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Michał Chrzanowski
Dyrektor NASK

 Zakończyliśmy z sukcesem kolejny  rok pracy instytutu. Nowy 2014 rok niesie ze 
sobą wielkie wyzwania. Internet, traktowany do niedawna jako synonim nowoczesności, stał 
się  nieodzownym składnikiem naszej codzienności. Nie wyobrażamy sobie życia bez dostępu 
do sieci, a gospodarka w coraz większym stopniu jest zależna od Internetu. Na naszych 
oczach dokonał się  skok cywilizacyjny. 

 Ten obraz pełen sukcesów i nowych perspektyw burzy jednak to, co wiąże się  
z ciemną stroną sieci. Oszustwa, przestępstwa internetowe, ryzyko cyberzagrożeń w skali 
międzynarodowej, czy wreszcie działania przestępców dotkliwie krzywdzące najmłodszych 
użytkowników Internetu, to problemy, które także są naszą codziennością. 

 NASK podejmuje szereg skutecznych działań aby przeciwdziałać tym zagrożeniom. 
Odnosimy na tym polu niewątpliwie sukcesy skutecznie walcząc z botnetami, z przestępcami 
próbującym seksualnie wykorzystywać najmłodszych, z oszustami czyhającymi na nasze 
oszczędności. 

 Skuteczne działanie, budowanie różnorodnego, czasem zaskakującego, ale 
bezpiecznego Internetu, musi stanowić wyzwanie dla wszystkich użytkowników sieci.  
To jednak nie tylko kwestia dobrej woli i chęci, ale także wiedzy, koordynacji działań instytucji 
i wszystkich tych, którzy są i powinni być odpowiedzialni za bezpieczeństwo Internetu.  
Mam nadzieję, że w 2014 roku będziemy mogli z takiego bezpieczniejszego Internetu korzystać.  

  

Michał Chrzanowski

Szanowni Państwo,
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Wydarzenia
Akcja społeczna

Polska po raz 10 obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu 
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. www.dbi.pl 

11 lutego w ponad 100 krajach na świecie obchodzony 
był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Tegoroczne ha-
sło DBI - „Razem tworzymy lepszy Internet” - zwracało 
uwagę internautów na pozytywne aspekty wykorzysta-
nia sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata. 
W  Polsce po raz dziesiąty obchody organizowało Polskie 
Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Nauko-
wa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Funda-
cja Dzieci Niczyje (FDN). Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
 
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Inter-
netu organizatorom szczególnie zależało na podkreśleniu 
ogromnego potencjału sieci, który dzieci mogą wykorzy-

stać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki. Hasło „Razem tworzymy 
lepszy Internet” zaznacza także rolę każdego internauty w kształtowaniu przyszłości sieci, jako środowiska bezpiecznego i 
pozytywnego, stwarzającego coraz to nowe i ciekawe możliwości. 
Instytucje kształcące dzieci i młodzież coraz częściej wykorzystują nowe media w edukacji. Wzrasta zatem znaczenie ochro-

ny najmłodszych internautów przed zagrożeniami w sieci. Dlatego to szczególnie szkoły w ramach DBI organizują rokrocznie 
liczne akcje edukacyjne. W tym roku przez stronę www.dbi.pl zgłoszono niemal 1 200 różnorodnych inicjatyw promujących 
temat bezpieczeństwa w sieci jej pozytywnych możliwości wśród dzieci, młodzieży i rodziców. 

Centralnym punktem obchodów DBI w Polsce była konferencja dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów 
pracujących z dziećmi, która odbyła się 11 lutego 2014 r. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Wykład inauguracyjny na 
temat „Edukacja medialna – (r)ewolucja w stronę pozytywów” wygłosił dr hab. Jacek Pyżalski, który poprowadził następ-
nie debatę  z udziałem zaproszonych ekspertów: nauczycieli, psychologów, policji, przedstawicieli biznesu oraz młodzieży. 
Dyskutanci z tak różnych środowisk wspólnie zastanawiali się nad możliwościami pozytywnego wykorzystania nowych 
technologii w edukacji. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie wyników europejskiego konkursu na „Najlepsze 
treści dla dzieci online”, w którym dwa polskie serwisy, tworzone dla dzieci przez dzieci, zdobyły najwyższe miejsca:

	 1 miejsce - http://instrukcjaobslugijezykapolskiego.blogspot.com - videoblog o języku polskim, prowadzony przez grupę  
 uczniów z Bestwiny

	 2 miejsce - http://ksiazkinaczacie.blox.pl - blog Aleksego Krzysztofiaka z recenzjami ciekawych pozycji książkowych.

Uczestnicy konferencji podkreślali również rolę, jaką powinni pełnić dorośli – rodzice, opiekunowie, dziadkowie –  
w towarzyszeniu dzieciom w poznawaniu wirtualnej rzeczywistości. Temat ten jest szczególnie ważny w odniesieniu do 
ostatnich wniosków z badań prowadzonych w ramach projektu EU Kids Online, z których wynika, że pomimo deklarowanego 
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Wydarzenia
Konferencja

Zapraszamy do udziału w SECURE 2014!

Termin: 22-23 października 2014 r.

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej: www.secure.edu.pl

Konferencja SECURE to:
• Eksperci z całego świata  
• Specjalistyczne warsztaty  
• Gorące tematy i najnowsze rozwiązania  
• Skuteczny międzynarodowy networking

przez 90 proc. rodziców stosowania różnego rodzaju ochrony aktywności dzieci w Internecie, tylko 72 proc. dzieci w Polsce 
potwierdza, że jakiekolwiek ograniczenia czy ochrona ich dotyczą. Wykład „O restryktywnej ochronie dzieci w Polsce. Rodzice 
zabraniają - dzieci nie wiedzą” wygłosiła dr Lucyna Kirwil z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, będąca przedstawicielem 
Polski w EU Kids Online 3. - Odnotowana w Polsce rozbieżność między odsetkiem rodziców deklarujących stosowanie 
ograniczeń a odsetkiem dzieci dostrzegających te ograniczenia jest znacząca. Wynik ten wskazuje, że w Polsce możemy 
poprawić międzypokoleniową komunikację na temat tego, jakie aktywności w Internecie i w jakich warunkach dzieci mogą 
podejmować, a jakich nie powinny – zaznaczyła dr Lucyna Kirwil. 

Podczas konferencji zaprezentowanych zostało wiele nowych inicjatyw edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci 
i młodzieży w Internecie. Z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkała się akcja Telewizji Polskiej – „Interne-
towy Teatr TVP dla szkół”. Dzięki tej inicjatywie najmłodsi z wielu małych miejscowości Polski mieli okazję obejrzeć przed-
stawienia teatralne, najlepszych polskich teatrów dla dzieci. W projekcie udział wzięło ponad 500 tys. dzieci  z niemal 7 300 
szkół. Tegoroczna odsłona projektu rozpoczęła się 16 stycznia spektaklem „MOMO” Teatru Dramatycznego w Białymstoku, 
który obejrzeli uczniowie z 523 szkół z całego kraju. 

SECURE 2013    
– eksperci o najnowszych trendach w cyberbezpieczeństwie

W dniach 9-10 października 2013 r. odbywała się siedemnasta edycja konferencji SECURE na temat bezpieczeństwa tele-
informatycznego, organizowana przez NASK oraz działający w jego strukturach zespół CERT Polska. W wydarzeniu, które 
miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik, wzięła udział rekordowa liczba niemal 50 prelegentów i 460 uczestników z Polski 
i ze świata. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany poglądów oraz dyskusji na temat najnowszych światowych trendów  
w walce z cyberzagrożeniami. 

