta-
wie których FlowControl jest w stanie wykryć zagrożenia  
w monitorowanej sieci. Sycope CTI odświeża listę IOC (kilka 
razy dziennie, tym samym zapewniając aktualność dostar-
czanych feedów bezpieczeństwa i zmniejszając liczbę fał-
szywych alarmów.

Security Operating Center  
Moduł XNS wyposażono w wykresy, wskaźniki i tabele do-
stosowane do specyfiki pracy zespołów SOC, które w opar-
ciu o analizę protokołu NetFlow, umożliwiają: 
 • Szybkie wykrywanie zagrożeń na poziomie całej organi-

zacji z uwzględnieniem różnych kategorii alertów. 
 • Analizę dynamiki zmian ilości i rodzaju podejrzanych 

zdarzeń w ujęciu minutowym. 
 • Prowadzenie analiz pod kątem rodzaju ataku, podejrza-

nych hostów źródłowych i docelowych oraz aplikacji.
 • Szczegółową analizę źródła i przyczyn alertu dzięki 

dostępnych za pomocą jednego kliknięcia statystyk 
NetFlow.

Łatwy dostęp do źródeł zewnętrznych 

 • System umożliwia dostęp do usług zewnętrznych, ta-
kich jak VirusTotal, bezpośrednio z aktualnie używane-
go widoku (przy użyciu prawego przycisku myszy) oraz 
dalszą analizę danych.

 • Dynamiczna identyfikacja najnowszych zagrożeń dzięki 
automatycznej aktualizacji aktualizacji w oparciu o inte-
grację z platformą Sycope Cyber Threat Intelligence (CTI) 
z zewnętrznymi bazami feedów. 

Analiza ryzyka  
Kluczowe wskaźniki odnoszące się do poziomu ryzyka 
prezentowane są w ujęciu tygodniowym i umożliwiają śle-
dzenie trendów oraz ocenę skuteczności podejmowanych 
działań zaradczych. Oddzielne, dedykowane dashboardy 
udostępniają: 
 • Informacje o  liczbie ataków, z  podziałem na techniki 

i taktyki zastosowane przez cyberprzestępców. 

 • Wskaźniki oceny ryzyka generowane z uwzględnieniem 
krytyczności alertów i hostów, których dotyczyły wykry-
te anomalie lub zagrożenia. 

 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) przygotowane 
dla menadżerów, umożliwiające prowadzenie analiz za-
rządczych.

 • Dane pozwalające na ocenę stopnia spełniania wymo-
gów regulacyjnych, standardów oraz norm np. UoKSC, 
CIS.

Minimalizacja liczby alarmów false positive  
Moduł XNS wyposażono w  liczne mechanizmy, które po-
zwalają skonfigurować alarmy, dostosowując je do specy-
fiki i potrzeb organizacji oraz przyjętej polityki bezpieczeń-
stwa. Należą do nich m.in.: 
 • Konfigurator pozwalający na szybkie aktywowanie 

i  dezaktywowanie poszczególnych reguł bezpieczeń-
stwa oraz wyzwalanych przez nie alarmów. 

 • Czytelny, wyposażony w  interfejs graficzny, edytor 
umożliwiający szybką i  wygodną zmianę parametrów 
zastosowanych w regułach. 

 • Edytowalne whitelisty zawierające zbiór zaufanych ad-
resów IP, które mogą być użyte bezpośrednio w  regu-
łach. 

 • Gotowe interfejsy umożliwiają podłączenie zewnętrz-
nych baz feedów i dodatkową weryfikację ryzyka zwią-
zanego z wykrytym incydentem.

Dostęp do bazy wiedzy bezpośrednio z aplikacji  
W interpretacji wykrytych zdarzeń pomagają zarówno wbu-
dowana baza wiedzy i  linki do specjalistycznych serwisów 
internetowych, dostępne pod prawym przyciskiem myszy, 
np. VirusTotal. 
 • Przystępny opis alarmu bezpieczeństwa wzbogacony 

o dodatkowe informacje oraz link do pełnego opisu da-
nej taktyki lub techniki zamieszczonego na stronach AT-
T&CK MITRE ułatwiają analizę danego zdarzenia w szer-
szym kontekście. Techniki klasyfikowane przez MITRE są 
znane ekspertom ds. bezpieczeństwa na całym świecie, 
dzięki czemu zasady zastosowane we FlowControl są 
zrozumiałe dla bezpieczeństwa IT. 

Szybki dostęp do informacji o najczęściej występujących zagrożeniach, wykry-
tych przez silnik Threat Intelligence.

Rozkład ruchu z podziałem na kluczowe aplikacje wraz ze szczegółami każdej 
z nich ułatwia identyfikację problemów sieciowych związanych z konkretną 
aplikacją



Gotowe scenariusze analityczne  
Zaimplementowane w  module scenariusze ułatwiają pro-
ces analizy i  wyciągania wniosków dot. najważniejszych 
aspektów związanych z bezpieczeństwem: 
 • Scenariusz dot. analizy zagrożeń pozwala zidentyfiko-

wać najbardziej podejrzane adresy IP, a następnie badać 
korelacje zachodzące z  innymi adresami IP lub innymi 
artefaktami sieciowymi. 

 • Scenariusze służące do analizy ataków wewnętrznych 
lub zewnętrznych umożliwiają wielowymiarową analizę 
podejrzanego adresu (lub grupy adresów) IP: 

 ¶ Prezentacja taktyk i technik wykorzystanych podczas 
ataku oraz generowanych w związku z nim alarmów. 
 ¶ Analiza kierunku ataku oraz biorących w  nim udział 
hostów z uwzględnieniem adresów źródłowych i do-
celowych.

