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Analiza systemowa zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni
1. Wprowadzenie
W grudniu 1999 roku na szczycie Unii Europejskiej w Helsinkach og³oszona zosta³
inicjatywa e-Europe  An Information Society for All. Jej g³ównym celem by³o przyspieszenie dzia³añ na rzecz transformacji spo³eczeñstwa europejskiego w spo³eczeñstwo informacyjne. Dlatego sta³a siê jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej.
Podstawowe cele inicjatywy odpowiadaj¹ celom zawartym w raporcie UNESCO Information for All Programme (2006), które realizowane s¹ na piêciu p³aszczyznach:
1) Tworzenie i rozwój strategii informacyjnej na poziomie krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym.
2) Rozbudowa potencja³u zasobów ludzkich oraz zwiêkszanie umiejêtnoci przydatnych
w epoce informacji.
3) Wzmacnianie instytucji odpowiedzialnych za udostêpnianie informacji publicznych.
4) Rozbudowa systemu przetwarzania i zarz¹dzania informacja.
5) Upowszechnianie technologii informacyjnej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury
i komunikacji.
W dokumencie programowym eEurope 2005 zawarto nastêpuj¹cy zapis: Do roku 2005, Europa powinna dysponowaæ nowoczesnymi us³ugami publicznymi on-line
(e-rz¹d, e-nauka, e-zdrowie) i dynamicznym rodowiskiem dla e-biznesu. Aby plany te
mog³y byæ urzeczywistnione, nale¿y zapewniæ szerok¹ dostêpnoæ do po³¹czenia szerokopasmowego nabywanego po konkurencyjnych cenach oraz bezpieczn¹ infrastrukturê informacyjn¹.
W marcu 2000 roku na posiedzeniu Rady Europy w Lizbonie przyjêto strategiê budowy do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej bazuj¹cej na wiedzy, gospodarki wiata, zdolnej do proporcjonalnego wzrostu gospodarczego, oferuj¹cej nowe miej* Warszawska Wy¿sza Szko³a Informatyki
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sca pracy i wiêksz¹ spójnoæ spo³eczn¹. Na szczycie UE w Feire w czerwcu 2000 roku
przyjêto plan dzia³ania ujmuj¹cy dwa podstawowe cele:
1) rozwój tañszego, szybszego i bezpiecznego Internetu oraz pobudzanie jego wykorzystania;
2) inwestowanie w ludzi i umiejêtnoci, czyli tworzenie nowoczesnego kapita³u ludzkiego (intelektualnego i spo³ecznego).
O ile realizacjê drugiego z powy¿szych celów nale¿y ³¹czyæ z rozwojem Europejskiej
Przestrzeni Edukacyjnej i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, o tyle mo¿na przyj¹æ, ¿e
pierwszy cel dotyczy³ tworzenia siê Europejskiej Przestrzeni Cybernetycznej (EPC).
Te inicjatywy i wiele innych inicjatyw UE wiadcz¹ o podjêciu wyzwañ cywilizacyjnych XXI wieku, albowiem ³¹cz¹ siê z podstawowymi megatrendami: globalizacj¹ i spo³eczeñstwem informacyjnym (wraz z gospodarka opart¹ na wiedzy). Sprostanie tym wyzwaniom sta³o siê mo¿liwe dziêki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych ICT
(Information & Communication Technology) oraz postêpowi w takich dziedzinach nauki,
jak: cybernetyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka itp.,
które tworz¹ system wiedzy trzeciej fali. Trudno by³oby sprostaæ tym wyzwaniom, gdyby
nie polityczna wola ponad podzia³ami i zdolnoci kooperacji pozytywnej w skali regionalnej.
Jednak¿e, obok wrêcz nieograniczonych mo¿liwoci innowacyjnych zwi¹zanych ze
spo³ecznymi zastosowaniami ICT, pojawi³a siê ich ciemna strona, w postaci nowych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa oraz swoistej technologicznej amplifikacji niektórych znanych
wczeniej zagro¿eñ bezpieczeñstwa globalnego, regionalnego (lokalnego) i osobistego
obywateli. Wród zagro¿eñ bezpieczeñstwa, które przyniós³ rozwój ICT najwiêksz¹ uwagê
zwracaj¹ obecnie ró¿nego rodzaju cyberprzestêpstwa, a przede wszystkim cyberterroryzm.
W Europejskiej Przestrzeni Bezpieczeñstwa (rys. 1) nale¿y zlokalizowaæ bezpieczeñstwo
rozwijaj¹cej siê EPC. Prawne i organizacyjne ramy EPC zawarte s¹ nie tylko w Strategii
Lizboñskiej, ale w wielu inicjatywach UE, a tak¿e poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
W tym kontekcie nale¿y postrzegaæ np. Rz¹dowy program cyberprzestrzeni RP na lata
20082011 z padziernika 2008 roku.