Podczas SECURE 2013 wystąpili m.in. Ryan Kazanciyan z 
firmy Mandiant oraz William Hagestad II z Red Dragon Ri-
sing, którzy omówili kwestię ataków APT (ang. Advanced 
Persistent Threats), ukierunkowanych na strategiczne insty-
tucje i przedsiębiorstwa. Zdaniem Kazanciyana same ataki 
dochodzą do skutku nie tylko dzięki stosowaniu szczególnie 
wyrafinowanego złośliwego oprogramowania, ale także w 
wyniku zaniedbań administratorów, którzy nie są świadomi 
ich konsekwencji. Z kolei William Hagestad II stwierdził, że 
większość technologii na co dzień używanych przez inter-
nautów znajduje się pod kontrolą chińskich korporacji, które 
są identyfikowane jako źródła ataków typu APT. Podczas 
SECURE 2013 nie zabrakło także prezentacji członków ze-
społu CERT Polska. Jego kierownik Piotr Kijewski przed-
stawił działania podjęte w 2013 roku w walce z botnetami, 
m.in. Virutem czy Citadel plitfi. Natomiast Łukasz Siewierski 

przeanalizował metody płatności elektronicznych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, prezentując na tej podstawie kon-
sekwencje korzystania z protokołu NFC.
Konferencji towarzyszyły cztery warsztaty SECURE Hands-
-on, w tym trzy prowadzone przez pracowników NASK oraz 
CERT Polska. Nowością edycji 2013 była wystawa „SECU-
RE Expo”, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z 
najnowszą ofertą rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Patronat honorowy nad konferencją SECURE 2013 objęli: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych oraz Europejska Agencja ds. Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji (ENISA). Partnerami były firmy: Qu-
alys, American Chamber of Commerce in Poland, RSA, Dell, 
BT, Orange, Blue Coat, Fortinet, Fireeye, HP oraz McAfee.
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Wydarzenia
Akcja społeczna

Zakup kontrolow@ny   
– czyli jak mądrze kupować dzieciom elektroniczne gadżety

Dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci. Jak pokazują badania EU Kids 
Online II (2011) z Internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta w Polsce 
aż 98 proc. osób w wieku 9-16 lat. Spośród dzieci w wieku 9-11 lat 52 proc.  
łączy się z Internetem wykorzystując własny komputer osobisty, zaś 34 
proc. robi to za pomocą telefonu komórkowego. Nowe technologie stały 
się nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego  
i rozrywki młodych internautów. Nic więc dziwnego, że tablet, konsola, telefon 
komórkowy w ostatnich latach stają się coraz częściej kupowanym przez 
rodziców prezentem z okazji gwiazdki, pierwszej komunii czy urodzin dziecka. 

Zanim dorosły kupi prezent dziecku powinien zadać sobie następujące pytania 
- Jak wybrać grę odpowiednią dla mojego dziecka? Czy pozwolić dziecku na 
ściąganie aplikacji na iPada? Czy korzystanie z Facebooka przez komórkę jest 
bezpieczne? W rozpoczętej w grudniu 2012 r. akcji „Zakup kontrolow@ny” 
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) radzi dorosłym, jak dokonać 
rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla najmłodszych.

Kampania informacyjna ma na celu uświadomienie obdarowującym, że zakup 
sprzętu elektronicznego – laptopa, tabletu, smartfonu lub gry, powinien być dokonywany z rozwagą. Technologia niewłaściwie 
wykorzystywana może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i jego właściwego rozwoju. Dlatego tak ważne jest 
właściwe przygotowanie dzieci do korzystania z komputera czy telefonu komórkowego, co może uchronić rodzinę od wielu 
zagrożeń związanych z nowymi technologiami. Przekaz akcji dotyczy w szczególności takich kwestii, jak zabezpieczenie 
przed złośliwym oprogramowaniem, ściąganie aplikacji, dostosowanie gier do wieku użytkownika lub stosowanie narzędzi 
kontroli rodzicielskiej w przypadku młodszych internautów. 

W ramach akcji eksperci z PCPSI i zespołu CERT Polska działającego w NASK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego 
przygotowali elektroniczny poradnik „Zakup kontrolow@ny”, który ma pomóc dorosłym zatroszczyć się o bezpieczne 
i konstruktywne wykorzystywanie nowych technologii przez dzieci. Poradnik wraz z towarzyszącymi mu przekazami 
kampanijnymi dostępne są do pobrania na stronie akcji www.saferinternet.pl/zakupkontrolowany.  

Partnerzy akcji „Zakup kontrolow@ny”:

Patronat: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Europejskie Centrum Konsumenckie

Partnerzy: Media Markt, Saturn, e-Commerce Polska, AVG Technologies, Powiatowy Rzecznik  

 Konsumentów w Lubaniu, Galeria Handlowa Arkadia (Warszawa), Galeria Handlowa 

 Panorama (Poznań), kaliszdladzieci.pl 
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Dziecko jako konsument

Warto pamiętać o tym, że nie tylko dorośli potrzebują wsparcia przy dokonywaniu zakupów. Okazuje się, że liczba dzieci 
robiących zakupy w sieci z każdym rokiem rośnie. Badania przeprowadzone dla Ceneo.pl (2011) pokazują, że 12 proc. 
użytkowników tego serwisu to osoby poniżej 18 roku życia. Młodzi klienci najchętniej kupują w sieci gry, ubrania i telefony 
komórkowe. Trzy czwarte z nich nie wydaje jednorazowo na zakupy online więcej niż 200 zł. 15 proc. polskich nastolatków 
posiada konto w serwisie aukcyjnym, poprzez które trzy razy częściej kupuje niż sprzedaje produkty. Jak wynika z analiz 
firmy PayU SA niepełnoletni dokonują najwięcej transakcji w kategorii  „Odzież, Obuwie, Dodatki” – w 2012 roku co 
czwarta płatność za zakupy juniorów dotyczyła tego obszaru. Co dziesiąta złotówka jest wydawana na przedmioty z zakresu  
„Sport i Turystyka”, ale zaraz za tą kategorią plasują się ex aequo „Komputery” oraz „Telefony i Akcesoria”.

Ponadto, według badań przeprowadzonych na zlecenie producenta programów antywirusowych Horton (2011), co czwarte 
dziecko przyznało, że korzysta z kont albo kart kredytowych rodziców bez ich wiedzy. Zaledwie 17 proc. rodziców wie o 
internetowych zakupach swoich dzieci.

Warto wspomnieć także o tym, że coraz więcej polskich banków ma w swojej ofercie propozycje dla niepełnoletnich 
konsumentów umożliwiając im posiadanie własnego konta czy karty płatniczej. Konta dla młodzieży oferuje większość 
banków. Część prowadzi je pod osobną marką, np. mBank (jako Izzy) czy PKO BP (PKO Konto Pierwsze). Inne banki, jak m.in. 
ING, pozwalają młodzieży na założenie standardowego konta. Warunkiem jest zgoda rodziców i ukończone 13 lat. 

Obecność dzieci w Internecie zauważa coraz więcej firm, które zastawiają na nie liczne finansowe pułapki. Największe kryją 
się w grach, zarówno tych dostępnych na telefonach komórkowych, jak i w Internecie. Te ostatnie, mimo iż w większości 
bezpłatne, wymagają drobnych, choć nieobowiązkowych płatności, na przykład za dodatki. Na zakup gry może wystarczy 20 
zł, ale za to jej ciągłe uatrakcyjnianie, gadżety potrzebne, by „popchnąć” akcję do przodu, mogą kosztować krocie.  

Jak zatem zadbać o to, by dzieci stały się mądrymi i odpowiedzialnymi użytkownikami usług e-commerce? Przede wszystkim 
odpowiednio przygotowując dziecko do bycia klientem w rzeczywistym sklepie – przez rozmowy o wartości produktów  
i pieniądza, zabawy na temat kupowania, pokazywanie transakcji zakupu. Ważne, aby w wieku szkolnym nie zabrakło 
edukacji ekonomicznej w zakresie tego, jak funkcjonują konta bankowe, karty płatnicze, jak bezpiecznie kupować online etc. 
W późniejszym etapie można nauczyć dziecko, jak dokonywać transakcji online, pod warunkiem ustalenia z nim określonych 
zasad i reguł dotyczących internetowych zakupów.          ■

Julia Gursztyn

Wydarzenia
Cyberprzestępczość
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Wydarzenia
Najnowsze metody cyberprzestępców

Cyberprzestępcy wykorzystują luki w tysiącach  
domowych routerów

Więcej informacji na temat wykrytego problemu oraz instrukcja sprawdzenia ustawień routera znajdują się na stronie 
http://www.cert.pl/news/8019.

Cyberprzestępcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków – ostrzega działający  
w NASK zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków  
i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont. Eksperci podejrzewają także, 
że ten sam mechanizm może zostać w przyszłości wykorzystany w atakach na użytkowników w innych krajach. 
 
