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Streszczenie
Polska gospodarka elektroniczna wykorzystując technologie informatyczne, rozwija siĊ bardzo intensywnie. Przekazywanie informacji w celach biznesowych, w administracji publicznej, podczas realizacji e-usáug odbywa siĊ z uĪyciem systemów teleinformatycznych, a procesy decyzyjne w przedsiĊbiorstwach są wspomagane przez rozbudowane narzĊdzia analityczne. Niestety, nowoczesne technologie niosą pewne ryzyko
bezpiecznego ich uĪytkowania, i to mimo stosowania róĪnych metod i Ğrodków ochrony. Celem artykuáu jest przedstawienie skali zagroĪenia bezpieczeĔstwa sieciowego
w dobie rozwoju e-gospodarki oraz ukazanie moĪliwoĞci i skutków atakowania sieci
firmowych i przemysáowych.
Sáowa kluczowe: e-gospodarka, zagroĪenia systemów informatycznych, cele ataków.

Wprowadzenie
DynamikĊ informatyzacji kraju moĪna obserwowaü od początku XXI wieku.
Rozwój handlu elektronicznego w Polsce przypada na lata 90. XX w., a wprowadzenie usáug realizowanych drogą elektroniczną do administracji publicznej obserwuje siĊ od roku 2000, w którym to opracowano materiaáy znane dziĞ jako dokument Komitetu BadaĔ Naukowych i Ministerstwa àącznoĞci pt. Cele i kierunki
rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego w Polsce. W kolejnych latach uchwalano
stosowne ustawy i wprowadzano dokumenty (wzorowane na opracowaniach europejskich) niezbĊdne dla planowanego rozwoju. W ramach prowadzonych prac
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w tym zakresie powstaá m.in. dokument Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej
Polskiej – ePolska na lata 2004–2006.
Wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne mają duĪy wpáyw
na dziaáania i efektywnoĞü wielu sektorów gospodarki. Rozwój e-gospodarki,
e-usáug i e-administracji przynosi efekty ekonomiczne, prowadzi do oszczĊdnoĞci
czasu, wzrostu jakoĞci i zwiĊkszenia przejrzystoĞci realizowanych procedur, zwiĊksza moĪliwoĞci kontaktów oraz dostĊpnoĞü informacji. Lista usáug realizowanych
drogą elektroniczną jest stale poszerzana. DziĊki dostĊpnym systemom moĪna
przez Internet znaleĨü zatrudnienie, rozliczyü podatek, záoĪyü wniosek o wydanie
dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu, zarejestrowaü pojazd, uzyskaü
pozwolenie na budowĊ, dokonaü zmiany zameldowania, kupiü bilet, zarejestrowaü
siĊ na wizytĊ u lekarza czy przeglądaü katalogi bibliotek publicznych. Z badaĔ
Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci dotyczących dziaáalnoĞci maáych
i Ğrednich firm w latach 2011–2012 wynika, Īe w Polsce 16% z nich posáuguje siĊ
fakturami elektronicznymi (dla porównania – w UE 30%), 25% wysyáa/odbiera
zamówienia drogą elektroniczna (w UE 28%), 16% kupuje, a 9% sprzedaje towary
za poĞrednictwem Internetu (w UE odpowiednio 16% i 14%) (Raport… 2013).
KorzyĞci z cyfryzacji gospodarki i administracji są niekwestionowane, jednak
pojawia siĊ problem zapewnienia systemom naleĪytego bezpieczeĔstwa. Rozwój
e-usáug związanych z handlem i finansami sprawiá, Īe systemy informatyczne wykorzystywane są do przesyáania i przechowywania poufnych danych. Ich ochrona ma
istotne znaczenie nie tylko dla biznesu, ale takĪe dla wáadz (wiele szkodliwych
dziaáaĔ ma podáoĪe polityczne). Skala zagroĪenia bezpieczeĔstwa roĞnie, co stanowi
wyzwanie dla firm tworzących oprogramowanie oraz dla administratorów systemów.