2. Cyberprzestrzeñ
Pojêcie cyberprzestrzeni (Cyberspace) nale¿y z pewnoci¹ ³¹czyæ z cybernetyk¹, która
zgodnie z intencj¹ jej twórcy Norberta Wienera by³a nauk¹ o sterowaniu i komunikowaniu
w obiektach (systemach) dowolnej natury. Jednak¿e, jako autora tego terminu, najczêciej
przywo³uje siê Williama Gibsona, który w kultowej powieci cyberpunkowej Neuroromancer, pisa³: To jest cyberprzestrzeñ, konsensualna, halucynacja, dowiadczana ka¿dego
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dnia przez miliardy uprawnionych u¿ytkowników we wszystkich krajach, przez dzieci nauczane pojêæ matematycznych. Graficzne odwzorowanie danych pobieranych z banków
wszystkich komputerów wiata. Niewyobra¿alna z³o¿onoæ.
Trudno uznaæ powy¿sze okrelenie cyberprzestrzeni za zadowalaj¹ce z operacyjnego
punktu widzenia, aczkolwiek trzeba przyznaæ, ¿e Gibson trafnie oddaje sens globalnej
przestrzeni cybernetycznej. Mog³a siê ona pojawiæ jako realny, a nie wirtualny byt, dziêki
powstaniu Internetu i jego nieograniczonemu przestrzeni¹ i czasem rozprzestrzenianiu siê.
Byæ mo¿e  jak s¹dzi³ Stanis³aw Lem  stanowi odpowied na pytanie, które jeszcze nie
zosta³ postawione, gdy¿ mo¿e stanowiæ pocz¹tek ewolucji megasieci spo³ecznych interakcji, której skutków nie sposób dzi przewidzieæ.

Rys. 1. Przestrzeñ zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego w spo³eczeñstwie informacyjnym
ród³o: opracowanie w³asne