Klienci bankowości elektronicznej po raz kolejny stali się celem cyberataków. Tym razem przestępcy wykorzystują podatność 
routerów domowych, umożliwiających zdalną zmianę ich konfiguracji. W efekcie mogą modyfikować wpisane serwery DNS 
i przekierowywać ruch na serwery będące pod ich kontrolą. To oznacza, że użytkownik próbując połączyć się na przykład  
z serwerem swojego banku zostaje w sposób niezauważony przekierowywany na podstawioną maszynę. Przestępca uzy-
skuje wówczas dostęp do przesyłanych danych i może fałszować odpowiedzi niektórych domen bankowych, na przykład 
poprzez dodanie dodatkowej zawartości, żądania potwierdzenia kodem jednorazowym czy zmiany numeru konta. Są to tzw. 
ataki man-in-the-middle, polegające na podsłuchu i modyfikacji wiadomości przesyłanych pomiędzy dwiema stronami bez 
ich wiedzy.

Eksperci CERT Polska zwracają uwagę na to, że ataki dokonywane są pomimo skutecznie działających zabezpieczeń, które 
wykorzystują strony bankowe. Chodzi przede wszystkim o protokół SSL używany do bezpiecznych połączeń internetowych, 
zapewniający poufność transmisji przesyłanych danych. Użytkownikom jest on znany w postaci symbolu kłódeczki, który 
powinien znajdować się przed adresem strony. Problem polega na tym, że SSL zabezpiecza dopiero stronę logowania. Użyt-
kownicy natomiast najczęściej wizytę w banku rozpoczynają od strony informacyjnej, która dopiero po wciśnięciu przycisku 
“Zaloguj” prowadzi do serwisu transakcyjnego. W tym momencie przestępcy mogą modyfikować odnośniki na stronach 
informacyjnych tak, by zamiast do serwera banku prowadziły pod specjalnie spreparowany adres, który rozpoczyna się od 
ciągu ssl-, ale w rzeczywistości nie jest chroniony protokołem. Możliwe jest wówczas stwierdzenie, że ma się do czynienia z 
atakiem przez obserwację informacji o szyfrowaniu w przeglądarce, o której świadczy m.in. wskaźnik kłódeczki. Powodzenie 
ataku zależy zatem od czujności użytkownika, który wychwyci te różnice.

Według specjalistów CERT Polska przestępcy mogli zaatakować tysiące serwerów. O problemie poinformowały również 
zagraniczne media, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przestępcy skorzystają z tego samego schematu, aby 
zaatakować użytkowników w innych krajach.
 

Biorąc pod uwagę skalę problemu zalecamy użytkownikom routerów sprawdzenie bezpieczeństwa domowej sieci. Świado-
mość zagrożenia i weryfikacja ustawień routera to pierwszy krok w kierunku zabezpieczenie się przed potencjalnym atakiem 
- mówi Piotr Kijewski, kierownik zespołu CERT Polska. – Ważne jest także, aby o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach 
natychmiast informować swój bank czy też ekspertów CERT Polska. W przeciwnym razie użytkownikom grozi nie tylko naru-
szenie prywatności, ale co gorsza utrata oszczędności z kont bankowych – dodaje Piotr Kijewski.
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Rok 2013 zakończył się dla rejestru domeny .pl wynikiem blisko 2,5 mln aktywnych nazw i dzienną liczbą rejestracji 
wynoszącą ponad 2800 - wynika z raportu instytutu badawczego NASK poświęconego rynkowi nazw domeny .pl za 
czwarty kwartał ubiegłego roku. W porównaniu do 2012 roku rejestr urósł o prawie 60 tys. nazw, a zdecydowaną 
większość jego abonentów stanowili przedsiębiorcy.
 
Rejestr domeny .pl zakończył 2013 rok z liczbą 2 461 499 aktywnych nazw. W porównaniu do końca 2012 roku w rejestrze 
nastąpił wzrost o 59 392 aktywne nazwy. Najlepszy, podobnie jak w latach ubiegłych, był pierwszy kwartał roku, kiedy 
internauci każdego dnia dokonywali średnio 3 032 rejestracji. W następnych dwóch kwartałach wyniki spadały i wynosiły 
odpowiednio 2 822 i 2 584, by w ostatnim kwartale osiągnąć poziom 2 806 nowych nazw dziennie. W skali całego roku 
średnia dzienna liczba rejestracji nazw domeny .pl wyniosła 2 810.

Raporty
Domena .pl

Dziennie rejestrujemy ponad 2800 nazw w domenie .pl
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Wraz z końcem grudnia polski rejestr liczył 914 tys. abonentów, o blisko 50 tys. więcej niż na koniec roku 2012. Większość 
z nich, czyli ok. 65 proc. stanowili przedsiębiorcy i organizacje, a 35 proc. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospo-
darczej. Z kolei pod względem geograficznym najwięcej, bo 24 proc. nazw było zarejestrowanych na rzecz osób i przedsię-
biorców z województwa mazowieckiego, przy czym aż 16 proc. z Warszawy. Na dalszych miejscach z udziałem 11 i 9 proc. 
znalazły się województwa śląskie i małopolskie. W rankingu największych rejestrów krajów Unii Europejskiej polski rejestr 
po raz kolejny utrzymał szóstą pozycję. W czołówce zestawienia nie odnotowano żadnych zmian. Tak jak w roku poprzednim 
listę otwierają rejestr niemiecki, brytyjski i holenderski, z liczbą rejestracji kolejno ok. 15, 10 i 5 milionów. Przed rejestrem 
domeny .pl znalazły się także rejestry francuski i włoski.

Rejestr domeny .pl po raz kolejny utrzymał swoją pozycję wśród największych rejestrów Unii Europejskiej, utrzymując 
stabilne tempo wzrostu - mówi Michał Chrzanowski, dyrektor instytutu badawczego NASK -Jednocześnie warto zwró-
cić uwagę na fakt, iż w każdym kolejnym kwartale ubiegłego roku rósł wskaźnik odnowień nazw domeny .pl, osiągając 
na koniec roku blisko 60 proc. Na koniec 2013 roku przy rejestracji i utrzymaniu nazw domeny .pl współpracowaliśmy 
ze 194 Partnerami, którzy obsługiwali łącznie ponad 99 proc. aktywnych nazw domeny .pl - dodaje Michał Chrzanowski. 
 
Więcej: www.dns.pl

Liczba nazw domeny .pl w DNS.

copyright by NASK
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Wywiad z dr Agnieszką Wrońską,  
Kierownikiem Działu Akademia NASK

W jakich obszarach aktywna jest Akademia NASK?

Akademia NASK jest działem, który odpowiada za tworzenie oraz realizację działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz 
popularyzatorskiej. W skład działu wchodzą dwa zespoły: Zespół Szkoleń i Projektów Społecznych oraz Zespół Reagowania 
na Nielegalne Treści w Internecie – Dyżurnet.pl.

Zespół Szkoleń i Projektów Społecznych prowadzi wielokierunkową działalność. Jego zadaniem jest tworzenie 
i realizacja programów szkoleń oraz kursów bazujących na wiedzy eksperckiej NASK, a także działania non profit w zakresie  
edukacji i popularyzacji idei bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. 

Drugi zespół - Dyżurnet.pl realizuje misję, jaką jest dążenie do usunięcia internetowych treści nielegalnych, wytworzonych 
z udziałem dzieci lub skierowanych przeciwko ich bezpieczeństwu oraz innych, niezgodnych z przepisami prawa w Polsce 
m.in. dotyczących ksenofobii i rasizmu. Zespół przyjmuje od użytkowników Internetu anonimowe zgłoszenia dotyczące 
nielegalnych i szkodliwych treści. Realizacja zadań podejmowanych przez zespół możliwa jest dzięki współpracy z Policją 
oraz funkcjonowaniu w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Zespołów Reagujących (INHOPE). 
Dyżurnet.pl poza podstawową aktywnością – obsługą zgłoszeń, podejmuje także przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie 
świadomości i podniesienie bezpieczeństwa internautów, szczególnie tych najmłodszych.

Zatrzymajmy się chwilę przy projektach prowadzonych przez Akademię. Jakie przedsięwzięcia, adresowane do 
różnych grup wiekowych, udało Wam się w ostatnim czasie zrealizować?

Nasze działania kierujemy do najmłodszych użytkowników Internetu, ich 
opiekunów – rodziców i nauczycieli, jak i do osób starszych. Nie sposób 
skrótowo opisać wszystkich realizowanych przez nas projektów, dlatego 
pozwolę sobie zaprezentować tylko te, które dadzą czytelnikom obraz zakresu 
naszej pracy.

