
ISSN 1509-3603 NR 3/2012

Projekty bezpieczeństwa
HSN 2.0, ARAKIS 2.0, n6

Eksperckie szkolenia Akademii NASK



Adres: ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa, tel. (22) 38 08 200, e-mail: biuletyn@nask.pl

Redakcja: Anna Maj, Radosław Musiał, Przemysław Jaroszewski

Projekt okładki, skład i przygotowanie do druku: Piu Professional

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowania redakcyjnego otrzymanych tekstów.

B I U L E T Y N NASK

	 9	 P R O J E K T Y

	 9	 HoneySpider	Network	2.0	
	 11	 System	ARAKIS	2.0	
	 13	 Platforma	n6

	 4	 W Y d A R z E N I A

	 4	 W	skrócie	

	 6	 CERT	Polska

	 6	 ROzMOWA	z	 . . .

	 15	 Platforma	UTM

	 16	 Świadomy	użytkownik	

BEzPIECzEńSTWO	
SYSTEMÓW			 15

B I U L E T Y N NASK2

	 18
	 18	 Unikalność	i	profesjonalizm		
	 	 -	eksperckie	szkolenia

AKAdEMIA	NASK	



	 Jesień	 to	 czas	 kolejnej,	 już	 szesnastej	 edycji	 międzynarodowej	 konferencji	 SECURE	 poświeconej	 bezpieczeństwu	
teleinformatycznemu.	Od	początku	organizatorem	tego	najważniejszego	w	Polsce	spotkania	ekspertów	branży	IT	jest	instytut	
badawczy	NASK	i	działający	w	jego	ramach	zespół	CERT	Polska.

	 Przez	 dwa	 dni	 specjaliści	 zajmujący	 się	 bezpieczeństwem	 teleinformatycznym	 dyskutują	 o	 stojących	 przed	 nimi	
wyzwaniach,	 problemach	 i	 nowoczesnych	 rozwiązaniach.	 Jest	 to	 okazja	 do	 podsumowania	 zmian,	 które	 zaszły	 w	 ciągu	
mijającego	 roku,	 a	 także	 czas	 na	 dyskusję	 o	 przyszłości.	 Spotkanie	 poprzedzają	 specjalistyczne	 warsztaty.	 Konferencja	
daje	możliwość	wysłuchania	prezentacji	wybitnych	ekspertów	z	kraju	 i	 zagranicy.	Tegoroczna	edycja	SECURE	 jest	kolejnym	
potwierdzeniem	skuteczności	realizowanej	od	2010	roku	przez	NASK	strategii	budowy	centrum	eksperckiego	zajmującego	się	
szeroko	rozumianym	bezpieczeństwem	Internetu.

	 W	 Państwa	 ręce	 oddajemy	 specjalnie	 przygotowaną	 edycję	 Biuletynu	 NASK,	 którą	 w	 całości	 poświęcamy	
zagadnieniom	bezpieczeństwa	teleinformatycznego.	To	lektura	nie	tylko	na	czas	konferencji,	ale	także	ważny	materiał	opisujący	
zagadnienia	 dotyczące	 szeroko	 rozumianej	 sfery	 bezpieczeństwa	 sieci.	 Piszemy	 o	 zagrożeniach,	 ale	 skupiamy	 się	 przede	
wszystkim	na	 konkretnych	 systemach,	 które	pomagają	 zapewnić	bezpieczeństwo	 Internetu.	Chciałbym	zwrócić	 szczególną	
uwagę	na	materiał	poświecony	platformie	N6,	autorskiemu	rozwiązaniu	przygotowanemu	w	naszym	instytucie.	Platforma	służy	
do	przetwarzania,	gromadzenia	i	wymiany	danych	o	dziesiątkach	milionów	zdarzeń	w	sieci.	Przybliżamy	także	nowe	wersje	–	
2.0	dwóch	znanych	już	rozwiązań	ARAKIS	i	Honey	Spider	Network.

	 Jestem	przekonany,	iż	bez	ciągłego	doskonalenia	umiejętności,	nabywania	nowej	wiedzy	funkcjonowanie	w	świecie	
nowoczesnych	 technologii	 jest	 niemożliwe.	 dlatego	 też	 nasz	 instytut	 od	 wielu	 lat	 szkoli	 specjalistów	 zarówno	 w	 kraju	 jak	
i	na	całym	świecie.	zachęcam	więc	do	zapoznania	się	 z	ofertą	szkoleniową	Akademii	NASK.	znajdziecie	 ją	Państwo	 także		
na	stronach	tego	biuletynu.

Życzę	miłej	lektury	i	już	dziś	zapraszam	na	SECURE	2013.

Michał	Chrzanowski

MIchał chrz aNowskI
DYrEk Tor Na sk

Szanowni Państwo,
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W skrócie

Sieci nowych generacji

W dniach 12-14 wrze-
śnia 2012 r. odbyło się 
Krajowe Sympozjum 
Telekomunikcji i Telein-
formatyki (KSTiT), któ-
rego temat przewodni 
brzmiał: „W kierunku 

Nowych Generacji Sieci”. KSTiT, organizowane 
przez Instytut Łączności, jest od wielu lat tra-
dycyjnym, corocznym miejscem spotkań środo-
wiska naukowego, przemysłowego i operatorów 
sieci pracujących w dziedzinie telekomunikacji  
i teleinformatyki. W sympozjum wzięli udział pra-
cownicy naukowi NASK, którzy wygłosili prelekcje 
pt. „Mobilny honeypot dla sieci sensorycznych” oraz 
„Projekt Econet: energooszczędne technologie dla 
przewodowych sieci komputerowych”. Sympozjum 
towarzyszyła wystawa, gdzie swoje stoisko miał Pion 
Naukowy NASK.

Międzynarodowa Konferencja

57 prelegentów, prawie 
600 uczestników z po- 
nad 20 krajów - już po 
raz szósty Warszawa 
gościła ekspertów z ca- 
łej Europy, zajmują-
cych się problematyką 

korzystania z Internetu przez najmłodszych. Okazją 
do spotkania przedstawicieli sektora edukacyjnego, 
organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwo-
ści oraz dostawców usług i treści internetowych była 
VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży w Internecie”, która odbyła się  
w dniach 20-21 września. Organizatorami konfe-
rencji są Polskie Centrum Programu Safer Internet 
(PCPSI), które tworzą NASK i Fundacja Dzieci 
Niczyje, oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. 
Podczas spotkania eksperci dyskutowali o nowych 
wyzwaniach dla bezpieczeństwa dzieci związanych z 
sieciami społecznościowymi, cyfrową konwergencją 
mediów, e-handlem i coraz większą popularnością 
aplikacji mobilnych. Omawiano także problem nad-
miernego korzystania z Internetu, zjawisko sekstingu 
oraz szerzącą się internetową kulturę obrażania. 
Ważne miejsce w programie konferencji zajęła pre-
zentacja atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych skiero-
wanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.

