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Żyjemy w świecie, w którym rodzi się nowego rodzaju zagrożenie dla społeczeństw. 
Jego imię to cyberprzestępczość, a w konsekwencji – cyberwojna. 

Cyberataki  na  infrastrukturę  krytyczną  jako  tanie 

i skuteczne środki do paraliżowania rozwiniętych państw 

Pojęcie cyberprzestrzeni wiąże się z nowymi zagrożeniami, czyli cyberprzestępczo 

ścią,  która narodziła się w momencie pojawienia się  koncepcji  „autostrad  informa 

tycznych” podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona w 1992 roku. Koncepcja ta 

niesie przesłanie, że wszelkiego rodzaju informacje zawierające tekst, dźwięk i obraz 

będą mogły być przekazywane na duża odległość szybko i bez przeszkód. Globalna 

sieć podlega procesowi ciągłego rozrastania się. Staje się coraz bardziej podobna do 

realnego  świata, w  związku  z  tym pewne  zjawiska  istniejące w  realnym świecie, w 

tym przestępczość  i  terroryzm, bardzo szybko znalazły swoje miejsce w nowej  rze 

czywistości – w przestrzeni wirtualnej. We współczesnym świecie informacja stała się 

towarem, a zatem można  ją wykraść, zniszczyć, sprzedać  lub wykorzystać do uzy 

skania korzyści materialnych czy  innych, np.  ideologicznych. Musi być zatem chro 

niona na poziomie strategicznym. Cyberprzestępczość charakteryzuje się profesjona 

lizmem i innowacyjnością, a jej sieć ma ogólnoświatowy zasięg. Zasadne jest zatem 

stwierdzenie,  że  żyjemy  i  pracujemy  w  globalnej  wiosce,  w  której  przekazywanie 

wiadomości oraz „interinformowanie” następuje w czasie prawie rzeczywistym, a na 

wet rzeczywistym. W tak uwarunkowanym świecie nawet potężni tego świata nie są 

bezpieczni. 

Świat  powiązany  z  cyberprzestępczością  stosunkowo  szybko  uczy  się  wykorzysty 

wać rewolucję cyfrową do swoich niecnych celów. Następcy takich ludzi jak Al Capo 

ne bardzo  szybko opanowali  nowe narzędzia,  które  służą  im prowadzenia  prze 

stępczej działalności  i tworzenia internetowego podziemia, posługującego się  „jedy 

nie” impulsami elektrycznymi. Do swoich zbrodniczych celów współcześni cyberprze 

stępcy  czy  cyberterroryści  stosują  najpopularniejsze  narzędzia,  jakimi  są  złośliwe
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oprogramowania  tj.: wirusy,  trojany oraz specjalne programy szpiegowskie. Są one 

zabezpieczone przed klasycznymi metodami wykrywania. 

Paradoksem jest to, że cyberprzestępcy działają w wirtualnym świecie,  ale skutki ich 

działania są realne. Instytucje zajmujące się tą problematyką oceniają, że ludzkość w 

wyniku działania cyberprzestępców i cyberterrorystów traci ponad sto miliardów dola 

rów rocznie. Należy nadmienić, że NATO w ramach polityki obronnej wymienia wiele 

zagrożeń. Cyberzagrożenia są  jednym z nich i stanowią ważne wyzwanie  teraźniej 

szości. Zagadnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie jest niczym nowym. Jest 

ono  temtem dyskusji  od  wielu  lat,  przyciągającym uwagę  polityków,  biznesu  i me 

diów. Code Red, Nimda, Sasser i Slammer 1  to tylko kilka przykładów zagrożeń, które 

rozpowszechniły  się  w  czasie  nie  dłuższym  niż  30 minut.  Potencjalne  zagrożenie 

stanowią również niechciane wiadomości (spam) oraz narzędzia phishingowe, służą 

ce do wyłudzania poufnych danych. 

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen dąży do wprowadzenia  w nie 

dalekiej przyszłości obowiązku wspólnej reakcji państw NATO także na ataki interne 

towe. 

Artykuł  5  traktatu  waszyngtońskiego  stwierdza,  że  zbrojny  atak  na  jeden  z  krajów 

członkowskich NATO jest traktowany jako atak na cały Sojusz i będzie wspólnie od 

pierany. Przypadek  ten,  zwany  casus  foederis 2 , w  jego  strukturach  został  zastoso 

1 Nimda (TOP TENER.PL) – jest robakiem internetowym, którego działanie polega na tym, że rozsyła się pocztą 
elektroniczną oraz przez błędy w serwerze  IIS. Do infekcji  tym robakiem wystarczy przeczytanie wiadomości w 
niezabezpieczonym programie Microsoft Outlook lub Outlook Express. 
Code  Red  –  jest  specyficznym  rodzajem  wirusa  komputerowego,  robakiem  wykorzystującym  błąd 
w  oprogramowaniu  serwera  Microsoft  Internet  Information  Server  (IIS).  Microsoft  wypuścił  łatę  na  IIS 
18 lipca 2001 roku, która zabezpiecza serwery IIS przed atakiem tego wirusa. 
SQL Slammer  –  to  robak,  który  25 stycznia  2003  roku  zainfekował  serwery Microsoft SQL na  całym świecie. 
Cechą szczególną SQL Slammera była  niespotykana dotychczas  szybkość  rozprzestrzeniania  się.  Tempo po 
dwajania  liczby  zainfekowanych  komputerów  wynosiło  około  osiem  i  pół  sekundy  w  porównaniu 
z 37 minutami w przypadku Code Red. 
Sasser  –  to  robak  komputerowy,  który  pojawił  się  w  2004  roku  i  rozprzestrzenia  się  w  komputerach 
z  zainstalowanym  systemem  operacyjnym Windows  2000  lub Windows  XP.  Twórcę  wirusa,  Svena  Jaschana, 
udało  się  zatrzymać  dzięki  współdziałaniu  FBI  i  CIA.  Został  skazany  przez  niemiecki  sąd  na 
dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. 
2  Casus  foederis  (łac.)  –  przypadek,  który  w  myśl  zawartej  umowy  międzynarodowej  zobowiązuje  państwa 

sprzymierzone do wspólnej akcji. Przykładowo, zgodnie z  traktatem waszyngtońskim ( art. 5), atak na którekol 

wiek z państw członkowskich NATO w Europie lub Ameryce Północnej jest równoznaczny z atakiem na wszystkie 

państwa  tego  sojuszu  i  zobowiązuje  pozostałe  państwa  członkowskie  do  udzielenia  pomocy  zaatakowanemu. 

Jest to szczególny rodzaj solidarności wojskowej między członkami NATO. (Wikipedia)

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_P%C3%B3%C5%82nocnoatlantycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
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wany  dotychczas  raz:  po  atakach  terrorystycznych  na  USA 

11  września  2001  roku.  Na  równi  z  wojskowymi  zagrożeniami 

i terroryzmem Rasmussen wymienia inne zagrożenia, które Sojusz miałby zwalczać. 

Zalicza do nich przede wszystkim cyberataki na systemy komputerowe krajów człon 

kowskich.  NATO  ma  zagwarantować  także  bezpieczeństwo  zaopatrzenia 

w energię oraz ochronę infrastruktury i szlaków transportowych. 

Ataki na infrastrukturę krytyczną – rzeczywistość czy fikcja? 

Piraci komputerowi  rozsyłają w świat wirusa, który otwiera na  twardym dysku „tylne 
drzwi", umożliwiające  terrorystom zdalne kontrolowanie komputerów elektrowni ato 
mowych,  banków,  linii  lotniczych,  laboratoriów  farmaceutycznych, wodociągów. Cy 
frowa epidemia paraliżuje cały świat – stwierdzili E. Meyer i Ch. Kerdellant w opraco 
waniu Cyfrowa katastrofa. 
Chyba wszyscy mamy świadomość tego, że Internet zmienił nasz sposób postrzega 

nia  otaczającego  świata. Stwierdzamy  ze  zdziwieniem,  że  stał  się  on nam bliższy, 

bardziej zrozumiały, może bardziej demokratyczny?! Surfując po sieci, zauważamy, 

że każdy ma jednakowe prawa i nie ma podziału na twórcę i odbiorcę informacji. In 

ternet wtargnął w nasze życie, w każdy jego aspekt. Terenem jego działania są mię 

dzy innymi: zakupy, obsługa bankowa, sprawy urzędowe, a nawet dyskusje, odbywa 

jące się bardzo często w wirtualnej rzeczywistości. Internet kojarzy nam się wyłącz 

nie z ułatwieniami, ale  to  też dość środowisko aktywnej działalności grup przestęp 

czych.  Jeszcze  kilka  lat  temu  niezbyt  biegła  znajomość  nowoczesnych  technologii 

informatycznych była dużą przeszkodą w prowadzeniu działań w cyberprzestrzeni, a 

próby jakiegokolwiek ataku dotyczyły przede wszystkim infrastruktury. 

Spróbujmy  wyobrazić  sobie,  że  na  stronach  internetowych  pojawia  się  deklaracja 

„zjednoczonych hakerów świata”, informująca o stanie wojny przeciwko „cywilizowa 

nemu światu”. Znaleziony trop wiedzie do wirtualnych posiadaczy kont internetowych. 