Analiza istotnych cech cybernetycznej przestrzeni pozwala rozpatrywaæ cybernetykê
sieci nie jako technologii, lecz system  technosystem globalnej komunikacji spo³ecznej,
który charakteryzuje interaktywnoæ i multimedialnoæ.
Cyberprzestrzeñ ukszta³towa³y nastêpuj¹ce procesy:
1) Proces integracji podstawowych form przekazu i prezentacji informacji (data+
texts+pictures+voices+movies), który przyniós³ multimedialnoæ, ucyfrowienie infosfery ikonosfery.
2) Proces konwergencji ICT: systemów informatycznych, systemów telekomunikacyjnych i mediów elektronicznych.
3) Proces integracji technosfery, który ukszta³towa³ globaln¹ zintegrowan¹ platformê teleinformatyczn¹.
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Jak niemal ka¿de zjawisko, wywo³ane rewolucj¹ technologiczn¹ w drugiej po³owie
XX wieku, tak¿e cyberprzestrzeñ ma zarówno sw¹ jasn¹, jak i ciemn¹ stronê. Cyberprzestrzeñ jest obszarem zarówno kooperacji pozytywnej, jak i kooperacji negatywnej. Ta
pierwsza oznacza niew¹tpliwy wzrost mo¿liwoci wszechstronnego zaspokojenia potrzeb
spo³ecznych, w tym potrzeby samorozwoju (samorealizacji), we wszystkich dziedzinach
¿ycia, a mianowicie:
1) W sferze edukacji: dziêki zwiêkszonym i u³atwionym mo¿liwociom korzystania
z globalnych zasobów danych, informacji i wiedzy (Europejska Przestrzeñ Edukacyjna).
2) W sferze badañ naukowych: dziêki wzrostowi zasobów wiedzy i wspomagania badañ
(Europejska Przestrzeñ Badawcza).
3) W sferze komunikacji: dziêki rozwojowi sieci komunikacji spo³ecznej w niespotykanej dot¹d skali globalnej.
4) W sferze ekonomii: dziêki rozwojowi ro¿nych form e-biznesu i powstaniu tzw. gospodarki opartej na wiedzy.
5) W sferze kultury: dziêki niemal nieograniczonemu dostêpowi do zasobów wirtualnej
ikonosfery.
6) W sferze ludycznej: powsta³a arena globalnych igrzysk, gier i zabaw.
7) W sferze bezpieczeñstwa: dziêki zwiêkszonej sprawnoci s³u¿b nast¹pi³ wzrost bezpieczeñstwa obywateli, jednak¿e kosztem utraty czêci wolnoci.
Niestety, „ciemna strona oznacza, ¿e cyberprzestrzeñ sta³a siê niebezpieczna, staj¹c
siê ród³em zagro¿eñ bezpieczeñstwa zewnêtrznego (miêdzynarodowego) i wewnêtrznego
(narodowego). Mo¿emy mieæ do czynienia z nastêpuj¹cymi zjawiskami:
1) Cyberprzestêpstwa, czyli wykorzystanie cyberprzestrzeni dla celów kryminalnych, zarówno przestêpstw pospolitych, jak i zorganizowanych.
2) Cyberinwigilacja, czyli wykorzystanie cyberprzestrzeni w celach kontroli spo³ecznej
(np. identyfikacja lokalizacji, czêstoci korzystania z ICT, treci przekazów itp.).
3) Cyberterroryzm, czyli dzia³ania terrorystyczne w cyberprzestrzeni.
4) Cyberwojna, czyli wykorzystanie cyberprzestrzeni w dzia³aniach wojennych lub
w operacjach innych ni¿ wojna.
Cechy dzia³añ informacyjnych powoduj¹, ¿e istotnym problemem jest odró¿nienie np.
pospolitego przestêpstwa (hacking, kracking, itp) od aktu inwigilacji (np. zgodnie z Patriot
Act) lub terroryzmu, a nawet dzia³añ wojennych (rys. 2).
Wiêkszoæ zagro¿eñ bezpieczeñstwa systemów teleinformatycznych trudno zaliczyæ
do cyberterroryzmu, choæ zapewne mo¿e siê zdarzyæ, i¿ trudno bêdzie odró¿niæ skutki dzia³añ nieuczciwych lub niem¹drych pracowników od skutków cyberterroryzmu (rys. 3).
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Rys. 2. Istota zagro¿eñ informacyjnych

ród³o: na podstawie: Information Warfare. 1996: Legal, Regulatory, policy
and Organizational Considions for Assurance. 2nd Edition, Washington, s. 3

3. Zagro¿enia
Powszechnoæ stosowania ICT stwarza szansê wszechstronnego rozwoju spo³ecznego,
lecz jednoczenie przynosi zagro¿enia wp³ywaj¹ce na zmniejszenie poczucia bezpieczeñstwa. Spowodowa³o to wzrost znaczenia bezpieczeñstwa informacyjnego jako wa¿nego
elementu obszaru bezpieczeñstwa personalnego i narodowego [7]. Wraz z rozwojem technologicznym wyst¹pi³a koniecznoæ zapewnienia bezpieczeñstwa systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych, ich poufnoci, integralnoci i nienaruszalnoci.1)
Wraz ze stosowaniem nowoczesnych technologii pojawi³a siê kategoria Krytycznej Infrastruktury2), której zniszczenie lub uszkodzenie mo¿e os³abiæ bezpieczeñstwo pañstwa,
w tym jego zdolnoci obronne. W nowoczesnych pañstwach Krytyczna Infrastruktura
w znacznym stopniu odpowiada za procesy homeostazy, czyli dynamicznej równowagi
funkcjonalnej (w rozumieniu systemowym), warunkuj¹c prawid³owe dzia³anie mechanizmów adaptacyjnych spo³eczeñstw, w tym reakcji na coraz bardziej dynamicznie pojawiaj¹ce siê nowe zagro¿enia np. przestêpstw komputerowych. Wynika to z wielopoziomowych
interakcji pomiêdzy sektorami gospodarki powi¹zanej sieciami telekomunikacyjnymi, bowiem elementy tej infrastruktury s¹ wspó³zale¿ne.
1)