Akademia NASK prowadzi  wiele różnych projektów non profit o charakterze 
edukacyjnym, w tym projekt Komisji Europejskiej Safer Internet, projekt 
KURSOR, Bądźmy Bezpieczni w Internecie, Przygody Plika i Foldera  
w sieci, konkurs na plakat „Tworzymy bezpieczny Internet” czy projekt 
Senior dla Seniora. Większość z nich realizowana jest etapami, które kończą 
się osiągnięciem założonych celów, a następnie staramy się, by były dalej 
rozwijane. Tak jest w przypadku Przygód Plika i Foldera – do powstałych 
filmów i scenariuszy lekcyjnych w kolejnym etapie dodaliśmy audiobook, 
pomocny również w edukacji dzieci niewidomych i niedowidzących, oraz 
zeszyt ćwiczeń, który uatrakcyjnia całą ofertę. Swoje działania rozwijamy także 
dzięki współpracy z naszymi partnerami. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego, Wydziałem Prewencji KWP w Krakowie oraz 
małopolskim Kuratorium Oświaty zorganizowaliśmy w listopadzie ubiegłego 
roku i w marcu tego roku dwa duże szkolenia dla policjantów. Głównym 

dr Agnieszka Wrońska

Spotkanie z uczniami w Białymstoku, 2013 r.
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tematem prowadzonych przez naszych ekspertów spotkań była profilaktyka 
cyberzagrożeń. Policjanci – uczestnicy obu szkoleń, wyposażeni w materiały 
edukacyjne oraz solidną porcję wiedzy zdobytą podczas warsztatów, realizują 
dalszą część programu edukacyjnego wśród uczniów ponad 1 600 szkół tego 
województwa. 

Z kolei dla osób w wieku 50+ Akademia NASK współprowadziła program 
edukacyjny „Senior dla Seniora”. Miał on nie tylko upowszechniać 
umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród osób starszych, ale 
również zachęcić ich do bycia ambasadorami nowych technologii w swoim 
otoczeniu. 

Interesującym projektem był konkurs na plakat „Tworzymy 
Bezpieczny Internet”. Zadaniem akcji było zwrócenie uwagi dorosłych, 
rodziców, opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi  
i młodzieżą na problem zagrożeń w Sieci pokazując, jak dbać o bezpieczeństwo 
młodego internauty. Konkurs miał także na celu wykorzystanie potencjału 
młodych artystów oraz promocję ich twórczości. Projekt został objęty 
honorowym patronatem przez małżonkę Prezydenta RP Annę Komorowską, 
a dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w jury konkursu 
zasiedli wybitni polscy artyści profesorowie: Waldemar Świerzy, Stanisław Wieczorek, Mieczysław Wasilewski, a także 
Piotr Młodożeniec i Grzegorz Adach. Zwycięskie prace pojawiły się nie tylko w Muzeum Plakatu w Wilanowie, ale również 
– co nas ogromnie cieszy - w miejskiej przestrzeni publicznej: na Dworcu Centralnym w Warszawie, Dworcu Głównym we 
Wrocławiu i Gdyni, a także w siedzibie Polskiego Radia.

Akademia angażuje się w organizacje konferencji z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy. Jakiego rodzaju 
konferencje współorganizowaliście w ostatnim czasie? 

Spotkania z instytucjami z kraju i zagranicy to doskonała platforma 
wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych 
w Sieci. Dobrym przykładem jest tutaj VII Międzynarodowa Konferencja 
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, która odbyła się 
we wrześniu zeszłego roku. W jej programie znalazły się wykłady oraz 
warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów z zagranicznych  
i krajowych organizacji zajmujących się tematyką dotyczącą bezpieczeństwa 
dzieci online. Kolejnym przykładem jest konferencja „Bądźmy bezpieczni  
w Internecie”, nad którą honorowy patronat objęła Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Podczas konferencji zaproszeni 
goście - przedstawiciele środowiska lokalnego, władz administracyjnych, 
sektora nauki i edukacji, mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami 
oraz podyskutować o priorytetowych działaniach w zakresie edukacji dla 
bezpieczeństwa w Sieci. Kolejna konferencja TIKE 2012, jaką zorganizowali- 
śmy wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży oraz Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 
była poświęcona tak ważnym obecnie technologiom informacyjnym 
i telekomunikacyjnym w edukacji.

Chciałabym podkreślić, że organizację konferencji jak i innych działań 
ułatwia nam współpraca z wieloma różnymi instytucjami i organizacjami,  
w tym z Komisją Europejską w ramach programu „Safer Internet”, czy 
organizacjami międzynarodowymi takimi jak INSAFE i INHOPE.

Paweł Dadok

Nagroda Dyrektora NASK w konkursie  

“Tworzymy Bezpieczny Internet”
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Na czym polega zaangażowanie pracowników Akademii NASK  
w realizację warsztatów czy konferencji? 

Forma zaangażowania naszych pracowników wynika z charakteru i kształtu 
konkretnego projektu. W niektórych przypadkach służymy naszą wiedzą 
partnerom zewnętrznym lub pomagamy im uzyskać wsparcie merytoryczne ze 
strony ekspertów pracujących w NASK. Zazwyczaj jednak przeprowadzamy 
działania od początku do końca własnymi siłami, zaś nasza praca obejmuje 
przygotowanie projektu zarówno pod względem merytorycznym jak 
i organizacyjnym. 

Czym różnią się szkolenia, które prowadzi Akademia NASK od innych 
tego typu szkoleń?

Oferta szkoleniowa Akademii NASK, przeznaczona dla sektora admini-
stracji publicznej, biznesu zawiera 12 propozycji ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT, w tym: bezpieczeń- 
stwo technologiczne sieci, bezpieczeństwo użytkowników w środowisku 
sieciowym, metody biometryczne i ich zastosowanie w praktyce, zarządzanie 
systemem bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z polskimi normami. 
Nasi pracownicy są fachowcami łączącymi pracę zawodową z prowadzoną  

w ramach instytutu badawczego działalnością naukową. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą mieć pewność, że skierowane do 
nich szkolenia są prowadzone przez praktyków-profesjonalistów. Współpracowaliśmy również przy przygotowaniu i realizacji 
programu nauczania nowej specjalności - „Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych” w Warszawskiej Wyższej 
Szkole Informatyki. 

Jakie będą kierunki rozwoju projektów realizowanych przez Akademię 
NASK? 

Największą satysfakcję sprawia nam realizacja działań edukacyjno-
popularyzatorskich, dlatego też będziemy rozszerzać dotychczasowe 
działania w tym obszarze. Jednym z nich jest projekt KURSOR, którego celem 
jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń w sieci oraz rozszerzenie  
umiejętności w zakresie IT, nauk matematyczno–przyrodniczych, a także 
przedsiębiorczości. Niedawno zakończył się jego pilotaż, w którym uczestniczyli 
uczniowie ze szkół podstawowych warszawskiego Ursynowa, ich nauczyciele 
i rodzice. Projekt realizowany był wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza, a jednym 
z jego efektów było stworzenie różnych multimediów, w tym wykładów online, 
gry edykacyjnej oraz cyklu edukacyjnych kreskówek, bardzo atrakcyjnych  
w swej form dla młodych ludzi. Kontynuujemy także projekt „Safer 
Internet”. W ramach realizowanego właśnie etapu, przewidzianego na lata 
2012-2014, staramy się wśród dzieci i młodzieży budować świadomość  
o zagrożeniach, z jakimi mogą zetknąć się w Internecie, propagować zasady 
jego bezpiecznego używania oraz pomagać dzieciom, które padły ofiarą 
przemocy i nieuczciwości w sieci. Z naszymi działaniami będziemy chcieli 
dotrzeć również  do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. 
niewidomych i niedowidzących.                                                               ■

Z dr Agnieszką Wrońską, kierownikiem działu Akademia NASK, rozmawiał 

Krzysztof Węgier

Aleja Bezpiecznego Internetu w Rzeszowie
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Sieć wymiany informacji  
o bezpieczeństwie

Paweł Jacewicz

Czym jest NISHA

NISHA1 jest kontynuacją wcześniejszego projektu o nazwie FISHA2. Jego celem było stworzenie prototypu sieci wymiany 
danych oraz zbadanie możliwości pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz domowych użytkowników 
komputerów w zakresie dostępu do rzetelnych informacji związanych z cyberbezpieczeństwem. Wyniki wcześniejszych 
badań3 pokazały, że te dwie grupy mają największy udział w budowaniu bezpiecznego Internetu, ponieważ są najczęstszym 
celem ataków. Wynika to głównie z faktu, że większość z nich nie posiada odpowiedniej wiedzy i nie wie także, gdzie 
ją można w łatwy sposób zdobyć. Założeniem obu projektów jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości informacji, 
której autorami będą eksperci pracujący w instytucjach z całej Europy zajmujących się bezpieczeństwem oraz indywidualni 
specjaliści. Materiały przez nich tworzone, po opublikowaniu w sieci NISHA i udostępnieniu na lokalnych portalach, będą 
mogły być przetwarzane przez tzw. brokerów informacji, np. agencje prasowe, portale tematyczne lub blogerów. Ich zadaniem 
pozostanie dostosowanie treści do odbiorcy końcowego – czyli bezpośredniego czytelnika. Dostęp do bazy artykułów będzie 
całkowicie bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych4.