Konsekwencją  tej  deklaracji  są  wybuchy  potężnej  plagi  wirusów  komputerowych  i 

robaków, które mają zasadniczo destrukcyjne działanie. Jedynym pozytywnym zjawi 
skiem  jest  fakt, że nikt  jeszcze nie atakuje militarnych sieci. Następstwem ataku na
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infrastrukturę krytyczną (IK) 3  są  liczne pożary, których nikt nie gasi, ponieważ straż 

pożarna nie może dotrzeć na miejsce w wyniku dezorganizacji sygnalizacji świetlnej. 

Zdeterminowani  chorzy  nie  mogą  doczekać  się  na  przyjazd  karetek  pogotowia,  a 

przestępczość gwałtownie wzrasta, ponieważ linie służb medycznych, ratowniczych i 

policji  są  permanentnie  bombardowane  fałszywymi  zgłoszeniami. Większość  miast 

odnotowuje wypadki drogowe, spowodowane celowo wprowadzoną błędną sygnali 

zacją świetlną. W zasadniczym centrum zainteresowania cyberprzestępców są sys 

temy zarządzania elektrowniami, stacjami wodociągowymi, bankami oraz centralami 

telefonii komórkowej i stacjonarnej. Mass media donoszą, że około 40–45% naszego 

społeczeństwa  jest pozbawiona energii  lub wody. Nie ma gazet, milknie część  roz 

głośni  radiowych  i  telewizyjnych. Odczuwalne są zakłócenia w przekazach satelitar 

nych. Kolejne ataki następują falowo. Kolejnym celem jest zakłócanie  i paraliżowanie 

wież kontroli lotów na lotniskach, linii metra, systemów sterowania rurociągami. Daje 

się zauważyć, że cyberataki następują z różnych miejsc na całym świecie. Rządzący 

państwem otrzymują  informacje, że cyberterroryści mają dostęp do głęboko zakon 

spirowanych  rosyjskich  i  chińskich  siatek  szpiegowskich.  Posądzone  o  przeprowa 

dzanie  tych  cyberataków  państwa  stanowczo  zaprzeczają.  Kolejne  zaatakowane 

państwa Unii Europejskiej informują o wielomilionowych stratach. Mass media otwar 

cie głoszą, że nasze państwo i cała zachodnia cywilizacja zostały pokonane, nie wie 

dząc nawet przez kogo. To wszystko brzmi  jak powieść since  fiction. Czy rzeczywi 

ście  tylko  jak  powieść  sensacyjna? Czy  zagrożenie  cyberwojną  to  tylko  wdzięczny 

temat  dla  scenarzystów  filmowych  oraz  powieściopisarzy mających bujną wyobraź 

nię? A może to  już  rzeczywistość, która  tu  i  teraz dzieje się obok nas, a my  jej nie 

dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec? 

Analizując  współczesne  cyberataki,  należy  stwierdzić,  że  mają  one  zdecydowanie 

inny charakter niż wcześniejsze. Rok 2003 był  rokiem cyberataków, którym nadano 

miano tzw. terroryzmu miękkiego. Podstawą tego rodzaju działań był ruch proeko 

3  Infrastruktura k  rytyczna – termin używany w odniesieniu do zasobów mających podstawowe znaczenie dla 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Zwykle z terminem tym są kojarzone środki: do produkcji, przesyła 
nia i dystrybucji energii elektrycznej (energetyka); do produkcji, transportu i dystrybucji paliw gazowych;  do pro 
dukcji,  transportu i dystrybucji ropy naftowej  i produktów ropopochodnych; telekomunikacji (komunikacji elektro 
nicznej);  gospodarki  wodnej  (woda  pitna,  ścieki,  wody  powierzchniowe);  do  produkcji 
i dystrybucji żywności; do ogrzewania  (paliwa, ciepłownie); ochrony zdrowia (szpitale);  transportu (drogi, kolej, 
lotniska, porty); instytucji finansowych (banki); służb bezpieczeństwa (policja, wojsko, ratownictwo). (Wikipedia)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwo_gazowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikacja_elektroniczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_powierzchniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciep%C5%82ownia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_zdrowia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_(komunikacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratownictwo
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logiczny. Zgodnie z  tą  filozofią niszczono w Sutton Coldfield odbiorniki sieci komór 

kowej  trzeciej generacji  tylko dlatego, że zostały uznane za przyczynę zwiększonej 

zachorowalności  na  choroby  nowotworowe.  Konsekwencją  takiego  postępowania 

było uszkodzenie w 2006 roku przekaźnika telefonii komórkowej w odległej Ingusze 

tii. W następstwie tych działań została zdezorganizowana łączność w całym obszarze 

obwodu naurańskiego na dość długo. 

Upływ czasu, a wraz z nim zmiana filozofii spowodowały inne podejście do tego za 

gadnienia oraz docenienie idei planowania, co wpłynęło bezpośrednio na efekt koń 

cowy  planowanych  akcji  w  cyberprzestrzeni,  które  nie  polegały  na  fizycznym  nisz 

czeniu urządzeń. Głównym nurtem tej  filozofii była dezorganizacja wyselekcjonowa 

nych obiektów, systemów czy też służb w celu osiągnięcia  zakładanej skuteczności. 

Potwierdzeniem tej tezy są ataki przeprowadzone 11 września 2001 roku, kiedy to w 

wyniku działań AlKaidy zostały uszkodzone systemy identyfikacji porwanych samo 

lotów, wykorzystanych  do przeprowadzenia zamachów. W wyniku analizy tych ata 

ków terrorystycznych stwierdzono, że poziom zabezpieczeń w środowisku cywilnym 

jest niższy niż w środowisku wojskowym. 

Znawcy  tematu  cyberprzestępczości  po  głębokiej  analizie  zaistniałych  przypadków 

zdefiniowali dwie formy tej działalności: 

1. Metody, które może stosować każdy członek grupy. W pierwszej kolejności 

jest to okupowanie sieci (Web sitIn) oraz flooding, czyli obciążenie systemu informa 
tycznego ogromną ilością danych z użyciem poczty elektronicznej. Stosowane meto 

dy w  znaczący  sposób opóźniają,  a  tym samym uniemożliwiają  korzystanie  z  kon 

kretnej strony WWW czy też konta lub oferowanej usługi przez dany system. Prekur 

sorem wykorzystania  tej metody była organizacja separatystów  tamilskich z LTTE 4 , 

która w 1998 roku okupowała serwer ambasady Sri Lanki. Oba wymienione sposoby 

są bardzo często stosowane przez ruchy antyglobalistyczne, np.  francuską Obywa 

telską Inicjatywę Opodatkowania Obrotu Kapitałowego (Association pour la Taxation 

des Transactions pour l'Aide aux Citoyens – ATTAC), czy też przez brytyjską Globa 

lize Resistance. 

4 Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu – LTTE) – organizacja tamilska żądająca utwo 
rzenia w północnej części Sri Lanki niepodległego państwa tamilskiego Ilamu. Powstała w 1976 roku i prowadziła 
działalność do końca wojny domowej na Sri Lance w 2009 roku. Jej przywódcą był Velupillai Prabhakaran. (Wiki 
pedia)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamilowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ilam_(pa%C5%84stwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofensywa_na_Sri_Lance_2008-2009
http://pl.wikipedia.org/wiki/Velupillai_Prabhakaran
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2. Metody,  które  polegają  na  stosowaniu  specyficznych  technik  działania, wy 

magających  wiedzy  na  pewnym  poziomie,  a  dotyczącej  atakowania  systemów,  jak 

również  dużych  umiejętności  praktycznych.  Przykładem  takie  cyberataki,  jak  DoS 

(Denial of Service), których celem jest uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z 

wybranej  usługi  na  skutek  destrukcji  lub  zmiany  konfiguracji  zasobów systemu. Do 

zastosowania tej metody potrzebne są wyspecjalizowane programy, do których moż 

na  zaliczyć  generatory  poczty  elektronicznej  oraz  programy,  za  pomocą  których 

można usuwać zasoby pamięci, a tym samym powodować przepełnienie stosu sys 

temowego. Przykładem zastosowania tej metody jest działanie grupy hakerów z Ara 

bii, która na początku 2003 roku przez około godzinę usiłowała zakłócić pracę serwe 

ra Światowego Kongresu Żydów. Najbardziej spektakularnym przykładem był atak w 

2001 roku na systemy kontroli lotów w USA, służące do identyfikacji obiektów latają 

cych oraz kierowania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej. W roku 2007 na 

tomiast świat przyglądał się serii ataków na najważniejsze i żywotne z punktu widze 

nia państwa estońskie serwery. W konsekwencji tych wydarzeń uczestnicy konferen 

cji BlackHat zdecydowali się nazwać je, jako przejaw nowego zjawiska, ezamieszki. 
W końcu okazało się, że podejrzenie Rosji, że była zleceniodawcą tych cyberataków, 

było bezpodstawne, ponieważ źródłem ataku byli zwykli obywatele, i to nie tylko Ro 

sji, którzy postępowali zgodnie z instrukcją zamieszczoną na forach, a w konsekwen 

cji doprowadzili do  tak spektakularnego cyberataku. Z wykorzystaniem metody DoS 

dokonano w 2009 roku ataku na serwery agencji  rządowych prezydenta Ahmedine 

żada Poyereboot.com, które odpowiadały za odświeżanie witryny internetowej. 