1. Problem bezpieczeĔstwa systemów teleinformatycznych
Systemy teleinformatyczne nie mogą byü traktowane jako caákowicie bezpieczne, gdyĪ ryzyko zagroĪenia stale istnieje – nawet wówczas, gdy uĪytkowane
oprogramowanie jest wáaĞciwie skonfigurowane i systematycznie aktualizowane,
a systemy zabezpieczeĔ odpowiednio dobrane. Jest wiele tego przyczyn, wĞród nich
przede wszystkim báĊdy w oprogramowaniu (w szczególnoĞci w przeglądarkach
internetowych oraz wykorzystywanych zewnĊtrznych wtyczkach2), dostĊpnoĞü
narzĊdzi do przeprowadzenia ataku, szybki rozwój i róĪnorodnoĞü technik wáamaĔ
oraz technologii szkodliwego oprogramowania, podatnoĞü na ataki dostĊpnych
standardów ochrony. Szkodliwe kody przedostające siĊ do systemu gáównie przez
luki w oprogramowaniu zwykle instalują siĊ na twardym dysku, jednak bardziej

2

Dodatkowe moduáy do programów komputerowych rozszerzające moĪliwoĞci wyjĞciowych produktów (tzw. pluginy).
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zaawansowane, umoĪliwiające przejĊcie kontroli nad systemem podczas aktywnego
poáączenia z Internetem, potrafią siĊ ukryü w BIOS-ie3, pozostając poza zasiĊgiem
wiĊkszoĞci programów ochronnych.
Od wielu lat atakujący wykorzystują wady w programach napisanych w popularnych jĊzykach programowania, m.in. w podatnym na ataki jĊzyku Java, uĪywanym do tworzenia aplikacji i programów sterujących. PodatnoĞü na ataki wykazują
teĪ jĊzyki tworzenia stron internetowych. Nowe zagroĪenie wnosi np. kolejna wersja HTML5, pozwalająca na zwiĊkszenie atrakcyjnoĞci stron WWW. Okazuje siĊ,
Īe programiĞci skupiając uwagĊ na rozwiązaniach multimedialnych, nierzadko
zaniedbują stronĊ bezpieczeĔstwa.
Nieustanne rozwijanie technologii informatycznych sprawia, Īe równoczeĞnie
pojawiają siĊ nowe zagroĪenia. Ostatnie lata przyniosáy duĪe zainteresowanie urządzeniami mobilnymi oraz moĪliwoĞcią przetwarzania danych w chmurze (cloud
computing). Oba te rozwiązania, mimo niewątpliwych zalet, wprowadzają teĪ nowe
problemy. W 2010 roku odnotowano znaczący wzrost sprzedaĪy urządzeĔ mobilnych,
z powodu poszerzenia zakresu ich funkcjonalnoĞci. Ich popularnoĞü (gáównie smartfonów), moĪliwoĞci wykorzystania do realizacji usáug drogą elektroniczną oraz zadaĔ
i kontaktów biznesowych, spowodowaáa gwaátowny rozwój opracowanych na nie
zagroĪeĔ. W 2013 roku 14% ruchu internetowego pochodziáo z urządzeĔ mobilnych, zaĞ wedáug przewidywaĔ analityków firmy Cisco w 2018 r. bĊdą one stanowiáy Ĩródáo wiĊkszoĞci generowanego ruchu sieciowego (JaĞlan 2014). Gáównym celem
ataków jest platforma Android firmy Google, z powodu otwartoĞci kodu, moĪliwoĞci
pobierania plików z róĪnych Ĩródeá i áatwoĞci modyfikacji aplikacji. Coraz wiĊcej
smartfonów wykorzystuje technologiĊ NFC4 do realizacji páatnoĞci, moĪna wiĊc
oczekiwaü ataków na uĪywane przy tym aplikacje. DostĊpne tagi NFC umoĪliwiają
samodzielne ich programowanie z poziomu telefonu i wykorzystywanie np. do
przekazywania danych. Firma Apple dostarcza wáasne rozwiązanie – system iBeacons oparty na technologii Bluetooth.
Z powodu wielu zalet cloud computing z usáugi tej korzysta zarówno wielki
biznes, jak i maáe oraz Ğrednie przedsiĊbiorstwa. Organizacje mają moĪliwoĞü zdalnego wykorzystania Ğrodowiska informatycznego do przetwarzania danych, zgodnie ze swoimi potrzebami. DostĊpnoĞü nowoczesnych zasobów IT o dostosowanej
funkcjonalnoĞci pozwala im osiągaü wysoki poziom wydajnoĞci przy ograniczeniu
kosztów oraz unikaü káopotów związanych z administrowaniem systemu. Chmury
obliczeniowe udostĊpniane za pomocą serwisów internetowych, takich jak np.

