
Bezpieczna
komunikacja

w obliczu realnego
zagrożenia cyberatakiem



Łączymy z sukcesem

Dla naszych Klientów pracujemy już ponad 25 lat.
Od początku działalności naszym podstawowym celem jest ułatwienie pracy naszym Użytkow-

nikom. Bezpieczeństwo, niezawodność, elastyczność oraz wygoda pracy, dzięki dostarczanym 

przez nas systemom, to cechy, za które zdobywamy pozytywne oceny. Zadowolenie Klientów, 

ich bezpieczeństwo oraz optymalne zaspakajanie potrzeb jest dla nas najważniejsze.

W ciągu ponad 25 lat zrealizowaliśmy około 5000 różnych projektów dla przeszło 2000 klientów.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz najnowszy produkt – DGT Cyber Protektor.

Dzięki niemu zapewniamy bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w obliczu coraz 

powszechniejszych ataków cyberprzestępców.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami prezentowanymi w tej broszurze i kontakt z nami. 

Zapraszamy do współpracy.



WWW.DGT.PL

Czy zagrożenie cyberatakiem jest realne?
Cyberwojna to element otaczającej nas rzeczywistości. Ma na celu wyrządzenie jak 

największych szkód przy pomocy najnowszych technologii. Polega na celowym 

zakłócaniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni. 

Jest ona prowadzona z pobudek politycznych, ideologicznych i ekonomicznych, 

zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki i/lub 

obronności kraju.

Każdy system teleinformatyczny został lub zostanie 
zaatakowany. Pytanie brzmi – kiedy?
Według raportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowa-

nych na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służby Celnej, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Sprawiedli-

wości, cyberataki są coraz częściej zlecane przez rządy obcych państw. Należy 

założyć, że ataki na systemy teleinformatyczne, pracujące w instytucjach odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo w Państwie, są nieuniknione.



Cyber
Protektor
główne cechy
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DGT Cyber Protektor – produkt na nowe czasy
Cyberataki mogą skutecznie zablokować lub zakłócić działanie systemów teleinforma-
tycznych pracujących w sieciach IP. W obliczu znanych oraz nieznanych cyberzagrożeń 
spółka DGT opracowała dla produkowanych orzez siebie systemów łączności rozwiąza-
nie gwarantujące zachowanie krytycznej łączności głosowej nawet w sytuacji całkowi-
tego paraliżu sieci IP. Naszym Klientom zapewniamy standardową ochronę warstwy IP, 
jednocześnie gwarantując separację warstwy, w której realizowane są krytyczne 
usługi głosowe.

Produkt polski
Bezpieczny system teleinformatyczny DGT z rozwiązaniem DGT Cyber Protektor jest 
dziełem polskich inżynierów, został zaprojektowany i zbudowany w Polsce.

WWW.DGT.PL



Innowacyjność i unikatowość
Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne są dzisiaj budowane praktycznie w całości w oparciu o infrastruk-
turę IP. Wszelkie formy ochrony, takie jak firewall czy session border controller, chronią mniej lub bardziej 
skutecznie infrastrukturę IP przed cyberatakiem. Nikt nie może mówić o zapewnieniu całkowitego bezpie-
czeństwa w odniesieniu do nowych, nieznanych jeszcze ataków. Obnażają one kolejne luki w warstwie IP. 
DGT Cyber Protektor, oprócz ochrony warstwy IP, jest wyposażony w warstwę odseparowaną od IP, której 
zablokowanie lub zainfekowanie poprzez cyberatak jest niemożliwe.

Uniwersalność
Każdy system telekomunikacyjny DGT może zostać zmodernizowany w taki sposób, aby wspierał rozwiązanie 
DGT Cyber Protektor. Modernizacja została tak przygotowana, aby użytkownik mógł zachować większość 
dotychczasowej infrastruktury. dzięki czemu koszt modernizacji jest istotnie zredukowany. Każdy nowy 
system DGT jest standardowo wyposażony w rozwiązanie DGT Cyber Protektor.

Cyberbezpieczeństwo
DGT Cyber Protektor doskonale wpisuje się w obowiązującą Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospoli-
tej Polskiej na lata 2017-2020. Cyberzagrożenia, mimo że narastają w szybkim tempie, wciąż są lekceważone 
przez wielu użytkowników. Skala zagrożenia jest tak poważna, że każdy system (w tym systemy, które pracują 
w obszarze infrastruktury krytycznej) może zostać skutecznie zaatakowany. DGT Cyber Protektor gwaran-
tuje komunikację krytyczną nawet w obliczu udanego cyberataku.



Struktura warstwowa - wiele poziomów ochrony
Warstwa IP jest chroniona zgodnie z najlepszymi praktykami. Pomimo tego należy założyć, że jej infekcja lub 
zablokowanie jest możliwe. Dlatego w rozwiązaniu DGT Cyber Protektor zastosowano warstwę odseparo-
waną od pozostałych, wykonaną w innej technologii. Warstwa ta może pracować - gwarantując łączność 
krytyczną - całkowicie autonomicznie, nawet po całkowitym odłączeniu/blokadzie warstwy IP.

Redundancja technologii
Systemy DGT stosują technologię IP do realizacji wielu usług i funkcjonalności. Do realizacji łączności głoso-
wej jest wykorzystywane także standardowe cyfrowe pole komutacyjne. Tego elementu nie posiadają syste-
my pure IP. Dzięki odpowiedniej architekturze systemu, dostępnej w rozwiązaniu DGT Cyber Protektor, 
można mówić o redundancji technologii. W momencie, gdy zawiedzie technologia IP, druga technologia 
pozwala zachować ciągłość łączności głosowej.