Agencje prasowe

Dziennikarze

Portale tematyczne Blogerzy

Przedsiębiorstwa
(SME)

Sieć informacji

Wszystkie artykuły przechowywane są w rozproszonej sieci baz danych ( ● na schemacie, patrz  str. 14) ulokowanych na  
serwerach partnerów projektu. Rozmieszczenie ich w różnych geograficznie punktach w Niemczech, Węgrzech, Portugalii 
oraz Polsce zapewnia redundancję zasobów i szybki dostęp. Bazy pozostają w ciągłej komunikacji ze sobą, umożliwiając 
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natychmiastowy transfer nowych danych. W ten sposób artykuł, który trafił do bazy w Polsce, niemal w tej samej chwili jest  
dostępny w pozostałych bazach, np. w Portugalii. Zdecentralizowana architektura powoduje także, że nie istnieje wyłącznie 
jeden punkt przechowywania zasobów sieci, uodparniając ją tym samym na niektóre z ataków odmowy dostępu do usług 
lub zwykłe awarie.

NISHA to także sieć portali ( ● na schemacie), które w Internecie będą udostępniać nasze publikacje na swoich blogach. 
Są one jednym z głównych elementów w całym projekcie i umożliwiają zarówno uzyskanie dostępu do istniejących treści 
jak i tworzenie nowych artykułów oraz ich publikację w sieci NISHA. Każdy z aktualnych partnerów posiada swój własny 
portal, dostosowany do lokalnych odbiorców oraz punkt dostępowy ( ● na schemacie), który umożliwia komunikację 
portalu z siecią NISHA. Instytucja, która posiada swój portal może publikować artykuły oraz powiadomienia o zagrożeniach 
i jest odpowiedzialna za dbanie o wysoki poziom merytoryczny wszystkich treści, które udostępnia w sieci NISHA. Punkty 
dostępowe do zasobów wspomagają wyszukiwanie informacji w całej sieci NISHA oraz służą jako dodatkowe zabezpieczenie 
przed utratą danych poprzez gromadzenie materiałów opublikowanych na wszystkich portalach, które obsługują. 

Portal umożliwia także zakładanie kont dla osób, które chciałyby tworzyć nowe treści i udostępniać je w sieci, ale nie są 
członkami instytucji, do której on należy. Wszystkie artykuły tworzone przez takie osoby muszą przejść proces weryfikacji 
przez osobę zajmującą się kontrolą jakości, zanim zostaną upublicznione. Portal umożliwia także tworzenie wpisów na blogu, 
które nie będą publikowane w sieci NISHA, takie jak np. informacje dla lokalnych brokerów.

Współpraca

W grudniu 2012 roku wystartowała sieć pilotażowa projektu NISHA. Obecnie w Internecie pracują cztery portale, które 
są poddawane testom oraz modyfikowane, tak aby sprostać wysokim wymaganiom zarówno twórców informacji jak 
i brokerów. Dzięki współpracy wszystkich partnerów projektu, baza artykułów ciągle się powiększa i wkrótce NISHA osiągnie 
etap gotowości do pełnego wdrożenia.
CERT Polska oraz NASK zapraszają wszystkich zainteresowanych, zarówno tworzeniem treści jak korzystaniem z zasobów 
sieci NISHA do kontaktu poprzez email nisha@nask.pl. Polski portal jest utrzymywany na serwerach CERT Polska w NASK 
i dostępny pod adresem http://nisha.cert.pl.                     ■

Paweł Jacewicz pracuje w zespole CERT Polska

1http://nisha-network.eu/
2http://old.fisha-project.eu/the-project
3http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/other-work/eisas_folder
4Informacje są udostępniane na licencji ODbL (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/)

NISHA

Projekty
NISHA
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Projekt ECONET:  energooszczędne 
technologie sieciowe

Michał Karpowicz

Piotr Arabas

Dość powszechnie uważa się, że obserwowane obecnie tempo redukcji mocy elektrycznej potrzebnej do 
przetworzenia jednego bitu danych ruchu sieciowego jest zbyt niskie w stosunku do tempa wzrostu zapotrzebowania 
na przepustowość węzłów w sieci Internet. Wobec powyższego przewiduje się również, że koszty związane  
z rosnącym zapotrzebowaniem sieci na energię elektryczną, wynikające z rosnącego wykładniczo zapotrzebowania 
na przepustowość sieci, mogą wywrzeć istotny wpływ na rozwój usług teleinformatycznych. Istotnie, koszty te 
wymienia się obecnie wśród przyczyn obserwowanego na świecie spadku tempa instalowania nowych (szybszych) 
interfejsów sieciowych w punktach wymiany ruchu (IXP)1,2. Niebagatelne znaczenie mają w tym kontekście także 
aspekty ekologiczne, związane z redukcją tzw. śladu węglowego (carbon footprint) infrastruktury teleinformatycznej.

Projekt ECONET

W ostatnich latach podjęto wiele inicjatyw mierzących się z problemem redukcji kosztów energetycznych funkcjonowania 
sieci Internet. Wśród inicjatyw finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (7FP) znalazł się projekt ECONET  
(www.econet-project.eu). W realizację projektu włączony jest Pion Naukowy NASK oraz Instytut Automatyki i Informatyki 
Stosowanej Politechniki Warszawskiej. 

1D. Weller and B. Woodcock. Internet Traffic Exchange: Market Developments and Policy Challenges. OECD Digital Economy 
Papers 207, OECD Publishing, Jan. 2013.
2R. Bolla, R. Bruschi, F. Davoli, and F. Cucchietti. Energy efficiency in the future internet: a survey of existing approaches and 
trends in energy-aware fixed network infrastructures. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, (99):1-22, 2010.
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Celem projektu ECONET jest opracowanie oraz przetestowanie prototypowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych 
umożliwiających realizację koncepcji energooszczędnej architektury teleinformatycznej sieci przewodowej. Planowane 
jest stworzenie mechanizmów redukujących zużycie energii elektrycznej nawet o 50% względem obecnie notowanego, 
przyczyniających się skutecznie do zrównoważenia tempa wzrostu wydajności energetycznej sieci i tempa wzrostu 
zapotrzebowania na jej przepustowość. Główne zadania badawcze i rozwojowe realizowane w ramach projektu skupione 
są na opracowaniu nowych technologii sprzętowych, interfejsów programistycznych oraz algorytmów sterowania 
pozwalających sieci efektywnie dostosowywać pobór energii do obserwowanego w danej chwili obciążenia oraz wymagań 
związanych z pożądanym poziomem jakości usług (QoS). Upowszechnienie mechanizmów zaprojektowanych w ramach 
projektu ECONET może mieć znaczenie ogólnospołeczne w zakresie ochrony środowiska, m.in. ze względu na redukcję tzw. 
śladu węglowego związanego z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych, a także gospodarcze, ze względu na rozwój 
innowacyjnych technologii teleinformatycznych. 

W ramach projektu ECONET zespół naukowców z Pionu Naukowgo NASK oraz Instytutu Automatuki i Informatyki Stosowanej 
PW odpowiada za:

	 opracowanie koncepcji warstwy abstrakcji sprzętowej GAL (Green Abstraction Layer) adaptującej standard ACPI do 
 charakterystyki pracy urządzeń sieciowych,

	 opracowanie mechanizmów efektywnego przełączania trybów pracy na poziomie urządzenia sieciowego (karty sieciowe,  
 routery);

	 opracowanie rozproszonych energooszczędnych algorytmów inżynierii sieciowej;
	 wsparcie prac związanych z rozpowszechnianiem wyników projektu. 

W wyniku badań przeprowadzonych dotychczas przez zespół NASK/PW opracowane zostały innowacyjne mechanizmy 
sterowania pozwalające infrastrukturze sieci teleinformatycznej efektywnie dostosowywać pobór energii elektrycznej 
do obserwowanego w danej chwili natężenia ruchu oraz wymagań związanych z pożądanym poziomem jakości usług 
telekomunikacyjnych (QoS).