3
Basic Input/Output System – system do obsáugi we/wy komputera, poĞredniczący pomiĊdzy sprzĊtem a systemem operacyjnym, áadowany przed jego uruchomieniem.
4
Near Field Communication – radiowy standard komunikacji o krótkim zasiĊgu (do 20
cm) bezprzewodowej wymiany danych; odbiór i nadawanie w tym samym czasie.
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AmazonElastic Computer Cloud (Amazon EC2)5, są wygodnym rozwiązaniem dla
realizacji zadaĔ wymagających duĪej mocy obliczeniowej.
Model przetwarzania danych oparty na uĪytkowaniu usáug dostarczanych
przez zewnĊtrzną organizacjĊ niesie jednak wiele zagroĪeĔ. Powierzenie zasobów
firmy innemu podmiotowi (dostawcy usáug) opiera siĊ w duĪej mierze na zaufaniu,
co jednak nie daje Īadnej gwarancji bezpiecznego nimi zarządzania.
Usáugi w chmurze umoĪliwiają teĪ np. szybkie áamanie záoĪonych haseá dostĊpowych, a operatorzy mają ograniczone moĪliwoĞci zapobiegania takim naduĪyciom, bowiem przetwarzane dane nie są analizowane. Rozwój koncepcji usáug
w chmurze wymaga zatem odpowiednich przepisów prawnych oraz jednolitych
standardów dla ochrony danych i bezpiecznego ich przetwarzania.
Na zagroĪenia naraĪone są przede wszystkim duĪe korporacje, banki, firmy
zajmujące siĊ e-handlem elektronicznym i instytucje rządowe. Celem ataku na system teleinformatyczny moĪe byü uzyskanie informacji gospodarczych czy wojskowych, przechwycenie poufnych danych, destabilizacja pracy systemu lub przejĊcie
nad nim kontroli (np. dla wykorzystania systemu do innych bezprawnych dziaáaĔ,
jak wysyáanie spamu czy dystrybucja nielegalnych treĞci). W wyniku ataku moĪe
dojĞü do wyáudzenia nazw i haseá dostĊpowych do kont bankowych, przechwycenia
kodów do autoryzacji przekazów pieniĊĪnych, zdobycia dostĊpu do tajemnic rządowych czy firmowych lub utraty wiarygodnoĞci organizacji.

2. Przykáady zagroĪeĔ w sieciach komputerowych
NajczĊĞciej motywem dziaáaĔ przestĊpców jest chĊü osiągniĊcia korzyĞci
finansowych, ale nie naleĪy lekcewaĪyü moĪliwoĞci podejmowania dziaáaĔ szpiegowskich (problem dotyczy firm i administracji rządowej) lub przeprowadzenia ataku
terrorystycznego. Straty powodowane przestĊpczoĞcią internetową siĊgają milionów
dolarów – np. w Australii, gdzie celem ataków byáy linie lotnicze, sieci hoteli oraz
firmy z sektora usáug finansowych, straty oszacowano na 100 mln $ (pcworld.pl
2014). Wedáug analiz firmy McAfee w trzecim kwartale 2013 r. ataki na komputery
PC byáy gáównie poprzez przeglądarki internetowe oraz przez usáugĊ zdalnego wywoáywania procedur Windows. Popularne typy ataków przedstawiono na rysunku 1.
SpoĞród wielu narzĊdzi wykorzystywanych do atakowania systemów bankowych i páatnoĞci online moĪna wymieniü np. konie trojaĔskie Citadel i Zeus p2p
(dziĊki którym moĪna rejestrowaü aktywnoĞü komputerową uĪytkowników, zmieniü
wygląd wyĞwietlanych stron internetowych, przejąü kontrolĊ nad komputerem), lub
URLZone atakujący konta z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach przeglądarek.

5

AmerykaĔskie przedsiĊbiorstwo zajmujące siĊ handlem elektronicznym, mające oddziaáy
w wielu krajach, m.in. w Polsce; prowadzi najwiĊkszy na Ğwiecie sklep internetowy.
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Rys. 1. Metody atakowania systemów komputerowych w III kw. 2013 r.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (komputerswiat.pl 2014).