Otwary na przyszłe modernizacje
Telekomunikacja rozwija się cały czas. Pojawiają się nowe technologie, a wraz z nimi nowe możliwości 
i często nowe zagrożenia. DGT Cyber Protektor został opracowany w taki sposób, aby możliwa była rozbudo-
wa systemu, która pozwoli na zastosowanie przyszłych technologii, przy jednoczesnym zachowaniu bezpie-
czeństwa łączności krytycznej.

Nowe funkcjonalności
Rozwiązanie DGT Cyber Protektor to przede wszystkim bezpieczeństwo systemu, ale także nowoczesne, 
niedostępne dotąd dla wielu użytkowników, funkcjonalności z zakresu ujednoliconej komunikacji (UC) np. 
rozmowa video, połączenia przez przeglądarkę internetową i wiele innych. Jest to możliwe dzięki przebudo-
wie systemu i wyposażeniu go w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.



Jakie szkody można wyrządzić w systemie 
teleinformatycznym poprzez cyberatak?

blokada całego systemu (brak łączności)

zakłócenie pracy systemu (np. fałszywe wywołania telefoniczne)

oszustwa taryfikacyjne (automatyczne połączenia na płatne numery)

podsłuchy telefoniczne

nieuprawniony monitoring (kto do kogo dzwoni i kiedy)

kradzież innych danych (zdjęcia, video, bazy danych)

sabotaż (np. umieszczanie fałszywych, kompromitujących danych)

PRZESTRZEŃ ATAKUJĄCEGO

PRZEJĘCIE KONTROLI1

CYBERPRZESTĘPCY



PRZESTRZEŃ NEUTRALNA PRZESTRZEŃ OFIARY

Przykładowy scenariusz cyberataku

E-MAIL ZAWIERAJĄCY
ZŁOŚLIWY KOD

INFRASTRUKTURA
OPERACYJNA

STRONA WWW,
KTÓRA WYGLĄDA 
NA UPRAWNIONĄ

INFORMACJE

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY
- CEL ATAKU

ZLECONE DZIAŁANIE2

UŻYCIE DANYCH UWIERZYTELNIAJĄCYCH
W CELU UZYSKANIU DOSTĘPU6

DANE UWIERZY-
-TELNIAJĄCE5

WYSŁANE DO3

WYCOFANIE SIĘ W SPOSÓB NIEZAUWAŻONY10

INSTALACJA7

RUCH POPRZEZ8

POZYSKIWANIE
DANYCH

9

KLIKNIĘCIE NA LINK I WPROWADZENIE
DANYCH UWIERZYTELNIAJACYCH
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Linia produktowa DGT dedykowana dla zastosowań w Inteligentnych Sieciach 
Elektroenergetycznych, oparta o dostęp do sieci systemów radiowych w stan-
dardach 2G/3G/LTE oraz CDMA2000. Użycie dwóch różnych technologii 
radiowych podnosi niezawodność transmisji danych i pozwala na uniezależnie-
nie się np. od awarii bądź chwilowych problemów propagacyjnych w ramach 

jednej sieci.

DGT M2M
Bezprzewodowa transmisja danych

Rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe 
lub wzmocnione smartfony. Realizuje funkcje dostępne w systemach trunkin-
gowych, wykorzystując bezprzewodową transmisję danych. Może funkcjono-
wać jako rozwiązanie niezależne lub dołączone do dowolnego systemu 
radiowego. Zastosowanie bramy radiowej (Radiobox) umożliwia współpracę 
DGT PTT Connect z systemami: TETRA, DMR, NXDN, P25 oraz analogowymi.

DGT PTT Connect
System komunikacji grupowej

System łączności dyspozytorskiej, integrujący wszelkie, wykorzystywane 
przez dyspozytora/dyżurnego/operatora środki komunikacji (telefonia, radio 
UHF/DMR/ TETRA, etc.), pozwalający na realizację zaawansowanych usług 

i funkcji dyspozytorskich z poziomu jednego terminala.

DGT MCS + DMR + TETRA
Zintegrowany system łączności dyspozytorskiej

www.dgt.pl/mcs

www.dgt.pl/pttconnect

www.dgt.pl/m2m



Przeznaczony do budowy systemu szybkiego reagowania na wypadek zdarze-
nia masowego lub katastrofy. Służy do automatycznego i hurtowego nadawa-
nia powiadomień lub innych informacji (alarmów, komunikatów), do zdefinio-
wanej grupy odbiorców, przy użyciu różnych kanałów komunikacji.

DGT OSA
Inteligentny system alarmowania i rozgłaszania

www.dgt.pl/osa

Urządzenia monitorujące, identyfikujące i filtrujące w czasie rzeczywistym 
informacje przesyłane za pomocą sieci światłowodowych. Są one wykorzysty-
wane do aktywnego wykrywania wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub 
zachowań w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorstw lub instytucji, 
zdefiniowanych jako kluczowe dla infrastruktury krytycznej.

DGT RMP
Wieloprocesorowa platforma przetwarzania danych

www.dgt.pl/rmp

Zapewnia wzajemną komunikację pomiędzy użytkownikami różnych systemów 
radiowych. Umożliwia połączenie, w ramach jednej lub dwóch konferencji, 
czterech różnych systemów radiowych, od analogowych poprzez DMR, TETRA, 
P25 itd. Łączność konferencyjna może być rozszerzona o użytkownika sieci 
GSM/PSTN oraz użytkownika systemu DGT PTT Connect.

DGT MRI
Mobilny Integrator Radiowy 

www.dgt.pl/intergator
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