2)

Firma Ernst & Young szacuje, ¿e straty z powodu przestêpstw w cyberprzestrzeni wynosz¹ oko³o
5 miliardów dolarów rocznie, za rednia wartoæ przestêpstwa w Sieci to 90000 USD. Natomiast
wed³ug SEARCH straty te wynosz¹ znacznie wiêcej, bo a¿ 40 miliardów dolarów. Jest to ekonomiczny wymiar strat spowodowanych brakiem skutecznych systemów bezpieczeñstwa.
Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym, 2007

588

Piotr Sienkiewicz

Rys. 3. Typologia zagro¿eñ bezpieczeñstwa systemów informacyjnych
ród³o: opracowanie w³asne

Bezpieczeñstwo informacyjne, czêsto uto¿samiane jest z bezpieczeñstwem informatycznym odnoszonym do narzêdzi i procedur ochrony danych, informacji i systemów informacyjnych. Zapewnienie bezpieczeñstwa systemów (sieci) informacyjnych, ich stabilnoci,
niezawodnoci itp. stanowi j¹dro bezpieczeñstwa informacyjnego. Zasoby informacyjne
posiadaj¹ charakter zasobów strategicznych. S¹ czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego (s¹ towarem i kreatorem Gospodarki Opartej na Wiedzy), sprzyjaj¹ powstawaniu nowych bran¿ i profesji, a tak¿e miejsc pracy itp. Infrastrukturê informacyjn¹
pañstwa tworz¹: normy informacyjne, zasoby informacji, systemy informacyjne, instytucje
informacyjne, systemy organizacyjno-techniczne gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji. Ryzyko utraty wartociowych zasobów informacyjnych
jest immanentn¹ cech¹ systemów bezpieczeñstwa (tab. 1).
Tabela 1
Zagro¿enia bezpieczeñstwa przestrzeni cybernetycznej

MO¯LIWE ZAGRO¯ENIA
Zagro¿enia systemowe
− Cyberataki
− Cyberterroryzm
− Cyberkontrola (inwigilacja)
− Operacje informacyjne
Zagro¿enia pospolite
Cyberprzestêpcy:
− hakerzy
− krakerzy
− wandale
− frustraci
ród³o: opracowanie w³asne

MO¯LIWE SKUTKI ZAGRO¯EÑ
− Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa EPC (degradacja
wartoci systemów i zasobów
− Obni¿enie zdolnoci obronnych
− Degradacja krytycznej infrastruktury informacyjnej
− Destabilizacja krytycznej infrastruktury
− Zak³ócenia systemów kierowania i administracji
unijnej (pañstwowej)
− Straty (zak³ócenia rozwoju) podmiotów gospodarczych
− Straty (zak³ócenia dzia³ania) osobiste obywateli
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Bezpieczeñstwo informacyjne ze wzglêdu na licznoæ interakcji powinno byæ analizowane na kilku p³aszczyznach bezpieczeñstwa: pañstwa, bezpieczeñstwo organizacji i instytucji oraz obywatela (rys. 4).