O bezpieczeństwie podczas Festiwalu Nauki

W tym roku Festiwal 
Nauki odbywał się  
w Warszawie po raz 
szesnasty. Od wielu lat 
w tej ciekawej inicjaty-
wie promującej naukę 
uczestniczy NASK. 24 

października do siedziby instytutu na lekcje festiwa-
lowe przyszło prawie 200 uczniów z mazowieckich 
szkół podstawowych i gimnazjów. Młodsze dzieci 
uczestniczyły w warsztatach uczących bezpiecznych 
zachowań w Internecie. Natomiast uczniowie gim-
nazjum z ogromnym zainteresowaniem i w dużym 
skupieniu wysłuchali prelekcji dr. inż. Adama Koza-
kiewicza pt. „Kosztowne kliknięcie - 14 złodziei lubi 
to!”. Wykład dotyczył aktualnych zagrożeń, z jakimi 
może zetknąć się młodzież podczas surfowania 
oraz sposobów zabezpieczenia przed nimi. Kolejną 
lekcję festiwalową poprowadziła dr inż. Joanna Putz-

-Leszczyńska, wprowadzając uczniów gimnazjum 
w tajniki informatycznej nauki podczas prelekcji 
pt. „Biometria – filmowa fikcja czy rzeczywistość”. 
Wykład nawiązywał do znanych ekranizacji, zazwy-
czaj z gatunku science-fiction lub sensacji, w których 
przeprowadzano weryfikację człowieka na podstawie 
wybranych cech biometrycznych. Jednak okazuje 
się, że biometria ma już wiele zastosowań w naszym 
codziennym życiu (np. biometryczne paszporty). 

W YdARzENIA

Historia w cyfrowym świecie

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
odbył się w Krakowie w dniach 13–15 września. Jego 
organizatorem był Krakowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. W wydarzeniu tym wziął 
udział Marcin Bochenek, Dyrektor Projektów Stra-
tegicznych w NASK, który w Auditorium Maximum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił prelekcję pt. 
„Nowe formy obecności historii: Internet”. Spotka-
nie z udziałem dyr. Marcina Bochenka było okazją 
do postawienia pytań o dzisiejszą obecność historii  
w cyfrowym świecie, o wiarygodność tej formy prze-
kazu oraz wiążące się z nią nowe tematy i nowe podej-
ścia do przeszłości. Została także poddana refleksji 
rola profesjonalnych historyków w odniesieniu do 
cyfrowego świata.



Następny etap projektu „Senior dla Seniora”

 Od sierpnia do paździer-
nika realizowany był 
III etap zainicjowanego 
przez NASK projektu 
„Senior dla Seniora”. 
Projekt prowadzony 
jest wspólnie z Orange.  
W odbywających się 

w siedzibie NASK dziesięciu szkoleniach uczest-
niczyli absolwenci I i II etapu akcji. Seniorzy, 
którzy opanowali już podstawy korzystania z kom-
putera i Internetu, chcą kształcić się dalej, by 
pozyskaną wiedzę wykorzystywać w pracy, życiu 
codziennym i by dzielić się nią z równolatkami.  
W czasie warsztatów i wykładów specjaliści z NASK  
i Orange przekazali cenną wiedzę z zakresu korzystania 
z Internetu, portali wiedzowych i społecznościowych 
oraz aplikacji multimedialnych. Uczestnicy warszta-
tów uczyli się, jak odróżniać treści informacyjne od 
reklamowych, gdzie znajdować ciekawe blogi, jak 
korzystać z list dyskusyjnych, Skype’a czy Facebooka, 
jak kupować w Internecie, zamawiać bilety i noclegi 
w hotelach. Dotychczasowe szkolenia zostały bardzo 
dobrze ocenione przez uczestników. Podkreślali oni 
wagę projektów skierowanych do grupy osób w wieku 
50+ i chwalili merytoryczną stronę warsztatów oraz 
nacisk na tak ważną dziś problematykę bezpieczeń-
stwa w kontakcie z nowymi mediami.

W YdARzENIAW skrócie

We wrześniu dzienni-
karze i odwiedzający 
główny gmach Pol-
skiego Radia mogli 
oglądać plakaty „Tworzy- 
my Bezpieczny Inter-
net”. Podczas wystawy 

prezentowane były przede wszystkim zwycięskie 
oraz wyróżnione prace młodych artystów, w ramach 
piątej edycji konkursu na plakat o tematyce społecz-
nej, zorganizowanego przez NASK, Adah Advertising, 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Muzeum 
Plakatu w Wilanowie. Wystawa plakatów odbyła się 
także podczas VI Międzynarodowej Konferencji „Bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, gdzie 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony uczestników tego wydarzenia. Kolejna wystawa 
będzie miała miejsce podczas XVI Konferencji 
SECURE 2012 w Centrum Nauki Kopernik.

Wystawy plakatów  
„Tworzymy bezpieczny Internet”
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NASK na konferencji MCC w Gdańsku

NASK był jednym z partnerów tegorocznej konfe-
rencji Military Communications and Information 
Systems, która odbyła się w Gdańsku w hotelu Mer-
cury Heweliusz w dniach 8-9 października. MCC 
to coroczna konferencja zainicjowana 13 lat temu w 
Polsce, a obecnie organizowana w różnych miastach 
krajów NATO. Przez swoich stałych uczestników 
uważana jest za most łączący fachowców zajmujących 
się wojskowymi systemami łączności w NATO i Unii 
Europejskiej. Głównymi organizatorami MCC 2012 
byli Wojskowy Instytut Łączności, Centrum Techniki 
Morskiej i Wojskowa Akademia Techniczna. Wysoki 
poziom merytoryczny konferencji pomogły zapew-
nić instytucje, które od lat wspierają to wydarzenie: 
natowska organizacja ds. nauki i technologii – NATO 
STO, Europejska Agencja Obrony (EDA) oraz Komi-
tet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. W tym roku 
w tym gronie znalazł się również NASK. Drugiego 
dnia konferencji wykład pt. „Testbed Implemen-
tation of Energy Aware Wireless Sensor Network” 
wygłosiła dr hab. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, 
Dyrektor NASK ds. Naukowych. Przez cały czas trwa-
nia imprezy można było odwiedzić nasze stoisko, by 
dowiedzieć się więcej zarówno o rozwiązaniach tele-
informatycznych i systemach bezpieczeństwa ofe-
rowanych przez NASK, jak i o prowadzonych przez 
Instytut projektach badawczych.

Technologie w edukacji

Ponad 150 przedsta- 
wicieli szkół podsta-
wowych oraz gimna- 
zjalnych z terenu woje-
wództwa podlaskiego 
uczestniczyło w kon- 

 ferencji „Technologie 
informacyjne i komunikacyjne dla edukacji”, która 
odbyła się w dniach 5-6 października w Łomży. 
Konferencja zorganizowana została przez NASK, 
Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przed-
siębiorczości oraz Podlaski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego. W programie zna-
lazły się wykłady i warsztaty przeprowadzone przez 
przedstawicieli nauki i biznesu. Spotkanie było 
dla uczestników okazją do pogłębienia wiedzy na 
temat najnowszych trendów w edukacji z zasto-
sowaniem narzędzi i technologii informacyjno 
-komunikacyjnych. 
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Eksperckie	podejście		
do	bezpieczeństwa

CERT PolskaROzMOWA	z	 ...

Rozmowa z Piotrem Kijewskim, 
kierownikiem CERT Polska, 

zespołu w NASK powołanego 
do reagowania na przypadki 
naruszenia bezpieczeństwa w 
sieci Internet

Jaki jest zakres działalności 
zespołu CERT Polska?