Zakres prac badawczo-rozwojowych w projekcie ECONET.
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Energy-aware HW

Energy-aware network- 
specific technologies

Abstraction & intnerfaces standart interfaces

dynamic power 
scaling smart stanby

local control policies network-wide
control protocols

monitor network
energy consumptions

Bazę dla stworzonych rozwiązań stanowią dwie nowoczesne technologie rozwijane w procesorach i kartach sieciowych 
nowych generacji:

	 technologia szybkiej hibernacji,
	 technologia skalowania częstotliwości i napięcia procesora. 
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3R. Bolla, R. Bruschi, F. Davoli, and F. Cucchietti. Energy efficiency in the future internet: a survey of existing approaches and 
trends in energy-aware fixed network infrastructures. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, (99):1-22, 2010.
4E. Labouze, C. Iyama, A. Beton, L. Stobbe, S. Gallehr, and L. Scheidt. Impacts of information and communication technologies 
on energy efficiency. European Kommission, Brüssel, 2008.
5ACPI Specification Document. www.acpi.info.

Technologia hibernacji wykorzystana została w prototypowym systemie zdalnego zarządzania siecią. System ten wspomaga 
decyzje administratora sieci związane z planowaniem aktywności routerów, umożliwiając ich bezpieczne usypianie  
w okresach niskiego natężenia ruchu sieciowego.
Technologia skalowania szybkości pracy procesora wykorzystana została w prototypowym module jądra systemu 
operacyjnego Linux. Zaprojektowany moduł pozwala maszynom pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux na 
efektywne dobieranie szybkości wykonywania instrukcji, gwarantującej bezpieczną obsługę zadań przy minimalnym zużyciu 
energii elektrycznej.

Energooszczędne sterowanie szybkością CPU w systemie Linux

Rozkład akcentów w projekcie ECONET w istotny sposób wynika z analiz dotyczących statystycznego rozkładu kosztów 
zużycia energii elektrycznej w typowych architekturach przewodowych sieci operatorskich. Analizy te wskazują wyraźnie, 
że aż 70% tych kosztów pochodzi od urządzeń końcowych i dostępowych. Rdzeń sieci wytwarza jedynie 30% kosztów 
zużycia energii elektrycznej. Z tego względu w projekcie ECONET szczególny nacisk położono na opracowanie mechanizmów 
mogących podnieść wydajność energetyczną właśnie urządzeń końcowych i dostępowych. Należy przy tym zaznaczyć, że 
takie rozłożenie akcentów wynika również bezpośrednio z wytycznych Komisji Europejskiej4 dotyczących efektywnej redukcji 
konsumpcji energii w europejskim sektorze ICT. 

W ramach realizacji celów projektu w zakresie obejmującym opracowanie mechanizmów optymalizujących lokalnie pracę 
urządzeń sieciowych zespół NASK/PW przeprowadził prace badawczo-rozwojowe, w których wyniku:

	 uzyskano ocenę wydajności istniejących mechanizmów sterowania szybkością CPU zaimplementowanych w module 
 CPUfreq jądra system operacyjnego Linux,

	 opracowano prototypy nowych efektywnych mechanizmów sterowania szybkością CPU dla jądra systemu operacyjnego  
 Linux.

Dokonany wybór technologii umotywowany jest następująco. Po pierwsze, szybkie dopasowywanie częstotliwość  
(i napięcia) pracy procesora do bieżących potrzeb systemu operacyjnego, połączone z wprowadzaniem procesora w stan 
uśpienia w okresach bezczynności, obniża poziom zużycia energii elektrycznej przez system operacyjny. W jądrze systemu 
operacyjnego Linux realizację takiego trybu pracy procesora umożliwiają funkcjonujące równolegle mechanizmy modułów 
CPUfreq oraz CPUidle. Po drugie, system operacyjny Linux jest jedną z podstawowych platform obsługujących infrastrukturę 
sieciową. W rezultacie, ze względu na efekt skali, nawet niewielka poprawa efektywności pracy systemu może prowadzić 
do znacznych korzyści, w skali sieci lub w odpowiednio długim przedziale czasu. Po trzecie, koszty modyfikacji i dystrybucji 
jądra systemu operacyjnego Linux są niskie w porównaniu z innymi technologiami.

Prace projektowe rozpoczęto od szczegółowej analizy kodu źródłowego modułu CPUfreq. Moduł ten odpowiada  
w systemie Linux za sterowanie szybkością pracy procesora (CPU). Mówiąc dokładniej, moduł udostępnia zbiór sterowników 
przełączających tryb pracy procesora, Pk, k=0,…,n, określony standardem ACPI5, któremu przypisana jest określona 
częstotliwość taktowania CPU.

Moduł CPUfreq udostępnia następujące podstawowe sterowniki:
	 USERSPACE – ręczny wybór częstotliwości z poziomu użytkownika systemu;
	 POWERSAVE – ustawiana jest najniższa dopuszczalna częstotliwość taktowania; 
	 PERFORMANCE – ustawiana jest najwyższa dopuszczalna częstotliwość taktowania;
	 ONDEMAND/CONSERVATIVE – automatyczny (na poziomie jądra) dobór częstotliwości do obserwowanego obciążenia.
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Graf stanów CPU według standardu ACPI wraz z odpowiadającymi im modułami jądra systemu Linux.
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Należy zaznaczyć, że moduł CPUfreq odpowiada jedynie za stany dostępne w trybie aktywnym, C0, w którym procesor 
wykonuje instrukcje. Za wprowadzanie procesora w odpowiednio głęboki stan uśpienia (idle) w okresie bezczynności, 
Cl, l=1,…,m, w którym procesor nie wykonuje instrukcji, odpowiada moduł CPUidle, pracujący równolegle z modułem 
CPUfreq.  

Przeprowadzona w toku badań analiza kodu źródłowego modułu CPUfreq pozwoliła na opracowanie matematycznego 
modelu sterownika kompatybilnego z architekturą modułu. Model ten posłużył następnie do sformułowania zadania 
sterowania optymalnego (stochastycznego), którego rozwiązanie określiło postać efektywnej, pod względem jakościowym 
(QoS) i energetycznym, reguły przełączania szybkości pracy CPU. Identyfikacja własności rozwiązań sformułowanego 
problemu sterowania optymalnego umożliwiła w rezultacie dokonanie oceny efektywności istniejących mechanizmów 
sterowania zaimplementowanych w module CPUfreq, a następnie zaprojektowanie mechanizmów konkurencyjnych.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych stworzone zostały prototypy dwóch sterowników przeznaczonych 
do implementacji w module CPUfreq jądra systemu Linux:

	 ECONET-Q,
	 ECONET-E. 

Projekty
ECONET

Przykładowa konfiguracja modułu CPUfreq (katalog /
sys/devices/system/cpu/cpu*/CPUfreq/): 1) lista dostęp-
nych sterowników, 2) lista dozwolonych częstotliwości 
taktowania, 3) aktywny sterownik procesora, 4) aktyw-
ny sterownik CPUfreq.

Panel monitorujący zużycie energii w testowej sieci la-
boratoryjnej.

1# cat cpu0/CPUfreq/scaling_available_governors 

conservative userspace powersave ondemand performance

2# cat cpu0/CPUfreq/scaling_available_frequencies 

2401000 2400000 2000000 1600000 1200000 800000

3# cat cpu0/CPUfreq/scaling_driver 

acpi-CPUfreq

4# cat cpu0/CPUfreq/scaling_governor 

ondemand
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Rozwijana pętla sterowania w module CPUfreq jądra systemy operacyjnego Linux.

_cpuffreg_driver_getvg 
(structcpufreq_policy*policy, 
unsignedcpu)

dbs_check_cpu
(struct cpu_dbs_info_s
*this_dbs_info)

_cpufreg_driver_target
(struct cpufreg_policy*policy,
unsigned int target_freg,
unsigned int relation)

CPU

freg_avg

target_freg

Mechanizmy zaimplementowane w obu sterownikach obniżają koszty energetyczne obsługi zleceń (instrukcji) mając 
jednocześnie na względzie zachowanie właściwego zapasu mocy obliczeniowej. Oznacza to, że oszczędzają energię tylko 
wtedy, gdy jest to dopuszczalne z punktu widzenia zadanych parametrów jakości usług (QoS) świadczonych przez system 
operacyjny. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zidentyfikowanej charakterystyki pracy procesora obsługującego system 
operacyjny stanowią one rozwiązanie konkurencyjne względem sterownika ONDEMAND, podstawowego i wydajnego 
mechanizmu wykorzystywanego w jądrze systemu Linux. Przeprowadzone wstępne badania symulacyjne sugerują, że 
opracowane w ramach projektu ECONET sterowniki mogą przewyższać sterownik ONDEMAND efektywnością obsługi 
zleceń (QoS) przy porównywalnym koszcie zużycia energii elektrycznej. 