Jest rzeczą normalną, że każda działalność terrorystyczna wymaga dużych nakładów 

finansowych, które należy zapewnić, używając do tego celu zwykłego narzędzia,  ja 

kim jest karabin czy też laptop podłączony do sieci. Każda organizacja terrorystyczna 

ponosi pewne koszty, które są związane z zakupem sprzętu, z przeszkoleniem, roz 

poznaniem celu, zorganizowaniem ataku itp. Nowoczesne państwo wraz z rozwiniętą 

siecią komputerową jest łatwym i kuszącym obiektem ataków cyberhakerów. Zwykłe 

działania  kryminalistyczne  służą  ugrupowaniom  terrorystycznym  jako  dodatkowa 

możliwość  pozyskania  potrzebnych  środków  finansowych.  Ataki  są  podejmowane 

przede  wszystkim  w  celu  bezpośredniej  penetracji  systemów  informatycznych.  W 

dużej mierze mają na celu bezpośrednią penetrację systemów informatycznych ban 

ków  lub  innych  instytucji  finansowych w celu defraudacji z użyciem wcześniej skra
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dzionych kart debetowych i kredytowych lub też wyrafinowane odzyskiwanie informa 

cji  z  programów  rozliczeniowych  podatków  od  osób  fizycznych  i  firm.  Organizacje 

terrorystyczne  zdobywają  finanse,  wykorzystując  grupy  hakerskie  do  ataków  prze 

ciwko  informatycznym  systemom  różnego  rodzaju  instytucji  finansowych.  W  2000 

roku podczas drugiej  intifady Hezbollah zlecił hakerom spenetrowanie systemów in 

formatycznych zarządzanych przez Bank Izraela oraz giełdę w Tel Awiwie. 

Sieć  informatyczna  służy  cyberprzestępcom  do  rozpoznawania  terenu  przyszłego 

uderzenia. Powszechność występowania oraz łatwy dostęp do szczegółowych map, 

schematów i zdjęć, w tym satelitarnych, umożliwia doskonałe przygotowanie do kon 

wencjonalnych  ataków  terrorystycznych  z  użyciu  legalnych  i  powszechnie  dostęp 

nych  narzędzi.  Przykładem  takiego  działania  jest  wykrycie  przez  FBI  w  2002  roku 

faktu  poszukiwania  w  Internecie  przez  AlKaidę  informacji  dotyczącej  kontroli  nad 

pracą obiektów sieci wodociągowej dostarczającej wodę pitną do największych miast 

USA oraz sposobu przejęcia nad nimi kontroli. Natomiast służby wywiadu brytyjskie 

go wykryły w 2007 roku wykorzystanie przez irackich terrorystów zdjęć satelitarnych 

miejsc  stacjonowania  sił  brytyjskich, dostarczonych  przez  przeglądarkę  internetową 

Google. 

Znawczy cyberwojny i cyberprzestępczości zwracają uwagę na fakt, że grupy cyber 

przestępców w  fazie  planowania  swoich  działań  korzystają  z  Internetu  jako  środka 

łączności. Przykładem użycie w celach operacyjnych przez Organizację Abu Nidala, 

a współcześnie przez Hezbollach, Hamas i AlKaidę poczty elektronicznej. Śledztwa 

przeprowadzane  po  zamachu w 2001  roku potwierdzają,  że  terroryści  i  porywacze 

samolotów komunikowali się za pośrednictwem emaili, które były wysyłane z miejsc 

publicznych. 

Internet  jest powszechny i anonimowy. Dzięki tym cechom cieszy się dużą popular 

nością wśród  terrorystów. Mimo że nadaje się  także do organizowania ogólnoświa 

towych protestów, dotychczas nie stwierdzono przypadków takich działań ugrupowań 

terrorystycznych. Metoda ta jest jednak popularna wśród członków ruchu antyglobali 

stycznego. W przyszłości nie można  jednak wykluczyć  innego scenariusza. Zwłasz 

cza że dotychczasowe akcje protestacyjne podczas tzw. wydarzenia zorganizowane 

go przez anarchistów przyniosły ich działaniom spektakularny rozgłos. Na razie grupy 

terrorystyczne starają się wykorzystać siłę rażenia Internetu przez prowadzenie kam 

panii psychologicznych, a więc akcji mających na celu rozpowszechnienie fałszywych
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informacji  i promowanie wyznawanej ideologii, czyli typowych kampanii propagando 

wych, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i przekonać ich do swoich ra 

cji. 

Sposób oddziaływania na infrastrukturę krytyczną 

Analizując infrastrukturę krytyczną i cyberataki na nią, w pierwszej kolejności należy 

zaznaczyć, że Stuxnet 5 był pierwszym robakiem (i nadal jest) użytym do szpiegowa 

nia i przeprogramowywania poszczególnych jej elementów. Przenośna pamięć była 

jego priorytetowym nośnikiem, choć nie tylko. Złowrogi robak po zainstalowaniu się w 

systemie operacyjnym Windows rozpoczynał swoje  łowy na wyselekcjonowane mo 

dele  sterowników  firmy  Simens,  które  były  odpowiedzialne  za  nadzór  nad  pracami 

całej gamy fabryk, rafinerii, elektrowni i innych elementów infrastruktury krytycznej. W 

przypadku  braku  kontaktu  z  wyszukiwanym  kontrolerem  robak  pozostawał  w  tzw. 

stanie  hibernacji  do  momentu  odnalezienia  poszukiwanej  aplikacji.  W  końcowym 

efekcie Stuxnet jest wytworem służącym przede wszystkim do sabotowania irańskie 

go programu atomowego. Należy dodać, że wirus jest nadal aktywny i mógł przyczy 

nić się do zainfekowania milionów komputerów. Poza tym jest dostępny na czarnym 

rynku. Złą wiadomością dla przeciętnego Kowalskiego jest fakt, że superwirus może 

być wykorzystany w taki sam sposób jak broń masowego rażenia. Prasa donosi, że 

ten superwirus jest już w posiadaniu ludzi bezwzględnych, psychopatów. Są to osoby 

o silnej motywacji, wysokim wykształceniu i bogatym zapleczu finansowym. 

Cyberprzestępczość powinna być traktowana jako zagrożenie bezpieczeństwa naro 

dowego. Tą kwestią zajmują się parlamenty oraz służby ochrony państwa. Chociaż 

Stuxnet nie wyrządził żadnej szkody,  to ENISA (European Network and Information 

Security Agency) ostrzega przed „przyszłym” Stuxnetem. Należy zatem w większym 

stopniu  zainwestować  w  ochronę  krytycznych  infrastruktur  krajowych,  takich  jak 

przedsiębiorstwa wodociągowe  czy  zaopatrzenia  w  energię. Omawiany  superwirus 

może zaatakować elektrownie jądrowe, sieci dystrybucji żywności, szpitale, wodocią 

gi,  sieci  kanalizacyjne,  systemy  sygnalizacji  ulicznej,  transport  miejski  oraz  zapory 

wodne.  Łatwo  zatem sobie wyobrazić,  co mogłoby  się wydarzyć,  gdybyśmy  zostali 

przez niego zaatakowani. Dotychczas mieliśmy do czynienia z cyberkonfliktami, które 

5 W. Leśnikowski:  Witamy w świecie cyberwojny. „Przegląd Sił Powietrznych”  2011, nr 4 i 5.
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można nazwać „socjopolitycznymi”, wywoływanymi przez działaczy różnych ruchów, 

na  przykład  antyglobalistów  czy  pacyfistów.  Dzięki  Internetowi  organizują  się  oni 

znacznie szybciej i atakują strony internetowe instytucji czy przedsiębiorstw. Kolejną 

kategorią są tzw. cyberkonflikty, zwane „etnicznoreligijnymi”, które często są interne 

towym  odzwierciedleniem  rzeczywistych  konfliktów,  takich  jak  serbskoalbański  w 

Kosowie,  izraelskopalestyński,  między  Hindusami  i  Pakistańczykami  albo  Tajwań 

czykami i Chińczykami. W ruchach tych priorytetem jest atakowanie stron interneto 

wych nieprzyjaciół,  tworzenie portali propagandowych. Grupy  te wykorzystują  Inter 

net nie po to, by stworzyć ramy do dyskusji, lecz jako broń. Metoda ta, przypominają 

ca  hipotetyczną wojnę,  polega na  obrzucaniu  przeciwnika  kamieniami.  Internet  jest 

wyjątkowo tanim środkiem i łatwym w użyciu, umożliwia korzystającym z niego osią 

gnięcie takiego poziomu wpływów, jaki był dla nich dotychczas zakazany lub niemoż 

liwy do urzeczywistnienia. 
Znawcy problematyki  cyberprzestrzeni  i  cyberwojny  domagają  się  otwartej  dyskusji 

na  temat cyberwojny między sferami  rządowymi a społeczeństwem  i sektorem pry 

watnym, a zwłaszcza ochrony przed cyberatakami na infrastrukturę o znaczeniu stra 

tegicznym i żywotnym dla właściwego  funkcjonowania państwa. Przypadki zaatako 

wania przez cyberprzestępców Estonii i Iranu powalają nam stwierdzić, że cyberwoj 

na jest faktem. Analiza przypadków cyberataków z ostatnich lat jest dowodem na to, 