Rys. 4. P³aszczyzny bezpieczeñstwa informacyjnego
ród³o: opracowanie w³asne

Komisja Europejska do cyberprzestêpstw zalicza wszystkie nadu¿ycia przy u¿yciu nowych technologii informatycznych: od fa³szerstw i oszustw w internecie (np. z u¿yciem
cudzych kart kredytowych) przez zamieszczanie nielegalnych treci (pornografia dzieciêca,
propagowanie terroryzmu), po ataki na systemy informatyczne, powoduj¹ce ich zablokowanie, uszkodzenie, albo kradzie¿ informacji.3)
Kwestia cyberbezpieczeñstwa, czyli bezpieczeñstwa EPC zosta³a podjêta na forum G8
a tak¿e przez Radê Europy w miêdzynarodowej konwencji dotycz¹ca przestêpczoci informatycznej w dniu 8 listopada 2001.
3)

Amerykañskie FBI, które ocenia, ¿e w USA rocznie siêgaj¹ one od 67 do 400 mld dolarów. Liczba
stron internetowych z pornografi¹ dzieciêc¹ w latach 19972005 wzros³a 15-krotnie. Sprzeda¿
tego rodzaju plików przynosi przestêpcom rocznie w USA i Europie miliard dolarów. Brytyjskie
w³adze szacuj¹, ¿e liczba oszustw bankowych z u¿yciem internetu wzros³a w ostatnich dwóch
latach 80 razy.
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Do najwa¿niejszych postanowieñ Konwencji Rady Europy nale¿y zaliczyæ:
 harmonizacjê narodowych systemów prawnych dotycz¹cych zdefiniowania cyberprzestêpstw,
 wypracowanie standardów prowadzenia postêpowania karnego oraz procedur s¹dowych dostosowanych do zasad dzia³ania globalnej sieci teleinformatycznej,
 stworzenie szybkiego i skutecznego systemu wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie
bezpieczeñstwa EPC.
Tabela 2
Konsekwencje prawne decyzji Ramowej

Rada Europy

UE
Nieuprawniony dostêp (hacking)

−
−
−
−

umylny, bezprawny dostêp do ca³oci
lub czêci systemu informatycznego,
z naruszeniem zabezpieczeñ
z zamiarem pozyskania danych informatycznych lub innym nieuczciwym
zamiarem (opcja)
lub w odniesieniu do systemu informatycznego, który jest po³¹czony z innym
systemem informatycznym

−
−
−
−
−

umylny, bezprawny dostêp do ca³oci lub
czêci systemu informatycznego
karalny jako przestêpstwo,
przynajmniej w przypadkach, które nie s¹
przypadkami
mniejszej wagi.
przestêpstwo pope³niane jest z naruszeniem
zabezpieczenia (opcja)

Ingerencja w dane
−

−

umylne, bezprawne niszczenie, kasowanie, uszkadzanie, dokonywanie
zmian lub usuwanie danych informatycznych
powa¿na szkoda skutek ()opcja)

−

−
−
−

umylne bezprawne usuniêcie, uszkodzenie,
pogorszenie, zmiana zatajanie lub uczynnienie niedostêpnymi danych komputerowych w systemie informatycznym,
karalne jako przestêpstwo,
przynajmniej w przypadkach, które nie s¹
przypadkami
mniejszej wagi.

Ingerencja w system
−

umylne, bezprawne powa¿ne zak³ócanie funkcjonowania systemu informatycznego poprzez wprowadzanie,
transmisjê, niszczenie, wykasowywanie, uszkadzanie, dokonywanie zmian
lub usuwanie danych informatycznych

−

−
−
−
−

umylne powa¿ne naruszenie lub przerwanie
funkcjonowania systemu informatycznego
poprzez wprowadzanie, przekazywanie,
uszkadzanie, zmienianie, zatajanie lub uczynienie niedostêpnymi
danych komputerowych
karalne jako przestêpstwo,
przynajmniej w przypadkach, które nie s¹
przypadkami
mniejszej wagi.