Sterownik ECONET-Q wykorzystuje energooszczędną strategię sterownia agresywnie dążącą do utrzymania parametrów 
jakości obsługi zleceń. Sterownik ECONET-E wykorzystuje strategię równoważącą koszty energetyczne i jakościowe obsługi 
zleceń.

Podsumowanie

Istniejące mechanizmy sterowania szybkością CPU, udostępniane przez moduł CPUfreq w systemie Linux, przyczyniają 
się do redukcji zużycia energii przez system operacyjny. Przeprowadzone w ramach projektu ECONET badania pokazują, że 
efektywność tych mechanizmów można poprawić, przy czym pole do kompromisu pomiędzy jakością usług a oszczędnością 
w zużyciu energii jest niewielkie. Nieznaczny wzrost poboru mocy CPU może skutkować znacznym wzrostem jakości usług 
(QoS), ale również odwrotnie, niewielka i nieumiejętna redukcja poboru mocy może prowadzić do drastycznej degradacji 
jakości usług. 

W wyniku badań wykonanych przez zespół NASK/PW zaproponowane zostały prototypowe mechanizmy sterowania  
efektywnie równoważące koszty energetyczne i jakościowe skalowania szybkości CPU w systemie operacyjnym 
Linux. Ponadto, zaimplementowany został system energooszczędnego zarządzania siecią, umożliwiający wyznaczanie 
efektywnych ścieżek routingu oraz wspomagający planowanie pracy routerów.     ■ 

dr inż. Michał Karpowicz i dr inż. Piotr Arabas prowadzą badania w Pracowni Sterowania Siecią Pionu Naukowego NASK

STEROWNIK WYDAJNOŚĆ RÓWNOWAGA OSZCZĘDNOŚĆ

ECONET-Q ✓
ECONET-E ✓

ONDEMAND ✓

Projekty
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Organizacja wirtualna jako organizacja  
przyszłości oparta na wiedzy i technologii

We współczesnym świecie coraz częściej aktywności społeczne i zawodowe przenoszą się do wirtualnej 
rzeczywistości. Ludzie funkcjonują tam zarówno w obszarze kontaktów, kultury ale także w obszarze projektowania 
i wytwarzania produktów. Artykuł ten jest pierwszym z cyklu publikacji na temat organizacji wirtualnych i rozwiązań, 
które służą jak najlepszemu ich funkcjonowaniu i rozwojowi. Ten poświęcony jest telefonii VoIP.

Oczywistym elementem tej rzeczywistości jest sprzedaż i marketing, które są już na stałe zrośnięte ze swoimi wirtualnymi 
atrybutami. W związku z poszerzającą się infrastrukturą sieci Internet oraz zmianami społecznymi w zakresie budowania 
zaufania do samej technologii, jak również do jej otoczenia oraz korzyści z niej płynących, jednym z prawdopodobnych 
trendów w obszarze rozwoju zarządzania wydaje się koncepcja organizacji wirtualnych.

Winston Churchill powiedział, że „Imperia przyszłości to imperia umysłu” i „Bogaczami przyszłości będą bogaci w intelekt”. 
Poglądy te wygłoszone ponad pięćdziesiąt lat temu są jak najbardziej aktualne, szczególnie jeśli przyjrzymy się technologii. 
Jej rozwój prowadzi do zmniejszenia dystansu zarówno geograficznego jak i komunikacyjnego, a także do optymalizacji 
kosztów wytwarzania towarów i usług.

Technologia leży też u podstaw tworzenia i funkcjonowania organizacji wirtualnej. Nowe rozwiązania doprowadziły 
do komercyjnego rozwoju dziedzin, które jeszcze 30 lat temu były domeną naukowców i wojska. Masowość tworzenia 
i dostępu  do oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieci telekomunikacyjnych spowodowały zmniejszenie dystansów 
geograficznych dzielących ludzi i możliwość zdalnej, pełniejszej niż dotychczas komunikacji. Porozumiewanie się i komunikacja 
jest kluczowym elementem dla postępu każdej  organizacji. Słowo wirtualny pochodzi od łacińskiego virtualis czyli skuteczny. 
Znaczenie to świetnie oddaje charakter wirtualnej organizacji. Organizacje tego typu bardzo często zajmują się zarówno 
wirtualnymi produktami jak i usługami o takim charakterze. Struktura organizacji jest płaska i może się dynamicznie zmieniać 
w zależności od realizowanego zadania czy projektu.

W ramach organizacji wirtualnej rola przywódcy skupia się głównie wokół kompetencji. Lider to często źródło wiedzy 
oraz kreator i osoba trzymająca pieczę nad obranymi celami strategicznymi. Kierownictwo zmienia rolę z ośrodka władzy 
i oceny poczynań na charakter bardziej wspierania i łączenia tego, co poszczególni uczestnicy organizacji wytwarzają w celu 
sprostania wymaganiom rynku. 

Wirtualne organizacje cechuje też ogromna elastyczność i możliwość dynamicznej zmiany w zależności od potrzeb. Jest 
to jedna z największych zalet tych organizacji i sposobów na doskonałe dopasowanie się do rynkowych zmian.  Tego typu 
elastyczność nie byłaby możliwa bez odpowiednich narzędzi teleinformatycznych. Rozwiązania wirtualne oraz systemy 
informatyczne udostępniane w chmurze obliczeniowej pozwalają zarówno na szybką rekonfigurację w zakresie organizacji 
biura, jak i nieprzerwaną pracę wszędzie tam, gdzie zaistnieje konieczność fizycznej obecności.

     Wojciech Wrzesień 

Telekomunikacja
Wirtualne organizacje

„Wiedza i potęga ludzka to jedno i to samo” 

Francis Bacon
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Wystarczy przysłowiowy już „dostęp do Internetu” i podłączone do niego urządzenie posiadające przeglądarkę internetową, 
a pracownik będzie miał dostęp do wszelkich narzędzi potrzebnych do działania w firmie. Prześledźmy to na przykładzie 
najbardziej podstawowej formy komunikacji w firmach usług telefonicznych. 

Obecnie w dużej części oparta o protokół SIP i funkcjonująca w sieciach IP usługa telefoniczna umożliwia jej działanie 
w sposób nieograniczony zasięgiem sieci telefonicznej operatora, od którego jest zakupiona. Terminal telefoniczny 
jest dzisiaj zarówno fizycznym urządzeniem jak również prostą aplikacją na komputerze. Chcąc odbierać połączenia 
kierowane do numeru stacjonarnego na telefonie komórkowym możemy za pomocą wielu aplikacji utworzyć z naszego 
smartfona  urządzenie o podwójnej funkcjonalności, ale nadal korzystające ze wspólnej książki telefonicznej.  Ten sam 
numer stacjonarny może być skonfigurowany na aparacie telefonicznym IP, softphonie w komputerze lub smartfonie 
w formie aplikacji. Taka elastyczność pozwala na całkowicie inne podejście do organizacji czasu pracy, mobilności  
i dostępności.

Świat telefonii VoIP to również zarzadzanie wieloma usługami dodatkowymi przyporządkowanymi do „linii telefonicznej”  
i konfigurowanymi za pomocą interfejsu w przeglądarce internetowej. Możliwość ustawienia przekierowań tak, aby żadne 
połączenie nie zostało utracone, to kwestia kilku kliknięć.  Ustawienie scenariusza dla prostego IVR umożliwiającego 
zbudowanie wirtualnej recepcji oraz nagranie komunikatów jest proste jak nigdy dotąd dzięki oprogramowaniu serwowanemu 
w przeglądarce. Również kontrola ilości oraz czasu połączeń jest bardzo prosta - poprzez dostęp do bilingu on-line. Dodanie 
kolejnego numeru dla nowego pracownika z przydzielonej puli także odbywa się zdalnie, co umożliwia praktycznie 
natychmiastowe przekazanie mu narzędzia koniecznego do pracy. Inne systemy niezbędne do działalności firmy są obecnie 
w równie łatwy sposób udostępniane użytkownikom w ramach chmury obliczeniowej publicznej lub dostępnej tylko dla 
danej organizacji chmury prywatnej. 