że liczba tych umotywowanych politycznie przekroczyła poziom alarmowy. Na cyber 

ataki w pierwszej kolejności są narażone elementy struktury decyzyjnej i rządzącej w 

państwie,  tzn.:  infrastruktura krytyczna, ogniwa struktury bezpieczeństwa wewnętrz 
nego  i zewnętrznego, służby specjalne. Kraje, które zdecydowały się na zaangażo 

wanie  w  wyścig  cyberzbrojeń,  z  pewnością  rozwijają  możliwości  prowadzenia  cy 

berwojny, w której głównymi celami będą sieci  rządowe  i  infrastruktura o znaczeniu 

żywotnym dla państwa. Wojna w cyberprzestrzeni to nie tylko i wyłącznie wojna mię 

dzy komputerami, lecz przede wszystkim to działania, które mogą spowodować real 

ne zniszczenia w rzeczywistym świecie i przynieść śmierć wielu osobom. Oddziały 

wania  przez  cyberataki mogą być  skierowane przeciwko  obiektom gospodarczym  i 

użyteczności publicznej za pomocą zainfekowanych systemów sterowania kompute 

rami.  Lista  tych  obiektów  jest  praktycznie  nieskończona.  Europejskie  i  światowe 

agencje wywiadowcze coraz częściej w swoich raportach ostrzegają przed intensyw 

nym zainteresowaniem organizacji terrorystycznych obiektami wchodzącymi w skład
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infrastruktury  krytycznej,  w  tym możliwościami  przejęcia  kontroli  nad  jej systemami 

informatycznymi.  Informacje  dotyczące wymienionych  systemów oraz  ich  oprogra 

mowania zostały odczytane z dysków zdobytych podczas akcji na bazy terrorystów w 

Afganistanie 6 . Celem cyberagresorów może być wspomniana  infrastruktura krytycz 

na. Ci, którzy pzrygotowują się do cyberobrony, szykują się również do cyberataków 

skierowanych przeciwko m.in.:  sieciom energetycznym,  transportowym,  telekomuni 

kacyjnym,  systemom  finansowym  oraz  systemom  zaopatrzenia  w  wodę.  Można  je 

bowiem szybko unieruchomić i  to stosunkowo niewielkim nakładem sił, a efekt dez 

organizacji  i  zniszczenia będzie  rozległy. W  krajach  rozwiniętych  infrastruktura  kry 

tyczna podłączona  jest zazwyczaj do  Internetu  i w rzeczywistości nie  jest właściwie 

chroniona. Dlatego  też  te instalacje są szczególnie podatne na zagrożenia. Obecny 

stan ochrony IK lub jej brak powodują, że cyberataki na te systemy mogą spowodo 

wać  o  wiele  większe  zniszczenia  niż  ataki  wykonywane  w  przeszłości.  Eksperci 

ostrzegają,  że  gwałtownie  zwiększa  się  liczba  cyberataków  na  terminale  gazowe, 

elektrownie  i  sieci  wodociągowe 7 .  Największa  ich  liczba  (ankiety  przeprowadzono 

wśród dwustu menadżerów stosujących  technologię informacyjną –IT 8  z 14 krajów), 

tj. około 80%, pochodziła z Chin, Rosji i USA. 

Podczas  cyberataków  cyberprzestępcy  interesowali  się  nie  tylko  sieciami  energe 

tycznymi i wodociągami, lecz również  systemami kanalizacyjnymi. Ich celem nie była 

żadna konkretna firma ani region. Niektóre administracje państwowe w ramach obro 

ny  przed  cyberatakami  zleciły  wyspecjalizowanym  firmom  dokonanie  przeglądów 

systemów  bezpieczeństwa  chroniących  sieci  infrastruktury  krytycznej  przed  cyber 

przestępcami.  Rzeczywisty  obraz  cyberprzestrzeni  uzmysławia  nam  konieczność 

traktowania  tej  strefy  jako  jednego  z  najważniejszych  punktów  strategicznego  po 

strzegania obronności kraju ze względu na dwie przesłanki: 

• technologia IT jest jednym z podstawowych komponentów infrastruktury krytycz 

nej  państwa,  co  powoduje,  że  jest  wykorzystywana  do  zarządzania  sieciami 

6 Sz. Augustyniak: Wkrótce cybersabotaż AlKaidy? INTERNET STANDARD, 27 czerwca 2002. 
7 Cyberatak na sieci energetyczne. mab, afp. Żródło: kopalniawiedzy.pl, 08.04.2009/. 
8 Technologia informacyjna (Information Technology – IT) jedna z dziedzin informatyki (włącznie ze sprzętem 
komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania in 
formacji),  łącząca  telekomunikację,  narzędzia  i  inne  technologie  związane 
z  informacją. Dostarcza użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać  informacje, selekcjo 
nować je, analizować, przetwarzać, zarządzać nimi i przekazywać innym ludziom. (Wikipedia)

mailto:Szymon_Augustyniak@idg.com.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99t_komputerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
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energetycznymi, transportowymi  i telekomunikacyjnymi. W związku z tym cyber 

ataki na IK automatycznie stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo całe 

go kraju; 

• olbrzymie znaczenie technologii IT w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, sytuacji 

kryzysowej czy wojny. Powoduje to, że staje się ona głównym elementem dowo 

dzenia zarówno siłami zbrojnymi, jak i zasobami strategicznymi. 

Książkowym przykładem cyberataku na IK jest użycie wirusa o nazwie Stuxnet, który 

zainfekował system teleinformatyczny elektrowni atomowej w Iranie. Wirus ten prze 

jął całkowitą kontrolę nad komputerami sterującymi elektrownią, powodując komplet 

ny  jej  paraliż.  Atak  z  użyciem  Stuxneta  był  jedną  z  najbardziej  kompleksowych  i 

skomplikowanych prób przejęcia kontroli nad infrastrukturą krytyczną w historii cybe 

rzagrożeń. 

W tym roku  firma Symantec ogłosiła  raport, z którego wynikało, że pojawiło się 2,8 

mln nowych odmian szkodliwego oprogramowania, co stanowi wzrost o 71% w sto 

sunku  do  roku  poprzedniego.  To  prawie  trzykrotnie  więcej  niż  odkryto  do  tej  pory. 

Motywem  napędzającym  rozwój  wirusów  i  szkodliwych  oprogramowań  jest  chęć 

przeprowadzania wysoce wyspecjalizowanych ataków. Zainfekowane kody po dosta 
niu się do komputera przechodzą w stan hibernacji, by w możliwie skuteczny sposób 

przez  długi  okres  wyłudzać  pożądane  informacje  lub  usuwać  wyselekcjonowane. 

Ciekawostką  jest  to,  że  już  za  300  euro można  kupić w  Internecie  pakiet  narzędzi 

wraz z kompletną obsługą techniczną, z umowami licencyjnymi i wsparciem niezbęd 

nym do przeprowadzenia tego typu ataków. Wszechobecny Internet i łatwość dostę 

pu do niego powodują, że cyberprzestępcy nie są zmuszeni do włamywania się do 

systemów państwowych, by dokonywać precyzyjnych ataków. Ogólnodostępne ser 

wisy  umożliwiają  pozyskanie  pełnych  danych  o  zlokalizowanych  obiektach  (Google 

Earth). 

W celu ochrony wybranych i ważnych z punktu widzenia obronności kraju elementów 

służby bezpieczeństwa zwracały się do  firmy Google o wymazanie  lub pogorszenie 

widoczności danego obiektu (np. zamazanie lokalizacji COP). Znawcy tematu wyróż 

niają dwa podstawowe typy ataków na infrastrukturę krytyczną: 

• zmasowane  ataki,  które  charakteryzują  się  dążeniem  do  jak  najdłuższego 

uniemożliwienia  jej  działania  i  w  jak  największym stopniu.  Ten  typ  cyberataków 

(DoS – Denial of Service, odmowa usługi) stanowi ponad 50% wszystkich ataków
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na systemy państwowe i jest łatwo wykrywalny, gdyż jest bardzo widoczny – kom 

putery i sieci przestają działać w wyniku wyczerpania się pojemności procesowej 

na skutek sfałszowanych żądań wysyłanych przez system; 

• targeted attacks, które są wyspecjalizowanymi cyberatakami. Do ich wykona 

nia wykorzystywane są bardzo szkodliwe i unikalne kody, nieudostępnione wcze 

śniej w Internecie. Kody te są elastyczne (modułowe) i modyfikują się w zależności 

od napotkanych  trudności,  co  jednocześnie zwiększa szanse powodzenia cyber 

ataku. Kod po wtargnięciu do systemu cierpliwie czeka na uzyskanie połączenia z 

Internetem  i  wówczas  uaktualnia  się  samoistnie.  Zazwyczaj  celem  takiego  kodu 

jest wyprowadzenie konkretnych informacji  lub przejęcie kontroli nad konkretnym 

serwerem, a nie zawieszenie dużej części infrastruktury. 