W 2013 r. w ciągu 3 tygodni zidentyfikowano ponad 164 tys. komputerów
zaatakowanych przez Citadel w 75 krajach (www.tvn24.pl 2014). Wedáug danych
z wrzeĞnia 2014 r. z e-bankowoĞci korzysta juĪ prawie 13 mln Polaków (biznes.onet.pl). W celu podniesienia poziomu bezpieczeĔstwa Ğwiadczonych usáug
banki umieszczają informacje na temat wykrywanych zagroĪeĔ i sposobów zabezpieczeĔ.
Przykáadem zaawansowanego kodu jest Trojan.PWS.Papras.4, którego dziaáanie umoĪliwia kradzieĪ haseá i danych wprowadzanych przez uĪytkownika do formularzy internetowych, zdalną kontrolĊ nad sprzĊtem czy wbudowanie obcych
treĞci w przeglądane strony WWW. KaĪdą funkcjĊ realizuje inny moduá, np. Backconnect pozwala zarządzaü komputerem nawet przy wáączonej zaporze sieciowej.
Do zainfekowania urządzenia moĪe dojĞü podczas korzystania z aplikacji sieciowych lub portali wymagających uzupeánienia formularza danymi osobowymi.
Innym przykáadem záoĪonego wirusa jest zidentyfikowany w 2012 roku Flame
(rozmiar 50 MB!), który pobiera zrzuty ekranu z poczty uĪytkownika oraz dziĊki
funkcji wáączania mikrofonu urządzenia przesyáa nagrania podsáuchanych rozmów.
Wedáug danych firmy Kaspersky Lab ataki na uĪytkowników internetowych
kont bankowych, klientów sklepów i instytucji finansowych stanowią juĪ 42%
otrzymywanych faászywych e-maili (rok wczeĞniej byáo to ok. 33%) (biznes.onet.pl). W kwietniu 2014 r. firmy Kaspersky Lab i B2B International przeprowadziáy w 27 krajach badania dotyczące zabezpieczeĔ kontaktów pomiĊdzy firmami finansowymi i ich klientami – aĪ 30% takich firm nie zapewnia bezpieczeĔstwa
(takĪe przy poáączeniu bezprzewodowym) transakcji online po stronie klienta, nie
widzi w tym problemu i nie zamierza wprowadziü Īadnych mechanizmów ochrony
(Kurzak 2014).
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Przykáadem zagroĪenia dla urządzeĔ mobilnych jest robak AndroRAT6, który
umoĪliwia lokalizacjĊ, zdalną obsáugĊ (np. wykonywanie poáączeĔ) i podsáuch,
Ğledzenie wiadomoĞci SMS i kamery. SpecjaliĞci z Fortiguard Labs firmy Fortinet7
umieĞcili w Internecie demonstracjĊ symulacji jego dziaáania i skutki ataku
(www.fortinet.pl 2014).
Nowe rodzaje zagroĪeĔ niesie wirtualna waluta cyfrowa BitCoin wprowadzona w 2009 r. (obecnie w obiegu jest ok. 11 mln bitmonet; http://finanse.wp.pl
2014). Wzrost wartoĞci bitcoinów moĪe prowadziü do nieuczciwego ich generowania, nasilają siĊ ataki dla pozyskania haseá i kluczy do tzw. portfela bitcoinowego.
WzglĊdna anonimowoĞü tej waluty przyczyniáa siĊ do aktywacji nielegalnych transakcji, umoĪliwiając ukrywanie przepáywu pieniĊdzy, co utrudnia powoáanym sáuĪbom identyfikacjĊ internetowych przestĊpstw. Sam fakt, Īe wartoĞü tej waluty obliczana jest komputerowo, czyni ten proces podatnym na ataki. W kwietniu 2013 r.
uĪytkownicy komunikatora Skype poprzez okreĞlony odsyáacz instalowali na komputerze generator bitcoinów (http://technowinki.onet.pl). W 2014 r. jedną z najwiĊkszych platform wymiany bitcoinów MtGox odáączono od Internetu z powodu problemów technicznych (http://finanse.wp.pl 2014).
Nowe zagroĪenie stwarza podáączanie do sieci konsumenckich urządzeĔ elektronicznych, np. telewizorów z funkcją Smart. Odbiorniki te umoĪliwiają uruchamianie specjalnych aplikacji, korzystanie z Internetu, z serwisów spoáecznoĞciowych i komunikatora Skype oraz odbieranie powiadomieĔ o listach przesáanych na
konto pocztowe. Przy braku odpowiednich zabezpieczeĔ istnieje moĪliwoĞü zdalnego zarządzania telewizorem (np. podmiany pobieranej strony WWW, a tym samym wyĞwietlania faászywych informacji). RóĪne zagroĪenia dotyczą teĪ innych
urządzeĔ domowych podáączonych do sieci globalnej.
Skutki nieuprawnionej ingerencji w system teleinformatyczny nie zawsze są
od razu widoczne, a straty nieáatwo jest oszacowaü. Ponadto firmy i banki, z obawy
o utratĊ prestiĪu, niechĊtnie informują o dokonanym na ich systemy ataku. Eksperci
są zgodni, Īe skala zjawiska zagroĪenia bezpieczeĔstwa sieciowego niepokojąco
roĞnie, wzrasta teĪ profesjonalizm dziaáaĔ grup przestĊpczych.