Zespół CERT Polska powstał 
w 1996 roku (do 2000 roku dzia-
łał jako CERT NASK) i został 
powołany do reagowania na zda-
rzenia naruszające bezpieczeństwo 
w Internecie. Jesteśmy pierwszą 

tego typu jednostką w Polsce będą-
cą członkiem organizacji FIRST 
(ang. Forum of Incidents Response 
and Security Teams) i mającą 
akredytację organizacji Trusted 
Introducer. Nasi eksperci zajmują 
się przede wszystkim rejestrowa-
niem i obsługą zdarzeń naruszają-
cych bezpieczeństwo sieci, analizą 
oraz ostrzeganiem użytkowników  
o wystąpieniu bezpośrednich dla 
nich zagrożeń. Prowadzimy dzia-
łalność badawczą m.in. z zakresu 
metod automatycznego wykrywania 
incydentów bezpieczeństwa, anali-
zy złośliwego oprogramowania, sys-
temów wymiany informacji o zagro-
żeniach rozwijając własne narzędzia. 
W tym celu uczestniczymy w wielu 
krajowych i międzynarodowych 
projektach. Współpracujemy także 
z zespołami IRT (ang. Incident 
Response Team) i podobnymi zaj-
mującymi się bezpieczeństwem  
w kraju i zagranicą (m.in. w ramach 
organizacji FIRST), dzieląc się 
informacjami na temat wykrytych 
zagrożeń oraz metod ich zwalcza-
nia. Ważnym obszarem aktywności 
naszego zespołu jest podejmowa-
nie działań zmierzających do wzro-
stu świadomości dotyczącej bez-
pieczeństwa teleinformatycznego. 

Skąd pomysł na stworzenie 
takiego zespołu w Polsce?

Idea CERT-ów sięga 1988 roku, 
kiedy to po ataku pierwszego roba-
ka internetowego, znanego jako 
„Morris worm”, specjaliści zajmu-
jący się ówczesnym, stosunkowo 
małym Internetem, doszli do wnio-
sku, że niezbędne jest stworzenie 
instytucji, która zajmowałaby się 
koordynacją i przeciwdziałaniem 
tego typu zagrożeniom. Tak też 
powstał pierwszy na świecie CERT, 
w ramach Uniwersytetu Carnegie 
Mellon. Wraz z rozwojem Internetu 
okazało się, że do skutecznego ana-
lizowania, zapobiegania i przeciw-
działania zagrożeniom teleinforma-
tycznym potrzebne były podmioty 
regionalne, znające specyfikę dane-
go obszaru i mające dobry kontakt  
z lokalnymi podmiotami i użytkow-
nikami. Dlatego też zespoły tego 
typu zaczęły powstawać w różnych 
krajach, m.in. w Polsce, przyjmując 
podobną formę działania co CERT 
na Carnegie Mellon i ogólnie nazwę 
CERT-ów, aby podkreślić obsługi-
wanie incydentów naruszenia bez-
pieczeństwa w Internecie.
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ROzMOWA	z	 ...

Dlaczego CERT Polska działa 
właśnie w ramach NASK?

W większości krajów w Europie 
Internet był wprowadzany  
w ramach projektów badawczych 
na uniwersytetach i w instytu-
cjach naukowych. Dlatego też 
Zespoły Reagowania na Przypadki 
Naruszania Bezpieczeństwa Tele-
informatycznego powstawały przy 
tego typu podmiotach. Nie ina-
czej było w Polsce, gdzie Internet 
został wprowadzony przez Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową. 
Między innymi z tego powodu 
CERT Polska działa w strukturach 
instytutu badawczego NASK.

W ciągu kilkunastu lat istnienia 
CERT Polska zrealizował wiele 
projektów i inicjatyw. Które 
z nich były najistotniejsze?

Jak już wspomniałem do najważ-
niejszych zadań CERT Polska 
należy prowadzenie działań zmie-
rzających do wzrostu świadomości 
dotyczącej zagrożeń sieciowych. 
Publikujemy raporty oraz anali-
zy dotyczące stanu i wyzwań dla 
bezpieczeństwa polskich zasobów 
Internetu. Dzięki temu zarówno 
niezależni specjaliści, jak i zwy-
kli użytkownicy Internetu, mają 
stały dostęp do najnowszych danych 
o zagrożeniach i sposobach reago-
wania na nie. Wymianie informacji 
służą także organizowane przez nas 
szkolenia, dotyczące między inny-
mi wykrywania ataków na aplikacje 
klienckie, czy zarządzania zespoła-
mi CERT. Prowadzący je pracowni-
cy naszego zespołu mają na koncie 
szkolenia dla specjalistów z dziedzi-
ny bezpieczeństwa komputerowe-

go oraz dla instytucji finansowych 
m.in. w Mołdawii, Japonii, Dubaju, 
Hongkongu i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Jednym z naj-
ważniejszych projektów, który pro-
wadzimy już od 16 lat, jest SECURE 
- konferencja na temat bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego. Co roku 
wydarzenie to stanowi okazję do 
zdobycia wiedzy od ekspertów 
i praktyków z Polski i z całego świa-
ta. Na przykład w obecnej edycji 
konferencji wśród zaproszonych pre-
legentów znaleźli się między inny-
mi pracownicy NASA, Google oraz 
Twittera. Jednak najwięcej wysił-
ku wkładamy w badania rozwojo-
we oraz opracowywanie rozwiązań 
mających zwiększyć bezpieczeń-
stwo w Internecie, takich jak plat-
forma n6, HoneySpider Network 
oraz projekt Arakis.

Nad jakimi projektami pracuje 
obecnie CERT Polska?

Warto tutaj wymienić właśnie pro-
jekt n6, platformę służącą do gro-
madzenia, przetwarzania i przeka-
zywania informacji o zdarzeniach 
bezpieczeństwa w sieci w sposób 
automatyczny. W ciągu jednego 
roku przez platformę przetwarza-
ne są dziesiątki milionów zdarzeń 
bezpieczeństwa z Polski i całego 
świata. Jej celem jest efektywne, 
niezawodne i szybkie dostarczenie 
dużych ilości informacji o zagro-
żeniach właściwym podmiotom: 
właścicielom, administratorom 
i operatorom sieci. Źródłem danych 
systemu n6 jest wiele kanałów dys-
trybucyjnych dostarczających infor-
macje o zdarzeniach bezpieczeń-
stwa. Zdarzenia te wykrywane są w 
wyniku działań systemów wykorzy-

stywanych przez różne podmioty 
zewnętrzne (inne CERT-y, organi-
zacje bezpieczeństwa, producentów 
oprogramowania, niezależnych eks-
pertów od bezpieczeństwa itp.) oraz 
systemów monitorowania CERT 
Polska. Wraz z Działem Rozwoju 
Oprogramowania NASK pracujemy 
również nad nową wersją systemu 
HoneySpider Network. Ten wspól-
ny projekt zespołu CERT Polska, 
CERT-u, rządu holenderskiego 
reprezentowanego przez National 
Cyber Security Centre (NCSC), 
ma na celu zbudowanie nowych oraz 
wykorzystanie istniejących technik 
do wykrywania ataków na aplikacje 
klienckie, w szczególności przeglą-
darki WWW. Pracujemy także nad 
udoskonalaniem systemu ARAKIS 
(Agregacja, Analiza i Klasyfikacja 
Incydentów Sieciowych), służącego 
do wykrywania i opisywania zagro-
żeń propagujących się w sieci, oraz 
projektem NISHA (Network for 
Information Sharing and Alerting), 
mającym na celu stworzenie euro-
pejskiej platformy wymiany infor-
macji o zagrożeniach.

Czy takie zespoły jak CERT 
Polska mają rację bytu? Jak 
wyglądałoby bezpieczeństwo 
teleinformatyczne bez tego typu 
zespołów?