Cyberatak na sieć informatyczną spowodowałby bardzo poważne zakłócenia na ryn 

kach  finansowych,  w  systemach  bankowych,  w  służbach  ratowniczych  czy w  sieci 

kontroli lotów. Znawcy tematu podają przykłady testowania przez siatki terrorystycz 

ne  infrastruktury  elektronicznej  przedsiębiorstw  wodociągowych,  telekomunikacyj 

nych czy też energetycznych. 

Nasilające się ataki na elektrownie i sieci wodociągowe, czyli elementy strategicznie 

ważne  dla  każdego  państwa,  uwidoczniły  ich  duże  uzależnienie  od  Internetu,  co 

stwierdzono w jednym z najnowszych raportów McAfee. Amerykańskie Centrum Stu 

diów Strategicznych i Międzynarodowych w swoim raporcie podało, że cyberataki na 

infrastrukturę  krytyczną  powodują  przestoje  w  pracy,  a  tym  samym  generują  co 

dzienne straty szacowane na około 6 mln dolarów. Agencja AFP po przeprowadzeniu 

badań w 600 przedsiębiorstwach na świecie stwierdziła, że cyberataki powtarzały się 

cyklicznie. Głównym ich  celem było  zdobycie  informacji  umożliwiających dostęp do 

funduszy firm. Stwierdzono także próby przejęcia kontroli nad funkcjonowaniem elek 

trowni czy też rafinerii. Cyberprzestępcy, chcąc wyłudzić pieniądze, posuwają się do 

klasycznego  szantażu  –  jeśli  nie  otrzymają  żądanej  kwoty,  to  przycisną  czerwony 

guzik.  Takie  procedury,  według  cytowanej  agencji,  są  najczęściej  stosowane w  In 

diach, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Francji i na Bliskim Wschodzie. Będą miały miej 

sce tak długo, jak długo rządy państw będą akceptować nieograniczoną swobodę w 

cyberprzestrzeni i stan Dzikiego Zachodu. Z drugiej strony, czy nie brzmi to jak pro 

mocja cenzury?
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Czym  jest  infrastruktura krytyczna i  jak  jest rozumiana w Polsce, w 

NATO i na świecie? 

Zgodnie z obecnie obowiązującą w naszym kraju ustawą z 26 kwietnia 2007 roku  o 

zarządzaniu kryzysowym (art. 3 pkt 2) przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć 

systemy oraz ich składowe powiązania międzyobiektowe, w tym obiekty budowlane, 

urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli 

oraz urządzenia służące do zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów admi 

nistracji  publicznej,  a  także  instytucji  i  przedsiębiorców.  Infrastruktura  krytyczna 

obejmuje następujące systemy: 

• magazynowania oraz zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 

• łączności; 

• sieci teleinformatyczne; 

• bankowości oraz finansowe; 

• zaopatrzenia w żywność i wodę; 

• ochrony zdrowia; 

• transportowe; 

• ratownicze (policja, straż pożarna, pogotowie medyczne i inne pogotowia); 

• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 

•  produkcji,  składowania,  przechowywania  i  stosowania  substancji  chemicznych  i 

promieniotwórczych, w tym rurociągi do transportu substancji niebezpiecznych. 

Podsumowując, infrastruktura krytyczna to realne i typowe cybernetyczne systemy, a 

w nich obiekty, urządzenia czy też instalacje, które są niezbędne do zabezpieczenia 

minimalnego funkcjonowania gospodarki naszego państwa. Jest ona zatem najważ 

niejszą i niezbędną dla państwa i jego obywateli dziedziną. W wyniku działania czy to 

sił natury, czy też człowieka, infrastruktura ta może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, 

a jej działanie będzie zakłócone. W związku z tym dojdzie do zagrożenia życia i mie 

nia obywateli  danego kraju. Należy przy  tym zauważyć, że na skutek negatywnych 

zdarzeń może nastąpić  zahamowanie  rozwoju  gospodarki  czy  też  całego  państwa. 

Mając świadomość negatywnych skutków oddziaływania na  infrastrukturę krytyczną 

zarówno sił natury,  jak i człowieka, należy bezwzględnie ją chronić. Jej ochrona po 

winna być  jednym z priorytetowych zadań stojących przed państwami, w  tym i Pol 

ską.
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Nasz  kraj ma  zapewnienia NATO,  że w przypadku ataku  cybernetycznego o  dużej 

skali  zostanie  wysłany  do  nas  zespół  szybkiego  reagowania.  Jest  to  zapewnienie, 

jakie uzyskał w Brukseli szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Bondaruk, 

który  jest  także asystentem sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań dla 

bezpieczeństwa. Porozumienie  to wskazuje,  że ABW  jest  jednym z  podmiotów od 

powiedzialnych za realizację zadań zarówno politycznokoordynacyjnych,  jak  i tech 

nicznooperacyjnych. Pozwala ono na bieżącą współpracę w zwalczaniu cyberzagro 

żeń, polegającą na wymianie informacji, doświadczeń  i praktycznych porad związa 

nych  z  reagowaniem  na  incydenty  w  sferze  bezpieczeństwa  teleinformatycznego. 

Dokument ten odnosi się do spraw organizacyjnoprawnych związanych z przyjęciem 

zespołów szybkiego reagowania wysłanych przez NATO do Polski w celu reagowa 

nia na cybernetyczne ataki o dużej skali, których obiektem stał się nasz kraj. 

Unia Europejska – Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 

Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (The European Programme for 

Critical Infrastructure Protection –EPCIP) został sformułowany w Komunikacie Komi 

sji Europejskiej (EU COM 2006) 786 final. Zaproponowano, by w wykazie elementów 
europejskiej  infrastruktury  krytycznej  znalazły  się  te,  które  zgłoszą  państwa  człon 

kowskie. Dyrektywa Rady  2008/114/WE ustanawia  procedurę  rozpoznawania  i wy 

znaczania elementów tej infrastruktury. Stwierdzono w niej, że Infrastruktura Krytycz 
na  oznacza  składnik,  system  lub  część  infrastruktury  zlokalizowanej  na  terytorium 
państw  członkowskich,  które mają  podstawowe  znaczenie  dla  utrzymania  niezbęd 
nych  funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialne 
go lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny 
wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia tych funkcji. 
Każda infrastruktura krytyczna, która została podana, musi mieć plan ochrony identy 

fikujący ważne zasoby, przeprowadzoną analizę ryzyka opierającą się  na scenariu 

szach  głównych  zagrożeń  oraz  ustalone  priorytety  dotyczące  procedur  i  środków 

ochrony. 

Wielka Brytania – Centrum Ochrony Krajowej Infrastruktury 

W Wielkiej Brytanii Centrum Ochrony Krajowej Infrastruktury (Centre for the Protec
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tion  of  National  Infrastructure)  dysponuje  informacjami,  personelem  i  zaleceniami 

dotyczącymi  fizycznej  ochrony  przedsiębiorstw  i  organizacji  utrzymujących  krajową 

infrastrukturę. Taka struktura i porcedury ograniczają podatność na terroryzm i cybe 
rataki. Dla celów ochrony  i obrony system  ten może wykorzystywać zasoby  innych 

organów administracji i agencji, w tym służby bezpieczeństwa (MI5), i innych ośrod 

ków, które odpowiadają za sektory krajowej infrastruktury. 

Stany Zjednoczone – ochrona infrastruktury krytycznej od 1996 roku 

USA, jako lider na polu ochrony IK, mają rozbudowany program zapewniania jej bez 

pieczeństwa.  Infrastruktura krytyczna (od 1996) jest definiowana jako systemy i za 
soby fizyczne lub wirtualne, tak niezbędne dla Stanów Zjednoczonych, że niespraw 
ność lub ich zniszczenie miałoby osłabiający wpływ na bezpieczeństwo, bezpieczeń 
stwo gospodarki narodowej, narodową ochronę  zdrowia  lub każdą kombinację  tych 
zagadnień. 
Zidentyfikowano kilkanaście sektorów infrastruktury krytycznej i odpowiedzialnych za 

nie agend: 

• rolnictwo i żywność – Departament Rolnictwa oraz Departament Zdrowia; 

• woda – Agencja Ochrony Środowiska; 

• ochrona zdrowia – Departament Zdrowia i Opieki Społecznej; 

• służby ratunkowe – Departament Bezpieczeństwa Krajowego; 

• administracja – Departament Bezpieczeństwa Krajowego; 

• przemysł obronny – Departament Obrony; 

• informatyka i telekomunikacja – Departament Handlu; 

• energia – Departament Energii; 

• transport – Departament Transportu; 

• banki i finanse – Departament Skarbu; 

• chemia i materiały niebezpieczne – Departament Bezpieczeństwa Krajowego; 

• poczta – Departament Bezpieczeństwa Krajowego; 

• dziedzictwo narodowe – Departament Zasobów Wewnętrznych; 

• krytyczna produkcja – Departament Bezpieczeństwa Krajowego. 