Rozwój narzędzi teleinformatycznych oraz znikające bariery komunikacyjne sprawiają, że organizacje stają się coraz bardziej 
wirtualne. Ich siłą napędową jest wiedza, której pragnienie „… leży w głębi ludzkiej natury” (Arystoteles).  ■

IVR - (ang. Interactive Voice Response) to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną 

obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą 

aparatu z wybieraniem tonowym DTMF wybiera poszczególne pozycje z menu.

Softphone - oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych za pomocą komputera 

lub innego urządzenia podłączonego do sieci IP i posiadającego mikrofon oraz słuchawki. Oprogramowanie 

często posiada wiele funkcji dodatkowych np. książka telefoniczna, spis polaczeń, możliwość ustawienia 

przekierowań, integracja z innym oprogramowaniem np. poczty elektronicznej itp.

SIP - (ang. Session Initiation Protocol) protokół inicjowania sesji, zaproponowany przez IETF standard 

dla zestawiania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem 

sygnalizacyjnym dla Voice over IP. SIP dostarcza zestaw funkcji obsługi połączenia i innych cech obecnych 

w publicznej sieci telefonicznej (PSTN). Jako taki zawiera funkcje, które umożliwiają znane ze stacjonarnej 

telefonii operacje: wybieranie numeru, dzwonek w telefonie, sygnał zajętości itp.

źródło: Wikipedia

Telekomunikacja
Wirtualne organizacje

Wojciech Wrzesień jest menedżerem produktów w NASK
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Dyżurnet.pl: niebezpieczne zjawiska w Sieci

     Zuzanna Polak

Zespół Dyżurnet.pl realizuje wiele różnorodnych działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Przede 
wszystkim reaguje na nielegalne i szkodliwe treści internetowe skierowane przeciwko bezpieczeństwu dzieci  
i młodzieży –  podsumowanie tego aspektu działalności zespołu w roku 2013 można znaleźć w najnowszym Raporcie. 
Zespół podejmuje również wiele inicjatyw związanych z popularyzacją bezpiecznego korzystania z Internetu – 
organizuje szkolenia dla nauczycieli czy przedstawicieli organów ścigania, uczestniczy w różnych wydarzeniach 
związanych z tą tematyką,  a także bierze aktywny udział w projektach edukacyjnych i tworzeniu materiałów 
szkoleniowych dla różnych grup odbiorców (np. Kursor, Przygody Plika i Foldera w Sieci).   

Czerpiąc z tych doświadczeń oraz obserwując 
potrzeby odbiorców, zespół rozpoczął prace nad 
serią publikacji na temat podstawowych zjawisk 
dotyczących bezpieczeństwa w Internecie 
oraz sieciowych zagrożeń. Pierwsza publikacja 
z serii Internet – Edukacja – Bezpieczeństwo 
przedstawia przegląd zagrożeń, na które narażeni 
są użytkownicy Internetu, w szczególności 
niebezpiecznych dla tych najmłodszych. Publikacja 
ma formę słowniczka, zawiera definicje zjawisk 
oraz aspekty prawne niektórych zagrożeń. 

Dynamiczny rozwój sieci powoduje, iż katalog ten z 
pewnością nie obejmuje wszystkich haseł. Mamy 
nadzieję, że materiał będzie wykorzystywany 
nie tylko przez profesjonalistów zawodowo 
zajmujących się kwestią bezpieczeństwa 
w Internecie, ale i zainteresowanych rodziców.

Poniżej przedstawiamy opis trzech niebezpiecznych 
zjawisk, które znalazły się w słowniczku:

„POZYTYWNA” PEDOFILIA
Propagowanie zachowań, które bazują na silnej emocjonalnej więzi oraz kontaktach seksualnych między dorosłym a 
dzieckiem. Osoby propagujące „pozytywną” pedofilię zmniejszają przy tym kontekst seksualny, podkreślają jednocześnie, 
że dziecko posiada potrzeby o takim charakterze, które sygnalizuje oraz zaspokaja będąc jednocześnie równoprawnym i 
świadomym partnerem seksualnym. Charakterystyczne dla grupy „pozytywnych” pedofilów jest przywoływanie znanych 
postaci ze świata kultury oraz uznane autorytety pedagogiczne jako prekursorów ruchu oraz wzorce do naśladowania. 
Komunikat skierowany jest również do dzieci – potencjalnych ofiar wykorzystywania seksualnego – w jaki sposób pomóc 
oskarżonemu o pedofilię dorosłemu przyjacielowi. Wyróżnia się dwie grupy „pozytywnych” pedofilów: boylovers (osoby 
preferujące chłopców) oraz girllovers (osoby preferujące dziewczynki).

Nowelizacja kk z 2009 r. wprowadziła penalizację propagowania pedofilii
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CYBERPROSTYTUCJA (wirtualna prostytucja)

Zjawisko polegające na uzyskiwaniu korzyści materialnych w zamian za udostępnianie, przekazywanie poprzez Internet 
materiałów erotycznych lub pornograficznych wytworzonych z własnym udziałem. Mogą to być zdjęcia i filmy lub – 
coraz częściej – pokaz na żywo za pomocą kamerki internetowej. Służą temu wyspecjalizowane serwisy umożliwiające 
nawiązywanie połączeń i transmisji video pomiędzy użytkownikami jak i popularne serwisy społecznościowe. Taki przekaz 
może zostać nagrany przez odbiorców, a następnie udostępniany w Internecie. Osoba oferująca materiały może otrzymać 
płatności w postaci specjalnej waluty serwisu (która może być wymieniana na realne pieniądze), doładowania konta karty 
pre-paid, kodów rabatowych, itp. Osoba prostytuująca się może to robić dobrowolnie lub pod przymusem (stręczycielstwo). 
Wirtualna prostytucja może być atrakcyjną formą zarobkowania dla osób nieletnich. Materiały wytworzone przez dzieci mogą 
być poszukiwane przez osoby o pedofilskich skłonnościach, a dzieci zachęcane do ich wytwarzania również w procesie 
uwodzenia (child grooming).

PRO-ANA (porcelanowe motyle)

Styl życia polegający na dążeniu do doskonałości, przejawiającej się głównie w dbaniu o zachowanie szczupłej, wychudzonej 
figury. Ana pochodzi od słowa anoreksja, czyli zaburzenie odżywiania polegające na patologicznym głodzeniu się, aż do 
osiągnięcia wychudzonej sylwetki i związanymi z tym skutkami niedożywienia. Pro-ana promuje anoreksję, chociaż oficjalnie 
wspiera tylko dążenie do perfekcji, osiągnięcia zamierzonych celów. Ruch pro-ana jest bardzo aktywny w Internecie, 
popularny szczególnie wśród dziewcząt, które odchudzając się zakładają blogi opisujące ich walkę z, często wyimaginowaną, 
nadwagą. Znakiem rozpoznawczym jest dekalog pro-ana, który rozpoczyna się hasłem: „Jeśli nie jesteś szczupła, to znaczy, 

że nie jesteś atrakcyjna”, często 
posługują się symbolami motyli. 
Blogi prezentują tzw. thinspiracje, 
czyli zdjęcia wychudzonych modelek, 
aktorek jako ideały do naśladowania. 
Autorki blogów komunikują się miedzy 
sobą, tworzą platformy wymiany 
myśli i doświadczeń, np. na własnych, 
zamkniętych przed niezarejestrowanymi 
użytkownikami forach dzielą się swoimi 
sposobami na ukrywanie przed rodziną 
niejedzenia, maskowania spadku wagi, 
dietami 500 kalorii itp.      
■

Autorka pracuje w zespole Dyżurnet.pl, 

funkcjonującym w Akademii NASK.

Dyżurnet.pl w liczbach – I półrocze 2013 
6 697 - liczba zgłoszonych do zespołu incydentów, średnio 558 incydentów w miesiącu (wzrost o 30% w 
porównaniu do 2012 r.), 
 
1 095 - liczba incydentów związanych z prezentowaniem materiałów przedstawiających seksualne 
wykorzystywanie dzieci,  
 
69 % - stron zawierających materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dzieci znika z sieci w ciągu 48 
godzin od momentu zgłoszenia do Dyżurnet.pl (92 % - w ciągu tygodnia)
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