ród³o: A.Adamski, PISM 2008

Odrêbn¹ regulacj¹ Unii jest objêta ochrona krytycznej infrastruktury (tab. 2), od czasu
gdy w roku 2005 Komisja Europejska przyjê³a decyzjê o opracowaniu Zielonej Ksiêgi
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przedstawiaj¹cej mo¿liwoci dzia³ania Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury
Krytycznej (EPOIK). Wyra¿ono wtedy zgodê na utworzenie sieciowego systemu ostrzegania o zagro¿eniach dotycz¹cych krytycznej infrastruktury krytycznej CIWIN (Critical Infrasturcture Warning Information Network). Koordynacja Badañ nad Krytyczn¹ Infrastruktur¹ Informacyjn¹ (Critical Information Infrastructure Research Coordination) realizowana jest w ramach 6. Programu Ramowego UE. Centrum Bezpieczeñstwa Systemów
Teleinformatycznych uczestniczy w projekcie, którego celem jest utworzenie europejskiej
sieci wspó³pracy w celu ochrony krytycznej infrastruktury informacyjnej w Europie. Sieæ ta
pozwoli na koordynacjê badañ nad bezpieczeñstwem krytycznej infrastruktury informacyjnej oraz umo¿liwi powstanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) ukierunkowanej
na ochronê tej infrastruktury. G³ówny cel projektu zostanie osi¹gniêty dziêki realizacji celów praktycznych, w tym identyfikacjê i analizê programów badawczych, inicjatyw podejmowanych w poszczególnych krajach Unii w dziedzinie ochrony i rozwoju krytycznej infrastruktury informacyjnej; budowê i umocnienie platformy dyskusji i wymiany informacji;
u³atwienie wspó³pracy miêdzy podmiotami dzia³aj¹cymi w sferze infrastruktury krytycznej.
Harmonizacja i koordynacja celów zwi¹znych z bezpieczeñstwem EPC stanowi warunek
konieczny minimalizacji ryzyka zagro¿eñ w tym ró¿nych form cyberataków.

4. Zakoñczenie
W 2003 roku Komisja Europejska zaproponowa³a powo³anie ponadnarodowej, europejskiej agencji zajmuj¹cej siê zapewnieniem bezpieczeñstwa w Internecie. Europejska
Agencja Bezpieczeñstwa Sieci i Informacji (The European Network and Information Security Agency) rozpoczê³a dzia³alnoæ w styczniu 2004 roku i bêdzie dzia³aæ przez okres siedmiu lat. Wówczas kompetencje ENISA, przejmie ustanowiony w grudniu 2007 roku, Europejski Urz¹d ds. Rynku i £¹cznoci Elektronicznej.
Nowe wyzwania i zagro¿enia cyberprzestrzeni spowodowa³y powstanie pierwszego
dokumentu obejmuj¹cego kwestie bezpieczeñstwa przestrzeni cybernetycznej pañstwa
w postaci Rz¹dowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011”. Celem strategicznym programu jest wzrost poziomu bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni pañstwa. Wród celów szczegó³owych w Programie wymienia siê m.in. zwiêkszenie poziomu
bezpieczeñstwa krytycznej infrastruktury teleinformatycznej pañstwa skutkuj¹ce zwiêkszeniem poziomu odpornoci pañstwa na ataki cyberterrorystyczne. Jest to pocz¹tek powa¿nej
pracy nad zagadnieniem ochrony kluczowych zasobów telekomunikacyjnych oraz informatycznych, co dla rozwiniêtej gospodarki jest tak samo wa¿ne, jak rozwi¹zywanie problemów energetycznych i ekologicznych. Mo¿e to przynieæ oczekiwan¹ standaryzacjê pojêæ,
postaw i praktyk w zakresie bezpieczeñstwa narodowego  sprowadzanego nie tylko do
fizycznych ataków na materialn¹ infrastrukturê, bezpieczeñstwo energetyczne lub walkê ze
skutkami klêsk ¿ywio³owych, ale tak¿e zabezpieczenia przed cyberinwazj¹.
Bezpieczeñstwo Unii Europejskiej, w tym bezpieczeñstwo narodowe RP posiada istotny wymiar w cyberprzestrzeni, za waga zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa Europejskiej Przestrzeni Cybernetycznej i ochrony cyberprzestrzeni RP bêdzie rosn¹æ z roku na rok.
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