USA  ma  Narodowy  Plan  Ochrony  Infrastruktury  (National  Infrastructure  Protection 

Plan),  który  tworzy  płaszczyznę  integracji  wysiłków mających  na  celu  zwiększenie 

ochrony i odporności narodowej infrastruktury krytycznej i jej kluczowych zasobów.
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Czy Polska i Europa jest na to przygotowana? 

Polskie służby specjalne potwierdziły próby 185 ataków w cyberprzestrzeni. Opraco 

wana przez  rząd Strategia Obrony Cyberprzestrzeni na  lata 2011–2016, we współ 

pracy z MSWiA, ABW oraz MON, wprowadza ściganie z urzędu naruszenia bezpie 
czeństwa w cyberprzestrzeni, które miały miejsce w odniesieniu do podmiotów admi 
nistracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Ponadto powołano pełnomocnika rządu 
ds. ochrony cyberprzestrzeni, który ma koordynować pracę ministerstw, policji, Stra 

ży Granicznej i służb specjalnych. 

Cyberwojna w Internecie trwa w najlepsze. Niemal codziennie jesteśmy jej świadka 

mi, a potwierdza to prawie każdego dnia prasa. Jesteśmy świadkami jej nowego eta 

pu – ataku przez cloud computing, czyli  tzw. chmurę. Jest  to  jedna z nowych  form 
korzystania  z dobrodziejstw sieci. Zarówno oprogramowanie, jak i dane są przecho 

wywane na serwerach operatora. Łatwość dostępu do przeglądarki,  tj. w dowolnym 

miejscu i z dowolnego komputera, daje użytkownikowi możliwość korzystania z apli 

kacji biurowych. Zainteresowanie jest duże zarówno ze strony indywidualnych klien 

tów,  jak  i  firm  oraz  administracji  publicznej.  Kolejnym  ułatwieniem  jest  koncepcja 
smart grid,  czyli  integracji  systemów przesyłu elektryczności  z sieciami  teleinforma 
tycznymi.  Taka  kombinacja  pozwala  na  łączenie  nie  tylko  ludzi,  lecz  również  urzą 

dzeń zaopatrzonych w mikroprocesory, takie jak lodówki, pralki czy telewizory. 

Jak w  tym przypadku wygląda  sprawa bezpieczeństwa? Potencjalny  cyberatak  bę 

dzie w stanie wyrządzić ogromne, wręcz niewyobrażalne szkody, których skutki od 

czuje każdy. Kolejną, problematyczną sprawą związaną z  Internetem  jest  jego, nie 

koniecznie  zgodne  z  pierwotnym  przeznaczeniem,  wykorzystanie.  Internet,  do  nie 

dawna jeszcze symbol wolności, staje się w coraz większym stopniu obszarem kom 

pleksowego  działania  w  sferze  przemysłowego  bezpieczeństwa,  czyli  polem  do 

współpracy służb bezpieczeństwa z komercyjnymi firmami. Firmy z pewnością będą 

zainteresowane budowaniem atmosfery strachu w celu sprzedaży nowych  form za 

bezpieczenia i szybkiego znalezienia nowych ich nabywców. 

Cyberprzestrzeń i jej eksploatacja jest  jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin 

zapewniających możliwość wykorzystania sieci i  trudno stawiać prognozy dotyczące 

przyszłości.  Europa  dotychczas  interesowała  się  zawartością  Internetu  dotyczącą 

propagandy neonazistowskiej, pedofilii i oszustw elektronicznych. To podejście może
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się zmienić po tym, co się wydarzyło. Cyberprzestępcy wraz ze swoją siatką terrory 

styczną skutecznie przystosowują się do struktury komunikacyjnej bez granic. Orga 

nizacje  terrorystyczne,  czy  nawet  cyberterrorystyczne,  za  pomocą  Internetu  prowa 

dzą  rekrutację  i  szkolenie oraz akcje propagandowe,  jak  również posługują się nim 

do zakłócania operacji  finansowych  lub do kradzieży potrzebnych im danych. Nato 

miast te o podłożu etnicznoreligijnym, niezwiązane z tożsamością narodową, są wy 

jątkowym przypadkiem,  jeśli  chodzi  o wykorzystanie możliwości  oferowanych  przez 

Internet.  Znawczy  cyberprzestrzeni  są  przekonani,  że  następny  światowy  zamach 

będzie wykonany jako cyberatak. 

Działania mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej 

Ochrona  infrastruktury  krytycznej 9  –  należy  przez  to  rozumieć  zespół  przedsię 
wzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia  funkcjonowania  lub szyb 
kiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ata 
ków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberwojna  –  to  już nie zagrożenia, o których 

można przeczytać w literaturze science fiction, lecz realne działania. Zgodnie z zasa 
dami fizyki, każdej akcji towarzyszy reakcja, podobnie przed każdym cyberatakiem, w 

tym na  infrastrukturę krytyczną należy próbować się obronić. Chociaż należy się  li 

czyć  z  faktem,  że  nie  zawsze  obrona  będzie  skuteczna,  ale może  zminimalizować 

straty. Działania obronne przed cyberatakami wymagają nowych regulacji prawnych i 

to nie tylko o zasięgu krajowym, ale przede wszystkim na forum międzynarodowym. 

Będą one stanowić podstawy bezpieczeństwa świata. 
Zagrożenie atakiem na systemy informatyczne wciąż wzrasta, a metody hakerów są 
coraz  bardziej wyszukane  –  podkreślił minister  spraw wewnętrznych Niemiec Hans 
Peter  Fridrich.  –  Dlatego  też  obrona  przed  tego  typu  zagrożeniem  wymaga  coraz 

większego wysiłku  i  nakładów.  Atakowane  są  sieci,  które  dotychczas  uchodziły  za 
bezpieczne. Można sobie wyobrazić atak cybernetyczny na państwo – powiedział w 

9  “Monitor Polski >>be<<”.
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wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”. Jego zdaniem, infrastruktura krytyczna, taka 

jak  sieci  energetyczne, wodociągowe oraz  inne  jej  elementy, muszą być w dzisiej 

szych czasach zabezpieczone przed atakiem cybernetycznym, a obrona przed tego 

typu atakami wymaga coraz większego wysiłku i nakładów. Niemiecki minister spraw 

wewnętrznych oficjalnie otworzył  16 czerwca 2011roku w Bonn narodowe centrum 

obrony przed atakami cybernetycznymi. 

Po drugiej stronie oceanu przedstawiciele rządu USA, po zapoznaniu się z materia 

łami wywiadowczymi, stwierdzili, że AlKaida planuje przejąć kontrolę nad systemami 

informatycznymi  obiektów o  znaczeniu  krytycznym,    w  tym elektrowni  nuklearnych, 

linii  przesyłowych, wodociągów,  kanalizacji.  Jednym słowem nad  infrastrukturą  kry 

tyczną państwa. FBI monitorowała zagrożenie cyberatakami komputerów i sieci ele 

mentów  infrastruktury  krytycznej  ze  strony  użytkowników  logujących  się  z  takich 

państw,  jak: Arabia Saudyjska,  Indonezja, Pakistan.  „Odwiedzający” badali systemy 

telefoniczne,  stacje  pogotowia,  wodociągi  oraz  systemy  nadzorujące  produkcję 

przemysłu  elektrycznego,  a  także  zasoby  zbiorników  retencyjnych,  gazownie  oraz 

elektrownie nuklearne. W kręgu zainteresowania „gości” były również systemy urzą 

dzeń sterujących instalacją pożarową, instalacją świetlną komunikacji miejskiej i wo 

dociągową oraz urządzenia zdalnie sterujące siecią energetyczną, logistyczną i tele 

komunikacyjną. 

Przez  ochronę  infrastruktury  krytycznej  należy  rozumieć wszelkiego  rodzaju  działa 

nia, które mają na celu zapewnienie funkcjonalności i ciągłości  jej działań oraz inte 

gralności  dla  zapobiegania  zagrożeniom,  ryzyku  lub  słabym  punktom  oraz  ograni 

czeniom,  a  zarazem dla  neutralizacji  ich  skutków oraz  jak  najszybszego  jej odtwo 

rzenia w przypadku awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe 

funkcjonowanie. Pełna i skuteczna ochrona IK wymaga współpracy z administracją i 

sektorem prywatnym, a przede wszystkim utworzenia narodowego programu. 

Prawdziwa zawartość amerykańskiego cyberarsenału  jest  tajemnicą strzeżoną rów 

nie pilnie jak zasoby nuklearne. Powstało wiele komitetów zajmujących się tym pro 

blemem. Najważniejszym jest National Information and Protection Center, grupujący 

agentów FBI, wojskowych i specjalistów od spraw bezpieczeństwa narodowego. Inne 

komitety zrzeszają specjalistów ze świata biznesu. Generał major James David Bry 

an, osoba odpowiedzialna za kierowanie walką z cyberprzestępczością, przedstawił 

trzy podstawowe zadania w tej dziedzinie:

file:///javascript/void(0)
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• testować broń cybernetyczną, by lepiej rozumieć metody ataku; 

• nie traktować jej w oderwaniu, lecz włączyć do globalnego arsenału obronne 

go; 

• utworzyć profesjonalną kadrę cyberwojowników. 