Istnienie zespołów takich jak 
CERT Polska jest obecnie 
koniecznością, gdyż kwestia 
zagrożeń dla bezpieczeństwa tele-
informatycznego staje się coraz 
poważniejsza. Jeszcze kilka lat 
temu największym sprawcą ata-
ków byli tzw. script kiddies, któ-
rych działania nie niosły za sobą 
bardziej dotkliwych konsekwen-
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cji. Obecnie mamy do czynienia 
z doskonale zorganizowanymi 
grupami przestępczymi, które 
stwarzają poważne zagrożenie dla 
firm, instytucji. W ich skład wcho-
dzą dobrze wykształcone osoby, 
z dużym doświadczeniem, mają-
ce świadomość szkód, jakie może 
przynieść ich działanie i niejed-
nokrotnie czerpiące duże korzyści 
finansowe z dostępu do cennych 
danych, zarówno wielkich korpora-
cji jak i zwykłych użytkowników. 
Warto jeszcze raz podkreślić, że 
oszustwa internetowe, włamania 
i kradzież danych nie dotykają 
jedynie wielkich firm, ale właśnie 
często zwykłych użytkowników 
sieci. Poza tym, wraz z postępującą 
cyfryzacją, w wielu krajach admi-
nistracja państwowa, podlegające 
jej instytucje oraz tzw. infrastruk-
tura krytyczna stały się wrażliwe 
na działania przeprowadzane za 
pośrednictwem sieci. Rządy coraz 
lepiej zdają sobie sprawę z tego, 
że cyberprzestrzeń może być sku-
tecznie wykorzystana zarówno 
do pozyskania pilnie strzeżonych 
informacji, jak i do zakłócenia 
prawidłowego działania organów 
państwa. Zapobieganie tego typu 
działaniom stanowi dziś najwyższy 
priorytet, tym bardziej, że stają się 
one coraz bardziej powszechne. 
Żaden podmiot w pojedynkę sam 
już sobie nie poradzi – konieczna 
jest współpraca i wiedza o zagro-
żeniach na wielu płaszczyznach, 
a jedną z luk w tej współpracy 
i wiedzy wypełniają właśnie 
zespoły takie jak nasz. Efektem 
naszej pracy jest nie tylko okre-
ślony produkt, ale głębsze spoj-
rzenie na istotę problemu, dzięki 
któremu możliwe jest skuteczne 

zabezpieczenie przed nowymi 
wyzwaniami. Staramy się skupiać 
na zagrożeniach dotykających 
nasz region i polskich użytkowni-
ków – zagrożeniach, które często 
umykają w szczególności zagra-
nicznym podmiotom komercyj-
nym. Ideą, która nam przyświe-
ca, jest również wzrost świado-
mości dotyczącej bezpieczeństwa 
teleinformatycznego tzw. „zwy-
kłych użytkowników” sieci, gdyż 
z naszych obserwacji wynika, że 
jest to jedna z najważniejszych 
metod ochrony przed potencjal-
nymi zagrożeniami pochodzącymi 
z Internetu.

Jak obecnie przedstawia się 
poziom bezpieczeństwa firmo-
wych sieci komputerowych?

Zdecydowanie lepiej niż kilka lat 
temu, choć należy zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie istnieje ide-
alny system zabezpieczeń, a każda 
sieć może zostać złamana przez 
odpowiednio przygotowanych 
cyberprzestępców. Warto podkre-
ślić, że w Europie nadal często jesz-
cze pokutuje błędne przekonanie, 
że korzystanie z dużej ilości zabez-
pieczeń uchroni nas od wszelkich 
niebezpieczeństw w Internecie. 
Niestety nie jest to prawdą, ponie-
waż w dzisiejszych czasach sto-
pień skomplikowania sieci i fakt, 
że przenika we wszelkie aspekty 
naszego życia powoduje, że udane 
włamanie to tylko kwestia czasu.  
W Stanach Zjednoczonych już 
raczej powszechnie zdano sobie  
z tego sprawę. Powinniśmy opra-
cowywać procedury i systemy, 
które miałyby na celu pomagać  
i uczyć nas, jak zachować się 

wobec zagrożeń sieciowych, jak 
je odpierać i wychodzić z sytuacji 
kryzysowych. Tworzenie odpo-
wiednich narzędzi zaporowych to 
jedno. Z drugiej strony powinni-
śmy skupić się na zaznajamianiu 
użytkowników z potencjalnymi 
niebezpieczeństwami w taki spo-
sób, by mogli skutecznie zareago-
wać w sytuacji, kiedy staną się 
przedmiotem ataku.

Czy istnieje jakiś skuteczny spo-
sób na ochronę firmowych sieci 
komputerowych?

Niestety nigdy nie ma 100-procen-
towej ochrony firmowej sieci kom-
puterowej. Oczywiście, z każdym 
rokiem wzrasta ilość rozpoznanych 
zagrożeń, jednak w tym samym 
czasie powstają kolejne, jeszcze 
bardziej zaawansowane. Żeby czuć 
się bezpiecznie potrzeba dwóch 
elementów – odpowiednich sys-
temów zabezpieczeń i ludzi, któr-
zy rozumieją zagrożenie i potrafią 
mu przeciwdziałać. Tylko w ten 
sposób będziemy w stanie skute-
cznie minimalizować działania 
cyberprzestępców.

Z Piotrem Kijewskim, kierownikiem 
CERT Polska, rozmawiał Krzysztof 
Węgier
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Projekt honeyspider 
Network 2.0 jest tworzony 
przez cErT Polska oraz 
holenderski rządowy zespół 
do spraw bezpieczeństwa 
– Ncsc. Jego założenia 
można streścić w jednym 
zdaniu: jest to system 
pozwalający na klasyfikację 
adresów internetowych pod 
względem ich złośliwości. 
Punkt ciężkości został tutaj 
postawiony na ataki na 
aplikacje znajdujące się 
na systemach klienckich. 
Dodatkowo zostanie udo-
stępniony system  
hsN as a service, dzięki 
któremu każdy będzie mógł 
sprawdzić czy dana witryna 
jest bezpieczna, czy też nie.

łUk a s z sIE wIErsk I

Test	na	złośliwość		
www

Obecnie w Internecie do infek-
cji wykorzystywane są bar-

dzo zróżnicowane wektory ataku. 
Użytkownik, aby mieć dostęp do 
informacji zgromadzonych w sieci, 
musi mieć zainstalowanych szereg 
programów, które pozwalają na oglą-
danie różnorodnych treści. Każde 
takie oprogramowanie z pewnością 
zawiera błędy, niektóre tak kry-
tyczne, że pozwalają nawet przejąć 
kontrolę nad komputerem. Znane 
są ataki, które na swój cel obierają 
przeglądarkę internetową, wtyczkę 
Java czy Flash, a nawet system ope-
racyjny. Za każdym razem, kiedy 
myślimy o wykrywaniu ataków 
musimy wziąć pod uwagę wszystkie 
możliwości zdobycia kontroli czy 
zainstalowania złośliwego oprogra-
mowania.

Istnieje już na rynku kilka, 
a nawet kilkanaście rozwią-
zań, które mają ten sam cel co 
HoneySpider Network. Systemy 
te tworzone są głównie przez uni-
wersytety czy firmy antywirusowe. 
Nasz projekt opiera się jednak na 
innym podejściu. Przez utworze-
nie spójnego interfejsu gromadzi 
on dane z różnych serwisów i w ten 
sposób tworzy ogólną klasyfikację 

adresu URL. Serwisy dostarczane 
z systemem potrafią nie tylko ana-
lizować zadany adres, ale również 
tworzyć nowe obiekty analizy, takie 
jak linki czy aplety napisane w języ-
ku Java. Pozwala to nie tylko ocenić 
bezpieczeństwo jednej witryny, ale 
całego portalu.