3. ZagroĪenie bezpieczeĔstwa systemów przemysáowych
Problem odpowiedniego poziomu bezpieczeĔstwa dotyczy takĪe sieci przemysáowych wykorzystujących oprogramowanie SCADA (Supervisory Control And

6

RAT – Remote Administration Tool – narzĊdzie zdalnego administrowania.
W 2013 r. firma wykrywaáa dziennie ponad 1300 szkodliwych aplikacji
(www.fortinet.pl 2014).
7
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Data Acquisition)8 nadzorujące przebiegi procesów technologicznych i produkcyjnych. Byáo ono projektowane dla wyizolowanych sieci sterujących (np. ruchem
kolejowym, samolotowym, procesami przemysáowymi w fabrykach, elektrowniach
czy w zakáadach chemicznych), gdzie penetracja systemu zakáadowego byáa w zasadzie niemoĪliwa. Istnienie wad oprogramowania w systemach sieci przemysáowych
nabraáo znaczenia wraz ze zmianą charakteru tych sieci, na co wpáynĊáo wykorzystywanie aplikacji komercyjnych i powszechnie stosowanych kanaáów komunikacji
oraz podáączanie komputerów zakáadowych do sieci globalnej. Jedną z przyczyn
wzrostu zagroĪenia jest stosowanie poáączeĔ bezprzewodowych i dostĊp do zasobów firmy z urządzeĔ mobilnych. Ponadto w systemach SCADA czĊsto wykorzystywane są sáabo zabezpieczone standardy komunikacji radiowej (technologia
SDR9). SpecjaliĞci ostrzegają przed moĪliwoĞcią wzrostu liczby ataków na poáączenia radiowe wykorzystywane w infrastrukturze telekomunikacji.
W przypadku sieci przemysáowych skuteczny atak pociąga bardzo powaĪne
skutki, prowadząc do przejĊcia kontroli nad sterowanymi procesami. Konsekwencją
moĪe byü wywoáanie awarii, unieruchomienie lub zniszczenie obiektów gospodarczych i uĪytecznoĞci publicznej (systemów energetycznych, sygnalizacji Ğwietlnej,
instalacji wodociągowych, systemów obsáugujących transport itp.).
Pierwszym szkodliwym kodem, który na duĪą skalĊ zaatakowaá systemy sterowania sieci przemysáowych, umoĪliwiając podsáuch i modyfikacjĊ parametrów
pracy urządzeĔ, byá program Stuxnet (Trojan-Dropper.Win32.Stuxnet, Rootkit.Win32.Stuxnet.a). Przy jego pomocy w 2010 r. dokonano ataku na iraĔskie sieci
przemysáowe (w tym komputery elektrowni atomowej w Buszehr), zaraĪając 60%
komputerów. Stuxnet, atakując systemy z oprogramowaniem WinCC, wyszukuje w
sieci programowalny sterownik logiczny firmy Siemens, której urządzenia są stosowane w zakáadach przemysáowych na caáym Ğwiecie, m.in. w elektrowniach, rafineriach
ropy naftowej, oczyszczalniach Ğcieków i zakáadach nuklearnych. ZagroĪeniem dla
instalacji przemysáowych jest teĪ robak Duqu, który wykorzystuje lukĊ w jądrze systemu Windows (dociera do systemu dziĊki spreparowanemu plikowi Worda i zbiera
dane potrzebne do ataku) (http://magazynt3.pl). Celem dziaáaĔ przestĊpczych byáy
koncerny chemiczne, naftowe i zbrojeniowe, firmy paliwowe i energetyczne
(http://di.com.pl/news 2011). Potwierdzono teĪ moĪliwoĞü wyáączenia, a nawet
uszkodzenia turbin wiatrakowych oraz przejĊcia kontroli nad publiczną siecią wodociągów.
Eksperci od bezpieczeĔstwa komputerowego ostrzegają teĪ przed moĪliwoĞcią
ukrycia szkodliwych obwodów w mikroczipach. Takie zagroĪenie znacznie trudniej
8