Integracja z innymi systemami  
Moduł XNS jest w pełni zintegrowany z modułem XN oraz 
umożliwia eksport danych do systemów klasy SIEM:
 • Możliwość eksportu alarmów wraz z  wywołującymi je 

parametrami do systemów SIEM m.in. QRadar, ArcSight 
oraz Splunk.

 • Przenoszenie filtrów zdefiniowanych w module XNS do 
modułu XN ułatwia szczegółową analizę incydentu lub 
źródła alarmu. 

FlowControl XND – anty DDoS 
Moduł XND wykorzystuje dane z protokołu NetFlow do wy-
krywania ataków DDoS na określone usługi realizowane 
przez monitorowaną grupę hostów, umożliwiając ich blo-
kowanie za pośrednictwem BGP FlowSpec. 

Mitygacja ataków  
Moduł umożliwia identyfikację i  mitygację zarówno poje-
dynczych, jak i wielowektorowych ataków DDoS o różnym 
natężeniu. W oparciu o protokół FlowSpec propaguje filtry 
ruchu do urządzeń brzegowych. Moduł wykrywa: 
 • Ataki wolumetryczne polegające na ograniczeniu do-

stępności usługi poprzez wysycenie połączenia siecio-
wego. 

 • Ataki na protokół, wykorzystujące specyficzną własność 
lub lukę danego protokołu. 

Elastyczne reguły wykrywania ataków  
Moduł XNS monitoruje zmiany charakterystyki flowów z wy-
korzystaniem parametrów statycznych i dynamicznych: 
 • Parametry statyczne pozwalają zdefiniować wartości 

wykorzystywane w procesie identyfikacji ataku np. licz-
ba źródłowych adresów IP, bajtów, flowów. 

 • Parametry dynamiczne pozwalają określić dopuszczal-
ne odchylenia od tzw. baseline’a, tworzonego w oparciu 
o  porównanie aktualnej i  historycznej charakterystyki 
ruchu.

 • Możliwość dostosowania granicznych wartości para-
metrów dla poszczególnych grup urządzeń i  aplikacji 
ułatwia wyskalowanie systemu zarówno dla całej or-
ganizacji, jak i z uwzględnieniem określonych usług lub 
podsieci.

Zaawansowana analiza DDoS  
Moduł posiada predefiniowane dashboardy do wielowy-
miarowej analizy ataków, prezentujących m.in.: 
 • Czas rozpoczęcia oraz zakończenia ataku w kontekście 

atakowanej usługi i grupy, do której należy dany host. 
 • Rodzaj zaatakowanej usługi np. HTTP(s), FTP, DNS. 
 • Charakterystyki parametrów DDoS w  czasie trwania 

ataku, np. liczby źródłowych ASN-ów, adresów IP, flo-
wów sieciowych, pakietów, bajtów, a także PPF (Packets 
per Flow), BPP (Bytes per Packet)..

Opis taktyk i  technik wykorzystanych podczas ataku ułatwia ocenę intencji 
atakujących. 

Łatwość prowadzenia analiz od ogółu do szczegółu dzięki funkcjom grupowa-
nia informacji i mechanizmom drill down.

Podstawowe informacje o atakach D/DoS zgrupowane w jednym miejscu.



Sycope specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wyso-
ko specjalizowanych rozwiązań informatycznych z zakre-
su monitorowania i  poprawy wydajności sieci i  aplikacji 
oraz bezpieczeństwa IT. Dostarcza rozwiązania zarówno 
w architekturze on-premise jak i  środowiskach hybrydo-
wych oraz chmurze prywatnej i publicznej.

Nasze rozwiązania zostały stworzone i opracowane przez 
inżynierów, z  ponad 18 letnim doświadczeniem w  pracy 
z  zagadnieniami wydajności sieci, wydajności aplikacji 
i bezpieczeństwa IT. Korzystając z rozwiązań światowych 
dostawców APM/NPM i SIEM zrealizowali ponad 400 pro-
jektów dla takich klientów jak Franklin Templeton Invest-
ment, Ministerstwo Obrony, NATO, Narodowy Bank Polski, 
T-Mobile, Ikea, Grupa ING, Orange i Alior Banku. Oprócz 
wielu udanych wdrożeń kompetencje zespołu zostały po-
twierdzone wieloma indywidualnymi certyfikatami, m.in.: 
poświadczenie bezpieczeństwa osobistego do klauzuli 
„Poufne” i  „NATO Secret”, CISA, CISSP, Audytor Wiodący 
ISO 27001, IBM Certified Deployment Professional Secu-
rity QRadar SIEM, ArcSight Certificate AS Data Platform 
Technical, Certified Ethical Hacker, Offensive Security Cer-
tified Professional.

To przekonało ich, że inżynierowie pracujący w  dużych 
organizacjach nie potrzebują systemu prezentującego 
wszystkie dostępne dane o sieciach, urządzeniach i apli-
kacjach. To, czego potrzebują, to wybrane, konkretne in-
formacje przedstawione tak szybko, jak to możliwe. Dlate-
go powstał nowy system o nazwie Sycope.

Biuro w Polsce:
ul. Goraszewska 19 
02-910 Warszawa

Biuro w Irlandii:
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin D04 C7H2

Biuro w Czechach: 
Freyova 12/1, 
190 00 Praha

contact@sycope.com 
www.sycope.com