Dzięki łatwo rozszerzalnej architek-
turze oraz otwartości kodu źródło-
wego każdy programista powinien 
być w stanie stworzyć swój anali-
zator, a następnie zintegrować go 
z HoneySpider Network. Serwis 
tego systemu może służyć uzy-
skaniu informacji o stronie inter-
netowej, takich jak jej zawartość, 
skrypty czy obiekty obecne na tej 
stronie. Może on również tworzyć 
klasyfikację danego adresu na pod-
stawie własnych obserwacji (jak to 
czynią np. klienckie honeypoty) lub 
ogólnodostępnych źródeł (jak np. 
Google SafeBrowsing API). Wyniki 
działania tych serwisów są następ-
nie zbierane, scalane i prezentowa-
ne użytkownikowi.

Takie podejście pozwala na napi-
sanie wysoce wyspecjalizowanych 
modułów odpowiedzialnych za 
wykrywanie tylko jednego typu 
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ataku. Połączenie tych modułów  
w konkretną instalację HoneySpider 
Network umożliwia kompleksowo 
przeanalizować stronę interneto-
wą wykrywając różne typy ataków, 
zależne od aktualnie używanej kon-
figuracji. To wszystko sprawia, że 
system staje się użyteczny dla osób 
zajmujących się zawodowo anali-
zą złośliwych stron internetowych, 
zarówno tych chcących w automa-
tyczny sposób wykrywać specyficz-
ny typ ataku, jak i tych, którzy chcą 
przeskanować stronę pod kątem 
wielu różnych zagrożeń.

Nie jest to jednak jedyne zasto-
sowanie HoneySpider Network. 
CERT Polska przygotowuje rów-
nież instalację, która zostanie udo-
stępniona szerokiej publiczności. 
Pozwoli to zwykłym użytkownikom 
ocenić podejrzaną stronę interne-
tową, która ma adres pochodzący  
z niezaufanego źródła, jak Facebook, 
wiadomość e-mail czy komunika-
tor internetowy. Osoba korzysta-
jąca z tej instalacji, wpisując adres 
URL otrzyma raport, w którym 
będą wyszczególnione podejrzane 
elementy witryny. Dzięki takiemu 
kompletowi informacji użytkownik 
będzie mógł stwierdzić, jak bar-
dzo jest narażony na zainfekowanie 
swojej maszyny. Ułatwi to także 
podjęcie decyzji, czy może bez-
piecznie odwiedzić daną witrynę.

Oprócz tego będzie istniała rów-
nież możliwość wyszukania histo-
rycznych wyników dla zadanego 
adresu internetowego. Umożliwi 
to zaobserwowanie historii aktyw-
ności złośliwego oprogramowania. 
Dodatkowo zostanie udostępniona 
opcja podążania za linkami obecny-

mi na stronie, co pozwala na moni-
torowanie małych serwisów przez 
ich administratorów. 

Serwis ten będzie również sta-
nowił dla zespołu CERT Polska 
crowdsource’owe źródło informacji 
o zagrożeniach w polskim 
Internecie. Jednak nacisk został 
położony nie tylko na stronę mery-
toryczną serwisu. Strona graficzna 
stawia na prostotę, przejrzystość i 
przystępność, ale również dba o to, 
aby bardziej zaawansowani użyt-
kownicy mogli zobaczyć szczegóło-
we informacje. W przyszłości zosta-
nie także udostępniony interfejs 
programistyczny pozwalający mię-
dzy innymi na stworzenie wtyczki 
do przeglądarek tak, aby używanie 
serwisu było jeszcze prostsze.

Usługa, jak i sam system, pozwo-
lą zwykłym oraz bardziej zaawan-
sowanym użytkownikom uzyski-
wać informacje na temat zagrożeń 
sieciowych obecnych na witry-
nach internetowych. Z pewnością 
staną się one ważnym narzędziem 
w wykrywaniu niebezpieczeństw 
oraz ich dokładnej analizie.

Łukasz Siewierski pracuje w zespole 
projektów bezpieczeństwa CERT Polska

Pierwsze programy antywirusowe 
działały na zasadzie porówny-

wania plików z sygnaturami, czyli 
wspomnianego już wyszukiwania  
w nich fragmentów charakterystycz-
nych dla danego wirusa. Zresztą, 
w wielu programach tego typu 
nadal używane jest określenie „baza 
sygnatur”, choć już od dawna nie 
jest ono precyzyjne. Autorzy zło-
śliwego oprogramowania nauczyli 
się unikać wykrycia poprzez poli-
morfizm – program występujący  
w wielu różnych postaciach, któ-
rego aktywna część jest zaszy-
frowana (w każdej kopii inaczej). 
Zależnie od jakości mechanizmu 
polimorficznego, plik zawierający 
wirusa może występować w kilku 
wariantach (oligomorfizm), albo 
wręcz być niepowtarzalny. Co gor-
sza – może nie mieć żadnych sta-
łych fragmentów, które mogłyby go 
odróżnić od niegroźnego programu. 
Dlatego dziś do wykrywania wiru-
sów używa się różnych metod heu-
rystycznych i analizy zachowania 
programów. Oczywiście sygnatury, 
jako najprostsze, nadal są używane 
przeciwko zagrożeniom monomor-
ficznym, jednak przestały być uni-
wersalną bronią.
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Dwadzieścia lat temu 
przeciętny program antywi-
rusowy wykrywał złośliwe 
oprogramowanie wyszuku-
jąc w nich fragmenty cha-
rakterystyczne dla danego 
wirusa.  
Dziś do wykrywania wiru-
sów używa się różnych 
metod heurystycznych 
i analizy zachowania  
programów.

aDaM koz ak IE wIc z 

Sygnatury	robaków			
–	czy	miecz	może	ominąć	tarczę?

Pozostawmy jednak powyższe pro-
blemy twórcom programów antywi-
rusowych i przejdźmy do zagadnie-
nia wykrywania zagrożeń w sieci. 
Sygnatury od dawna wykorzysty-
wane są do wykrywania zagrożeń 
rozprzestrzeniających się aktywnie, 
czyli robaków sieciowych lub botów. 
Występują one nadal często, choć 
od kilku lat częściej wykorzystywa-
ne są ataki na przeglądarki interne-
towe i używane przez nie wtyczki. 
W tym przypadku atakujący rów-
nież może stosować polimorfizm, 
atakowany zaś nie ma możliwości 
stosowania wielu metod dostępnych 
antywirusom, bowiem obserwować 
można tylko zawartość przepływa-
jących pakietów, nie zaś ich skutki. 
Co gorsza, diagnoza musi być bar-
dzo szybka, aby nadążyć za ruchem 
w sieci.

Pojawienie się polimorfizmu zosta-
ło początkowo uznane za koniec 
użyteczności klasycznych sygna-
tur. Wkrótce jednak pojawiły się 
pierwsze analizy wskazujące na 
istotną różnicę pomiędzy klasycz-
nymi wirusami, a zagrożeniami 
obserwowanymi w ruchu sieciowym 
– różnice pozwalające wierzyć, że  
w tym zastosowaniu sygnatu-

ry mogą pozostać skuteczne bez 
względu na zaawansowanie technik 
polimorfizmu.