Rozproszony system elementów wykonawczych i monitorujących, poáączonych z centrami dyspozycyjnymi przez rozlegáe sieci telekomunikacyjne.
9
Software Defined Radio – system komunikacji radiowej, w którym dziaáanie elementów
elektronicznych jest sterowane przy pomocy programu komputerowego; rozwiązanie jest uĪyteczne i coraz czĊĞciej wykorzystywane w szybko rozwijających siĊ systemach.
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identyfikowaü, a konsekwencje mogą byü bardzo powaĪne. Na tego typu atak podatne jest kaĪde urządzenie z wbudowanym mikroprocesorem. Ukáady scalone,
skáadające siĊ ze zbioru bloków funkcjonalnych, realizujących róĪne zadania, znajdują siĊ w systemach komunikacji, sieciach energetycznych, w systemach sterujących znajdujących siĊ np. w samolotach czy samochodach. Wykorzystywane są teĪ
do kontroli dostĊpu do kont bankowych. Szkodliwy obwód moĪna ukryü w sprzĊcie
komputerowym, a atak wywoáaü w dowolnym czasie, pod wpáywem okreĞlonego
bodĨca. W wyniku ataku ukáad moĪe przestaü poprawnie dziaáaü, lub np. przekazywaü poufne dane. Eksperci nie mają wątpliwoĞci, Īe takie zagroĪenie, którego
skutki mogą byü katastrofalne, jest caákiem realne. Problem ten dotyczy takĪe wyposaĪonych w elementy elektroniczne urządzeĔ medycznych, takich jak rozruszniki
serca czy automatyczne pompy insulinowe. Podsystemy takich urządzeĔ nie są
bowiem w Īaden sposób zabezpieczane, podczas gdy ich parametryzowanie i odczyt dziaáania odbywają siĊ bezprzewodowo, co stwarza moĪliwoĞci zakáócenia
prawidáowej pracy (http://technowinki.onet.pl 2014).
Istotną kwestią dostrzeganą ostatnio jest potrzeba ochrony oprogramowania
wbudowanego (firmware), traktowanego dotąd jako bezpieczne. Projektowane jest
ono tak, by przez dáugi czas dziaáaáo niezmiennie, jednak wykorzystywane obwody
pozwalają na wielokrotny zapis, zatem istnieje moĪliwoĞü jego modyfikacji.