Takie poważne potraktowanie problemu cyberataków ma swoje uzasadnienie. Przy 

kładem  Korea  Północna,  która  „produkuje”  corocznie  stu  cyberprzestępców, 

a według FBI  w 2002  roku prawie  90 procent  przedsiębiorstw  i  agencji  rządowych 

było celem ataków. Światowe rządy obawiają się, że cyberterroryści będą niebawem 

popierani  przez  „państwa  zbójeckie”.  Jedną z możliwych metod  ich  działania może 

być cyberatak prowadzony z wielu źródeł, tzw. atak koncentryczny. Wydarzenia z 11 

września spowodowały, że USA stosuje  tzw. binarny sposób oceny świata, którego 

ideą jest podejście na zasadzie „nasz świat” i „ich”. Takie podejście powoduje erozję 

praw obywatelskich, co potęguję sprzeciw opinii publicznej,  którą należy do  tej  idei 

przekonać i przedstawić konieczność  ingerencji władz państwowych w pewne sfery 

dla bezpieczeństwa narodowego. Często obywatele zadają sobie pytanie, czy jest to 

nieuniknione w obliczu  takiego zmasowanego cyberataku,  jak w Estonii  i  czy świat 

jest do tego odpowiednio przygotowany? 

Do użytkownika Internetu 

Pojawienie  się  nowego  terminu,  czyli  cyberprzestrzeni,  przyniosło  oprócz  korzyści 

również  problemy,  czyli  cyberprzestępczość,  która  była  następstwem opracowania 

koncepcji  „autostrad  informatycznych” w 1992  roku. Świat  rozpoznawalny  jako glo 

balna sieć,  jako globalna wioska, świat wirtualny stawał się coraz bardziej podobny 

do realnego świata. Dlatego też pewne zjawiska występujące  w realnym świecie, w 

tym przestępczość  i  terroryzm, bardzo szybko znalazły swoje miejsce w nowej  rze 

czywistości – w przestrzeni wirtualnej. Informacja jest takim samym towarem, jak na 

biał czy warzywa, a więc można  ją wykraść, uszkodzić lub zniszczyć, sprzedać czy 

też wykorzystać w celu uzyskania korzyści materialnych czy  też innych, np.  ideolo 

gicznych.  Takie  podejście  do  zagadnienia  spowodowało,  że  zaczęto  ją  chronić  na 

poziomie strategicznym. 

Zauważalny  jest proces klikania bez namysłu na  linki  z  rzekomo zaufanego źródła. 

Znawcy problemu są zgodni, że co najmniej w jednej dziesiątej wszystkich linków na 

Facebooku kryje się złośliwe oprogramowanie – zjawisko  to nasila się. Niepokojący
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jest  również  fakt,  że wiele osób korzysta z Facebooka  i podobnych forów w czasie 

pracy z komputera firmowego. W momencie zainfekowania jednego komputera cała 

sieć firmy jest zagrożona. Kolejne spostrzeżenie dotyczy stron z wiadomościami biz 

nesowymi, które nagminnie są manipulowane – fachowe źródła podają, że liczba za 

infekowanych stron w miesiącu wynosi około dwóch milionów. 

Wiele  firm stosuje  różnego rodzaju kompleksową ochronę przeciwspamową oraz  fi 

rewall, a mimo  to nadal wiele szkodliwych programów dociera drogą emailową do 

komputerów prywatnych i firmowych. W naszych komputerach pojawiają się różnego 

rodzaju  firmy, kusząc użytkowników tytułami sprawiającymi wrażenie interesujących 

lub zawiłych i wprowadzają do emaili uszkadzające  linki  lub załączniki. Linki  te za 

zwyczaj  prowadzą  do  stron  internetowych  za  pomocą  złośliwego  oprogramowania, 

które jest przemycane do danego systemu. 

Jeśli  chodzi  o  załączniki,  to  atakujący  są  coraz  bardziej  sprytniejsi  i  wyrafinowani. 

Orientują  się  w  terminach,  na  przykład,  corocznego  dostarczania  decyzji  podatko 

wych i fałszują emaile urzędów w celu uzyskania danych personalnych. Podczas tej 

procedury na komputer załadowywane są  trojany  lub odnajdywane  i automatycznie 

wykorzystywane słabe punkty w oprogramowaniu. 

Użytkownicy  Internetu  przy  tworzeniu  haseł  często  stosują  własne  strategie,  które 

niestety  prowadzą  do  powstania  słabych,  a  zatem  łatwych  do  odgadnięcia  haseł. 

W celu wyeliminowania najczęściej popełnianych przez użytkowników Internetu błę 

dów znawcy eksploatacji Internetu uczulają na nie i podają kilka wskazówek. 

• Nie przechowywać danych online, czyli na koncie pocztowym albo na pulpicie 

czy w pliku komputera podłączonego do sieci. Taki sposób przechowywania 

naszych danych nie stanowi żadnej przeszkody dla hakera czy innego cyber 

przestępcy. Bezpiecznym sposobem jest zapisanie hasła na kartce i dobra jej 

ochrona. 

• Metoda  słownikowa.  Polega  ona  na  wykorzystywaniu  wyrazów  zawartych 

w  słowniku  dowolnego  języka.  To  również  żadna  przeszkoda  dla  złodzieja 

haseł,  który  stosując  odpowiednie  oprogramowanie,  bardzo  łatwo  odgadnie 

kombinację  liter. Zastosowany program rozpoznaje  także ciąg cyfr na końcu 

lub w środku hasła oraz wulgaryzmy.
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• Wykorzystywanie powtórzeń. W  tym przypadku chodzi o powtarzanie cyfr lub 

liter  albo  ich  ciągów,  np.  „klmnoprs”,    czy  „777777”. Cyberprzestępcy  znają 

upodobania internautów i wiedzą, że jest to ulubiona metoda internautów na 

świecie. 

• Stosowanie wciąż tego samego hasła. Posługiwanie się identyczną kombina 

cją  cyfr,  liter  i  znaków  w  różnych  systemach  jest  bardzo  ryzykowne. 

W momencie odkrycia hasła do jednego z kont, złodziej ma otwartą i ułatwio 

ną drogę do sprawdzenia, czy kolejne nie mają tego samego, i z pewnością to 

zrobi. 

• Zamienianie znaków na podobne. Niekiedy, zamieniając litery i cyfry na znaki 

wyglądające bardzo podobnie, uspakajamy się i tłumaczymy sobie, że to do 

bra metoda. Jednak  tylko na pozór komplikuje zakazany proceder hakerów. 

Metoda  ta  jest  często  stosowana  przez  internautów.  W  związku 

z  tym  napisanie  np.  "#@sł0"  zamiast  zwykłego  „hasło”  nie  jest  gwarancją 

ochrony naszego komputera, a tym samym nie uchroni nas przed utratą da 

nych lub pieniędzy. 

• Wykorzystywanie  własnych  danych.  Bardzo  często  jesteśmy  przekonani,  że 

nasze dane,  tj.  imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL,  lub najbliższych są 

poufne,  a  zatem  to  skuteczne  zabezpieczenie. Dane  statystyczne wskazują 

jednak, że są to najczęściej łamane hasła, gdyż nie jest trudno pozyskać na 

sze dane i sprawdzić, czy nie zastosowaliśmy ich w zabezpieczeniach. 

• Hasła  związane  z  popkulturą. Często młodzi  użytkownicy  Internetu wykorzy 

stują pseudonimy czy nazwiska swoich ulubionych gwiazd, imiona bohaterów 

seriali,  tytuły  filmów  czy  też  gier  jako  haseł.  Nowoczesne  oprogramowanie 

służące do łamania haseł, a zastosowane przez cyberprzestępcę, łatwo sobie 

z nim poradzi. 

Z badań różnego rodzaju firm wynika, że około 50 procent Polaków mających dostęp 

do  Internetu korzysta z popularnych serwisów społecznościowych. Ośrodek badaw 

czy Pentor  ocenia,  że Polaków cechuje  ogromna wręcz  otwartość  –  aż  80 procent 

internautów, na przykład, chętnie publikuje swoje zdjęcia. Przez zbieranie informacji
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w różnych  formach, np. dane o  rodzinie,  zdjęcia,  zdjęcia  rodzinne  itd., a następnie 

przez dzielenie się  tymi  informacjami ze swojego  i  znajomych życia, przez publiko 

wanie zdjęć albo filmów wideo  wskazujemy kierunki działania dla cyberprzestępców. 
Taka sytuacja w Polsce oznacza, że korzystanie z sieci w naszym kraju nie jest bez 
pieczne. 
Eksperci ostrzegają, by być bardzo ostrożnym przy pobieraniu chociażby dzwonków 

do komórek lub logując się na stronach wymagających podania danych osobowych. 