Wirus komputerowy to program 
wykonywalny. Aby wywołać zapla-
nowane przez autorów skutki, musi 
się po prostu „wykonać”. Metody 
doprowadzenia do tego bywa-
ją różne, od socjotechnicznych 
(słynne I LOVE YOU), po wyko-
rzystanie luk w różnych automa-
tycznych mechanizmach systemu 
operacyjnego. W każdym razie, 
działanie programu zaczyna się w 
chwili jego wykonania – to wtedy 
może się on odszyfrować, wyko-
rzystać pewne luki, aby zwiększyć 
swoje uprawnienia, itp. Aktywne 
rozprzestrzenianie się zagrożenia 
rządzi się nieco innymi prawami.  
Przesyłany w sieci ruch to bez 
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wyjątku dane. Zawartość pakietu 
nie zostanie automatycznie wykona-
na jako program, musi do tego zmu-
sić aplikację, która ten ruch odbiera. 
W tym właśnie kryje się słabość 
sieciowego polimorfizmu – pierwszy 
krok, czyli eksploatacja luki w pro-
gramie, doprowadzająca do wykona-
nia ukrytego w przesyłanych danych 
złośliwego kodu (czyli shellcode), 
odbywa się poza bezpośrednią kon-
trolą atakującego. Przypomina to 
działanie terrorysty podkładającego 
bombę. Kiedy jest ona już na miej-
scu, kontrolę ma atakujący – kon-
strukcja zapalnika decyduje o tym, 
czy można jej bezpiecznie dotknąć, 
czy wybuchnie po pewnym czasie, 
czy na sygnał, itd. Najpierw jed-
nak trzeba ją dostarczyć na miejsce 
ataku, a to zadanie wymaga, np. 
oszukania ochrony, czy zapewnienia 
sobie chwili samotności.

Przepływ sieciowy propagują-
cy zagrożenie musi zatem zawie-
rać pewne stałe fragmenty, które 
zależą od wykorzystywanej luki. 
Po pierwsze, musi on wykorzystać 
standardowe możliwości protokołu, 
aby wprowadzić aplikację w stan,  
w którym występuje luka. Po dru-
gie, znalazłszy się w tym stanie 
musi wymusić wykonanie shellco-
de’u, a więc wywołać odpowiedni 
fragment kodu systemowego. Adres 
tego kodu musi znaleźć się jawnie  
w pakiecie (choć być może zako-
dowany zgodnie z wymogami pro-
tokołu), a możliwych wartości jest 
niewiele. Dopiero po tym kroku 
atakowany komputer wykonuje 
kod przesłany przez atakującego 
– dopiero teraz możliwe jest odszy-
frowanie zawartości, czyli rzeczy-
wisty polimorfizm. Podsumowując 

– w przeciwieństwie do zwykłe-
go wirusa, złośliwy przepływ musi 
zawierać pewne stałe fragmenty, 
nawet jeśli stosuje idealny mecha-
nizm polimorficzny. Wady tego 
mechanizmu mogą oczywiście spo-
wodować pojawianie się dodatko-
wych stałych fragmentów.

Wiemy zatem, że w zastosowa-
niu do analizy ruchu sieciowego 
sygnatury są nadal użyteczne. 
Problemem jest jednak ich tworze-
nie. Powstrzymanie epidemii nowe-
go robaka, czy zablokowanie propa-
gacji nowego bota wymaga szybkiej 
reakcji, podczas gdy ręczne tworze-
nie sygnatury wymaga dokładnego, 
czasochłonnego przebadania zło-
śliwego kodu. Potrzebne są zatem 
metody wyszukujące automatycznie 
te stałe fragmenty złośliwych prze-
pływów i tworzące z nich sygnaturę, 
którą można wykorzystać bezpo-
średnio, lub wykorzystać jako źródło 
informacji przyspieszających ręczne 
opracowanie sygnatury.

Niestety, poszukiwanie wspólnych 
fragmentów złośliwych przepływów 
jest bardzo trudnym obliczeniowo 
zadaniem. Opracowany w NASK, 
we współpracy CERT Polska, 
Pionu Naukowego i Działu Rozwoju 
Oprogramowania, system ARAKIS 
posiada taki moduł, który w chwili 
powstania (na przełomie 2004/2005 
roku) był najbardziej zaawansowa-
nym rozwiązaniem, przynajmniej 
wśród tych, których zasada działa-
nia została upubliczniona. Znane 
wówczas systemy automatycznego 
wytwarzania sygnatur były raczej 
proste, oparte na wyszukiwaniu 
pojedynczego wspólnego podcią-
gu wielu złośliwych przepływów. 

ARAKIS szedł o krok dalej – selek-
cjonował wstępnie przepływy uży-
wając skrótów Rabina, następnie 
znajdował wspólne podciągi dla 
każdej pary podobnych (w sensie 
Rabina) przepływów, po czym okre-
sowo przeprowadzał klasteryzację, 
wiążąc ze sobą podobne podciągi. 
W ten sposób możliwe było stwo-
rzenie wspólnej sygnatury dla wielu 
podobnych, złośliwych przepływów, 
odrzucającej części zmienne.
Po ośmiu latach moduł wytwarza-
nia sygnatur systemu ARAKIS jest 
nadal skuteczny i dostarcza cennych 
informacji operatorom. Jednakże 
prace teoretyczne na całym świe-
cie nie zakończyły się – powsta-
ły nowe, znacznie potężniejsze 
metody, wytwarzające od początku 
sygnatury składające się z wielu 
krótkich, wspólnych fragmentów. 
Można tu wspomnieć np. systemy 
Hamsa czy Nebula. Wytwarzane 
przez nie sygnatury charakteryzują 
się zarówno wysoką skutecznością 
wykrywania, jak i – co może nawet 
ważniejsze – bardzo niskim praw-
dopodobieństwem fałszywych alar-
mów. Tworzony obecnie w NASK 
system ARAKIS 2.0 ma w pełni 
wykorzystywać osiągnięcia ostat-
nich lat – nowy mechanizm gene-
racji sygnatur będzie także tworzył 
sygnatury składające się z wielu 
odrębnych fragmentów przepływu. 
Miejmy nadzieję, że – podobnie 
jak poprzednia wersja – będzie to  
w chwili powstania najbardziej 
zaawansowane spośród znanych  
rozwiązań.

Dr inż. Adam Kozakiewicz jest kierow-
nikiem Pracowni Metod Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji w Pionie Naukowym 
NASK



Platforma n6 PROJEK T Y

B I U L E T Y N  NASK 13

PIoTr k IJE wskI

n6 to zbudowana w całości 
przez cErT Polska platfor-
ma służąca do gromadze-
nia, przetwarzania  
i przekazywania informacji 
o zdarzeniach bezpieczeń-
stwa w sieci. w ciągu jed-
nego roku przez platformę 
przetwarzane są dziesiątki 
milionów zdarzeń bezpie-
czeństwa z Polski i całego 
świata. 

n6	–	platforma	do	wczesnego			
ostrzegania	o	zagrożeniach	w	sieci

Platforma n6 (network security inci-
dent exchange) to jeden z kluczo-

wych projektów, obok HoneySpider 
Network oraz projektu ARAKIS, 
realizowanych przez CERT Polska, 
których celem jest opracowywanie 
rozwiązań mających zwiększyć bez-
pieczeństwo w Internecie. 

Głównym celem platformy n6 jest 
efektywne, niezawodne i szybkie 
dostarczenie dużych ilości informa-
cji o zagrożeniach bezpieczeństwa 
właścicielom, administratorom i ope-
ratorom sieci.