4. Problem bezpieczeĔstwa sieci energetycznych
Najbardziej strategiczny cel moĪe stanowiü inteligentna sieü elektroenergetyczna (Smart Grid), áącząca elektrownie, instalacje do przesyáania i magazynowania energii oraz jej odbiorców, w której elektroniczne liczniki prądu przesyáają do
dostawcy informacjĊ o jego zuĪyciu. ZagroĪenie w szczególnoĞci dotyczy urządzeĔ
I i II generacji wykorzystywanych na duĪą skalĊ w niektórych krajach europejskich,
bowiem byáy one projektowane bez uwzglĊdnienia potrzeby bezpieczeĔstwa. Problem odnosi siĊ równieĪ do inteligentnych sieci energetycznych integrujących maáe
alternatywne Ĩródáa energii, takie jak panele sáoneczne, turbiny wiatrowe czy niewielkie elektrownie wodne, które w celu wzrostu wydajnoĞci i skutecznej kontroli
są áączone z Internetem. Taka zaawansowana infrastruktura informatyczna umoĪliwia zdalne korelowanie produkcji energii z jej zuĪyciem, maksymalizowanie efektywnoĞci przepáywu oraz eliminowanie przerw w dostarczaniu usáug energetycznych.
Niestety, uĪywanie liczników energii elektrycznej posiadających adresy IP czyni je
podatnymi na ataki DoS (polegające na blokadzie realizacji usáugi) oraz modyfikacjĊ
przesyáanych do operatora danych, skutkiem czego moĪe byü odciĊcie odbiorcy dostawy prądu.
W 2011 r. odnotowano atak na japoĔską firmĊ Mitsubishi Heavy Industries,
producenta urządzeĔ dla wojska oraz sektorów energetycznego i stoczniowego
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(http://technowinki.onet.pl 2014). W 2014 r. firma Symantec upubliczniáa wiadomoĞü, iĪ monitoruje aktywnoĞü grupy szpiegowskiej Dragonfly (znanej teĪ jako
Energetic Bear) koncentrującej dziaáalnoĞü na sektorze energetycznym, której prawdopodobnym celem jest szpiegostwo przemysáowe (www.symantec.com 2014). Obszarem jej dziaáania jest gáównie Ameryka Pán. i Europa (takĪe Polska). Ocenia siĊ,
Īe Dragonfly dysponuje szerokimi zasobami i moĪe stosowaü róĪne metody infiltracji organizacji z sektora energetycznego na caáym Ğwiecie.
W wyniku ataku na sieci energetyczne mogą ucierpieü takie obszary gospodarki, jak transport, telekomunikacja, produkcja ĪywnoĞci czy opieka medyczna.
Wedáug przewidywaĔ ekspertów ryzyko awarii zasilania bĊdzie rosáo.

Podsumowanie
Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w gospodarce determinuje dynamikĊ jej rozwoju, i to pomimo wielu realnych zagroĪeĔ. Aby ich uĪytkowanie byáo
bezpieczne, systemy ochrony muszą nadąĪaü za rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, stanowiąc ich waĪny element. Problem bezpieczeĔstwa systemów
teleinformatycznych musi byü uwzglĊdniany juĪ w fazie ich projektowania i tworzenia narzĊdzi programowych. Dobrze, Īe ĞwiadomoĞü w tym zakresie zarówno wĞród
ich twórców, jak i uĪytkowników w ostatnich latach wyraĨnie wzrosáa.
Globalny charakter sieci ma ogromny wpáyw na bezpieczeĔstwo wszelkiej
dziaáalnoĞci podejmowanej z wykorzystaniem Internetu. W wielu krajach brak jest
ekspertów ds. bezpieczeĔstwa, a wáadze nie mają moĪliwoĞci egzekwowania prawa
w zakresie przestĊpstw informatycznych.
Wobec coraz bardziej masowego wykorzystywania w gospodarce technologii
informatycznych oraz wzrostu zagroĪeĔ pojawia siĊ pytanie, jak dáugo jeszcze dostĊpne zabezpieczenia bĊdą gwarantowaáy poĪądany poziom ochrony. Stosowane
do uwierzytelniania komunikujących siĊ stron oraz ochrony poufnoĞci i integralnoĞci danych standardy kryptograficzne takĪe wykazują podatnoĞü na ataki, zatem
widaü wyraĨną potrzebĊ opracowania nowych metod ochrony oraz mocnych, mogących sprostaü nowym wyzwaniom mechanizmów zabezpieczeĔ.
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INTENSIFICATION OF THE CRIME IN E-COMMERCE

Summary
The scope of use of ICT in the Polish economy is growing rapidly. Provision of
information for the purposes of trade and business, and contacts between public administration and the general public is increasingly performed using electronic means and
decision-making processes in enterprises are supported by powerful analytical tools.
There is a risk of data and privacy loss related to the use of modern technologies, despite the use of available methods and means of protection. The aim of this article is to
highlight the scale of the network security threat in the era of the development of electronic commerce, and to show the possibility of effective attacks against PCs and company and industrial networks.
Keywords: e-commerce, the risks of information systems, targets of attacks.
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