Zgodnie z raportem ABW Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów Europy 

najbardziej narażonych na cyberataki. Zarówno my, obywatele,  jak i nasze państwo 

możemy być obiektem cyberataków. (W celu obrony przed tego rodzaju działalnością 

powołano Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych). 

Znawcy  tematu  twierdzą, że  Internet  jest  kopalnią wiedzy  i dlatego należy śmiało z 

niego  korzystać,  ale  zawsze musimy pamiętać  o  zasadach  bezpieczeństwa.  To  co 

stwarza zagrożenie w realnym świecie, może bowiem być przeniesione w cyberprze 

strzeń. Poczta, bank, zakupy – takie właśnie usługi oferuje nam Internet. Mało kto z 

nich nie korzysta. Mamy hasła, mamy zabezpieczenia z banków  i  logujemy się we 

dług instrukcji. Nie zawsze jednak myślimy, czy to bezpieczne. Internauci coraz czę 

ściej padają ofiarami hakerów. Nie zawsze pamiętamy o tym, że kiedyś założyliśmy 

strony, które potem są wykorzystywane do cyberataków. Można nawet stwierdzić, że 

polski  Internet często służy do atakowania stron  i  to nie  tylko w Polsce. Wynika  to 

również z faktu, że wielu użytkowników ma prywatne strony. Ochrona informacji nie 

jawnych wiąże się  z dużymi kosztami, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwaną sieć jaw 

ną. W związku z tym informacje jawne nie są chronione w ten sam sposób co tajne. 

Czyli, ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy je na ogólnodostępnym sprzęcie, używamy 

standardowych  serwerów  i  standardowych  protokołów  zwyczajnego  oprogramowa 

nia. Sieć niejawna, zgodnie z przepisami, nie może mieć żadnej  łączności z siecią 

jawną.  Taki  system  obowiązuje  we  wszystkich  urzędach,  ale  nawet  Ministerstwo 

Obrony  Narodowej  nie  obroniło  się  przed  atakiem.  Doszło  do  niego  w  2009  roku. 

Działania ochronne są coraz doskonalsze. Stosuje się, na przykład, specjalne ekra 

ny, które nie pozwalają na przenikanie informacji, a sieć niejawna  jest światłowodo 

wa. Systemy szyfrowania są zmieniane co kilka miesięcy. Do prowadzenia działalno 

ści używane jest specjalnie odizolowane pomieszczenie.
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Bardzo często do naszych skrzynek przychodzą emaile z komunikatami i adresami 

stron podszywających się pod banki. Mogą być w nich zawarte pliki, które po otwar 

ciu wykradają dane. Specjaliści przestrzegają  –  lepiej nie otwierać wiadomości, któ 

rych  pochodzenia  nie  znamy.  Trzeba  także  zwracać  uwagę  na  miejsce,  w  którym 

korzystamy z  Internetu. Nie należy  tego robić w kawiarenkach internetowych czy w 

publicznych punktach dostępu do Internetu, w tzw. hot spotach. Transmisja może być 

wówczas łatwo podsłuchana, a dane przechwycone. W miejscach najczęściej odwie 

dzanych przez turystów internetowi złodzieje oferują darmowy dostęp do sieci WiFi 

po  to, by włamać się do komputerów przyjezdnych, a potem  ich okraść. A najmoc 

niejszy sygnał oferują właśnie sieciowi złodzieje. Eksperci ostrzegają, że dzięki temu 

mogą w łatwy sposób przejąć nasze hasła do internetowych kont bankowych czy in 

nych  serwisów  finansowych.  Sieci  WiFi  uruchamiane  przez  cyberprzestępców  są 

także w hotelach i restauracjach oraz w pobliżu zabytków i innych atrakcji turystycz 

nych, a nawet w samolotach czy na plażach. 

PIN do karty kredytowej kosztuje na czarnym rynku dla cyberhakerów tylko dwa dola 

ry. Na popularnych wśród cyberprzestępców forach można kupić między innymi PIN 

do  karty  kredytowej  oraz  adresy  internetowe,  na  które  nie  był  jeszcze  wysyłany 

spam. 30 tysięcy takich adresów kosztuje tylko 10 dolarów. Sprzedawcy oferują tak 

że konta na portalu eBay o  „nienagannej  reputacji” oraz doładowania Skype za 50 

procent wartości. 

Wartość  czarnego  rynku  w  Internecie  jest  szacowana  obecnie  na  30  mld  funtów 

rocznie. Wśród cyberprzestępców obowiązują takie same zasady, jak w międzynaro 

dowym handlu: negocjacje cen, wysyłanie próbek, gwarancje i rabaty. Sprzedawcy z 

Rosji czy Chin oferują bezpłatne tłumaczenia instrukcji i obiecują wsparcie technicz 

ne (informuje „The Times”). Rynek ten rozwija się w zastraszającym tempie. Zwięk 

sza się podaż i popyt – ostrzega Bryan Sartin z firmy Verizon Business. Największym 

zainteresowaniem hakerów cieszą się dane umożliwiające dostęp do kart i kont ban 

kowych. 

Nawet komputery w samochodach są narażone na atak hakerów jak domowe pecety. Coraz 

bardziej  wyrafinowane  systemy  komputerowe  w  samochodach,  które  w  założeniu 

mają  poprawiać  bezpieczeństwo,  są  zarazem potencjalnym zagrożeniem. Zabloko 

wane  hamulce  to  najbardziej  prawdopodobny  cyberatak. Badania  jednej  z  zachod 

nich firm udowodniły, że istnieje możliwość przejęcia kontroli nad wieloma funkcjami
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samochodu  oraz  całkowitego  odcięcia  od  nich  kierowcy.  Może  to  być  wyłączenie 

hamulców, blokada koła, aż do  zgaszenia silnika. I to w trakcie jazdy. W prasie po 

jawiła się informacja, że cyberzłodzieje we Francji za pomocą sms i telefonu komór 

kowego są w stanie po podaniu do „centrum” cyberhakerów numeru danego samo 

chodu odjechać nim po kilkunastu sekundach. 

PODSUMOWANIE 

Prasa  sygnalizuje  co  jakiś  czas  zmniejszanie  się wskaźników  tradycyjnej  przestęp 

czości  na  rzecz  eksplozji  cyberprzestępczości.  Cyberprzestępcy  działający  w  pod 

ziemiu  pod wieloma  względami  przypominają  normalnych,  przeciętnych  użytkowni 

ków Internetu. Cyberświat podziemia ma swoje globalne fora, na których są prezen 

towane  wirtualne  narzędzia  wykorzystywane  do  popełnienia  cyberprzestępstwa.  O 

dziwo, ten cyberprzestępczy światek ma swoje giełdy, na których handluje się złośli 

wymi oprogramowaniami i dochodzi do wymiany skradzionych numerów kont banko 

wych. 

Minęło zaledwie 11 lat, gdy pierwszy wirus zaatakował Internet (I Love You). Współ 

czesne wirusy, tak jak i biologiczne, ulegają ciągłej mutacji. Wręcz z prędkością świa 

tła przystosowują się do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia. Nowa 

generacja cyberprzestępców nie potrzebuje gruntownej wiedzy z dziedziny informa 

tyki czy oprogramowania lub drogiego sprzętu. Do swojej cyberpodziemnej działalno 

ści potrzebuje taniego laptopa oraz podręcznika specjalnie przygotowanego dla ma 

fijnego narybku i już może siać spustoszenie w sieciach. To barwne pokolenie cyber 

przestępców, nastolatkowie,  fani  Facebooka. Jest  to generacja wyluzowanych  i  im 

pulsywnych nastolatków szukających nowych wyzwań i niebojących się ryzyka. Dziś 

już do rzadkości należą sytuacje, w których wirus powoduje awarię, ale za  to przez 

zagnieżdżenie się zaczyna pełnić oczekiwane przez jego kreatorów funkcje, takie jak 

szpiegowanie,  trakowanie  i przekazywanie danych. Drenaż danych z opanowanych 

przez  złośliwe  i wyspecjalizowane programy  komputerów  skutkuje  poważnymi  stra 

tami bez świadomości ich właścicieli. 

Ochrona elementów składowych infrastruktury krytycznej przed cyberatakami wyma 

ga  różnorodnych skutecznych  rozwiązań. W zasadzie przemysł  i wszystkie zakłady



25 

oraz banki mają zwyczajowo różne systemy, np. kontroli i ochrony, a zatem dotyczą 

ich różne zagrożenia, np. utraty życia, oddziaływania na środowisko. Taka sytuacja 

wymaga  posiadania  odrębnej  koncepcji  bezpieczeństwa.  Społeczeństwo  będące 

składową wymienionych instytucji pracuje od lat w takich samych uwarunkowaniach, 

ale  hakerzy  i  technologie  bardzo  szybko  się zmieniają. Każde  państwo,  zwłaszcza 

wysoko rozwinięte, powinno inwestować w ochronę przed atakami cybernetycznymi. 

Ochrona nie polega  jedynie na obronie przed  istniejącymi zagrożeniami, należy bo 

wiem dostrzegać również nowe problemy, badać i testować coraz to nowsze techno 

logie, poszukiwać nowych sposobów i bezpieczniejszych rozwiązań. 
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