Źródłem danych systemu n6 jest 
wiele kanałów dystrybucyjnych 
dostarczających informacje o zda-
rzeniach bezpieczeństwa. Zdarzenia 
te wykrywane są w wyniku działań 
systemów wykorzystywanych przez 
różne podmioty zewnętrzne (takie 
jak inne CERTy, organizacje bezpie-

czeństwa, producentów oprogramo-
wania, niezależnych ekspertów od 
bezpieczeństwa itp.) oraz systemów 
monitorowania obsługiwanych przez 
CERT Polska. Większość informa-
cji aktualizowanych jest codziennie, 
niektóre częściej.

Dodatkowym źródłem informacji o 
danej sieci mogą być wyniki dzia-
łań operacyjnych CERT Polska. 
Dotyczy to również działań opera-
cyjnych innych podmiotów – dane 
otrzymane jednorazowo z zewnątrz, 
za zgodą źródła mogą być dodawane 
do systemu w celu redystrybucji.

n6 można porównać do sortowni 
incydentów, którego sercem jest 
silnik n6 (n6 engine). Dzięki roz-
budowanemu systemowi tagowania, 
incydenty mogą być przypisywane 
do konkretnych podmiotów, których 
dotyczą np. na podstawie adresów 
IP i numerów AS. Dane są agrego-
wane w skrojoną na miarę, spec-

Platforma n6 funkcjonuje  
w pełni automatycznie. 
Dostęp do n6 jest bezpłatny 
i nie wymaga instalacji jakich-
kolwiek sond w sieci. 
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jalnie przygotowaną paczkę, która 
zachowuje oryginalny format źródła 
(każde źródło w oddzielnym pliku). 
Dodatkowo istnieje możliwość 
dostarczania innych informacji, 
takich jak np. dane o serwerach 
C&C nie znajdujących się w danej 
sieci, ale które mogą zostać przez jej 
właściciela wykorzystane do wykry-
wania u siebie zainfekowanych kom-
puterów.

W platformie przekazywane są infor-
macje o źródłach ataku w postaci 
adresów URL, domen, adresów IP 
lub nazw złośliwego oprogramow-
ania, a także w zależności od 
dostępności informacje o danych 
specjalnych. Większość danych 
pochodzi z systemów zewnętrznych, 
dlatego też należy pamiętać, że dane 
te, przekazywane w postaci surowej

i nieprzetworzonej, mogą zawierać 
fałszywe alarmy. Weryfikacja 
danych zależy od odbiorcy.  
Dane dystrybuowane są za zgodą 
podmiotów, które wykryły 
zdarzenie. Nie ujawniamy źródła, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy źródło 
wprost wyrazi na to zgodę.

Więcej informacji na temat n6, w tym 
instrukcja jak bezpłatnie przystąpić 
do platformy znajduje się na stronie  
http://n6.cert.pl.

Piotr Kijewski jest kierownikiem zespołu 
CERT Polska w NASK.

Przykładowe zbiory danych znajdujące się w platformie n6: 

• złośliwe adresy URL
• złośliwe oprogramowanie i inne artefakty
• zainfekowane hosty (boty)
• serwery C&C
• skanowania
• DDoS
• ataki bruteforce
• uczestnictwo w sieci fast flux
• phishing
• spam
• dane specjalne (w wyniku działań operacyjnych CERT Polska)

CSPs

CERTy

Banki

ISPs

H 

T 

T 

P 

S

n6 
ENGINE

Security Data 
Providers

•	URL-e

•	Domeny

•	Adresy	IP

•	Malware

•	Inne	dane

pliki po SMTP 
pliki po HTTP

Schemat ilustrujący zasadę działania platformy n6



Z aawansowane  r oz w i ąz an i a

Wobec tak profilowanych zagro-
żeń, zabezpieczenia starego 

typu, takie jak zapory ogniowe dzia-
łające w oparciu o trzecią i czwar-
tą warstwę modelu OSI, stają się 
zazwyczaj bezradne. Szczególnego 
znaczenia nabiera więc komplek-
sowa wielowarstwowa ochrona w 
licznych miejscach sieci firmowej. 
Wykorzystywanie wielu rozwiązań 
komplementarnych (WAF, IPS, 
serwer VPN itd.) wymaga jednak 
dodatkowego nakładu pracy i środ-
ków na ich utrzymanie i admini-
strację. Optymalnym rozwiązaniem 
może okazać się nowa kategoria 
urządzeń ochronnych, określana 
mianem UTM (Unified Threat 
Management), będąca rozszerze-
niem funkcji zapór ogniowych. 
Producenci stosują również okre-
ślenie NGFW (Next Generation 
Firewall). Obecnie nie ma jeszcze 
jednoznacznej definicji tych pojęć. 
Według definicji Gartnera platfor-
ma UTM dedykowana jest szcze-
gólnie dla małych i średnich przed-
siębiorstw i łączy ze sobą między 
innymi funkcje typowego firewalla, 
systemu zapobiegania włamaniom 
IPS, bezpiecznej wirtualnej sieci 
prywatnej, centralnego antywirusa 
oraz filtrowania treści www poprzez 

blokowanie adresów URL i apli-
kacji. Terminem NGFW określane 
są zaś dedykowane rozwiązania dla 
dużych firm, które pozwalają dosto-
sować się do potrzeb i specyfiki 
dużych przedsiębiorstw efektywnie 
realizujących funkcje zapobiegania 
włamaniom sieciowym, jak rów-
nież nadzorujący ruch aplikacyjny  
w ramach dopuszczalnych reguł 
polityki bezpieczeństwa na pod-
stawie tożsamości użytkownika. 
Zapory NGFW mogą także ofe-
rować możliwość analizy reputacji 
internetowej, integracji z Active 
Directory, analizy ruchu pod kątem 
zapobiegania włamaniom, a także 
integrowania z usługami katalogo-
wymi w zakresie zarządzania tożsa-
mością i politykami.

Obecnie na rynku możemy spotkać 
wiele rozwiązań UTM, których pro-
ducenci oferują bardzo zróżnicowa-
ny wachlarz funkcjonalności – część 
z nich zapewnia m.in. rozbudowaną 
kontrolę aplikacji oraz częściową 
ochronę przed wyciekiem danych 
DLP (Data Loss Prevention), pod-
czas gdy inne to tylko bardziej 
zaawansowane rozwiązania IPS.
Aby zapewnić skuteczną ochronę 
sieci przed najnowszymi zagroże-

BEzPIECzEńSTWO	SYSTEMÓW

rodzaje zagrożeń, z któ-
rymi mamy do czynienia 
w ostatnich latach, stale 
ewoluują. z jednej strony, 
zmiany te są związane  
z rozwojem nowych 
technologii. w naturalny 
sposób celem ataków stały 
się m.in. systemy mobil-
ne, coraz powszechniej 
obecne również w sieciach 
firmowych. z drugiej 
strony, przestępcy nauczyli 
się skutecznie wydobywać 
wartość z infiltracji sieci 
korporacyjnych, pozyskując 
dane klientów czy tajem-
nice przemysłowe. wiele 
ataków tego rodzaju doko-
nywanych jest w sposób 
ściśle sprofilowany,  
z wykorzystaniem spe-
cjalnie spreparowanych 
dokumentów czy całych 
scenariuszy opartych na 
inżynierii społecznej. 

PIoTr BIsIaL sk I

UTM		
-	wielowarstwowa	ochrona	
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Bezpieczeństwo teleinformaty- 
czne bardzo często utożsamiane 

jest bezpośrednio z prostymi ele-
mentami takimi jak ochrona darmo-
wymi programami antywirusowy-
mi, instalowanymi na komputerach 
domowych lub wysublimowanymi 
profesjonalnymi systemami ochrony 
dla sieci i infrastruktury firmowej.

Niezwykle istotnym, równoważnym 
a często pomijanym elementem jest 
ludzkie zachowanie. Można zary-
zykować pewną paralelę pomiędzy 
rozprzestrzenianiem się zagrożeń 
w systemach i sieciach informa-
tycznych do rozprzestrzeniania się 
wirusów organicznych.

Z jednej strony wirus organiczny 
łatwo się przenosi pomiędzy zara-
żonym a zdrowym, niepoinformo-
wanym i słabo zabezpieczonym 
osobnikiem. Z drugiej strony znane 
są metody i sposób jego eliminacji.  
Z trzeciej strony świadomość ist-
nienia takiego wirusa i właściwe 
postępowanie mogłoby zabezpie-
czyć potencjalną ofiarę przed jego 
działaniem powodującym co naj-
mniej kłopoty o ile nie spustoszenie 
i śmierć.

Podobnie zależności występują 
w kontekście zagrożeń teleinforma-
tycznych.

Jesteśmy jako ludzkość prawdopo-
dobnie w sytuacji, w której, według 
profesora Barry Wellmana kana-
dyjskiego socjologa, świat nie jest 
globalną wioską ale wioską mogącą 
objąć cały glob.

Takie podejście zmienia sposób 
patrzenia na poruszaną problematy-
kę z przestrzennego na prawdziwie 
sieciowy a to prowadzi do zastano-
wienia się nad nowymi wyzwaniami 
stojącymi przed zabezpieczaniem 
zarówno użytkowników jak i sys-
temów. Coraz większe znaczenie 
będzie miała świadomość zagrożeń 
płynących ze strony ataków socjo-
technicznych wspomaganych tech-
nikami informatycznymi. 

W starszych badaniach respondenci 
dostrzegali jako jedno z najwięk-
szych osiągnięć XX w. zbudowanie 
i upowszechnienie komputera oso-
bistego ale czy z dzisiejszej per-
spektywy nie jest to również naj-
większe zagrożenie?

B I U L E T Y N NASK16

niami, platformy UTM powinny 
obejmować przynajmniej takie 
funkcje jak:

  zintegrowany system ochrony 
przed włamaniami IPS (Intrusion 
Prevention System) z technologią 
głębokiej analizy pakietów, 

 możliwość identyfikacji i kon-
troli aplikacji działających w sieci,

  możliwość weryfikacji tożsa-
mości użytkownika i odpowiednie-
go egzekwowania polityk dostępu.

Brak kontroli administracyjnej nad 
aplikacjami i usługami interneto-
wymi wykorzystywanymi przez 
użytkowników końcowych, zarów-
no na ich stacjach roboczych jak i 
urządzeniach mobilnych, jest real-
nym problemem dla bezpieczeń-
stwa sieci firmowych. Firmy coraz 
częściej decydują się na wdrażanie 
platform UTM w celu zapewnienia 
kontroli aplikacji i uniemożliwienia 
ataków przy użyciu nowych metod. 
Należy jednocześnie pamiętać, że 
znane wirusy, złośliwe oprogramo-
wanie i tradycyjne metody ataków 
nie znikają. Z tego względu, przy 
opracowywaniu polityk bezpie-
czeństwa, a następnie wyborze 
zabezpieczeń sieci firmowej, przed-
siębiorstwa powinny mieć na uwa-
dze wszystkie zagrożenia obejmują-
ce sieć firmową: zarówno te znane, 
jak i nieznane, wraz z proaktywnym 
podejściem do ochrony sieci.

Autor artykułu jest menadżerem pro-
duktów w NASK.

Ś w i adomoś ć  z ag r oże ń BEzPIECzEńSTWO	SYSTEMÓW



Użytkownicy są podatni 

na ataki socjotechniczne 

w sieci tak samo 

jak w rzeczywistości. 

Dlatego tak ważna jest 

świadomość zagrożenia.

woJcIEch wrzEsIEń

Świadomy	użytkownik		
czyli	bezpieczniejszy	system
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Cyberprzestrzeń zaczyna koloni-
zować w wielu wymiarach realny 
świat. W wyniku postępu tego zja-
wiska rzeczywistość wirtualna jest 
miejscem tworzenia się wspólnot i 
kultur posiadających cechy rzeczy-
wistych wspólnot.

Shery Turkle, profesor Massa-
chusetts Institute of Technology 
twierdzi, że taka formują-
ca się kultura oparta jest na 
symulacji, zmienia nasze poj-
mowanie umysłu, ciała, jaźni 
i maszyny. 

Sceptycy mówią natomiast o nie-
trwałości wspólnot wirtualnych spo-
wodowanej głównie przejściowością 
kontaktów. Z faktem przejściowości, 
spontaniczności i ulotności kontak-
tów w wirtualnym świecie trudno 
w wielu przypadkach dyskutować, 
natomiast zmiana sposobu patrze-
nia na wspomniane wyżej zjawiska 
pozwala na rzetelne podejście do 
kwestii związanych z zagrożeniami 
płynącymi z cyberprzestrzeni.

W sieci prowadzimy bardzo czę-
sto równoległe życie, jesteśmy do 
niej podłączeni przez wiele godzin 
dziennie i reagujemy na to co się tam 

dzieje. Oznacza to, że użytkownicy 
są podatni na ataki socjotechnicz-
ne tak samo jak w rzeczywistości. 
Wspomagane poprzez technologie 
wielopoziomowe ataki są niestety 
często skuteczne. Dlatego niezbęd-
nym elementem oprócz technicz-
nych zabezpieczeń jest stałe i nie-
przerwane budowanie świadomości 
zagrożeń u użytkowników. 

„Niewinna” wiadomość z załącz-
nikiem w postaci pliku w na co 
dzień używanym formacie, ze zna-
jomo wyglądającego adresu e-mail 
i intrygująco nazwanego może być 
początkiem ataku o trudnym do 
przewidzenia skutku. Specyficznie 
zadawane pytania dzwoniącego na 
numer firmowy socjotechnika, czy 
próba przejęcia kluczowego pracow-
nika poprzez proces rekrutacyjny 
też może być początkiem wielo-
warstwowego ataku na know how, 
stabilność i kondycję danego pod-
miotu. 

Dążenie do szybkiego pozyskania 
pieniędzy poprzez cyberprzestęp-
stwa oraz dążenie do posiadania 
realnej władzy (w ostatnich 2 latach 
demonstracje w Afryce Północnej 
były bardzo często organizowane 
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przy użyciu narzędzi online) będą 
się rozwijać wraz z wzrostem „wio-
ski o zasięgu globalnym”. 

Przykłady ataków wywołujących 
straty biznesowe ale mogące dopro-
wadzić do konsekwencji politycz-
nych mnożą się (np. ataki na RSA, 
robaki Zeus, Flame).
 
Cyberterroryzm jest dzisiaj bardzo 
realnym zagrożeniem a skuteczność 
obrony przed nim zależy zarówno 
od technicznej warstwy obrony jak 
być może przede wszystkim świa-
domości i odpowiedzialności użyt-
kowników. 
 
Wojciech Wrzesień jest menadżerem pro-
duktów w NASK

Akademia NASK oferuje specja-
listyczne szkolenia kierowane 

do sektora biznesu, administracji 
publicznej oraz instytucji akade-
mickich. Zakres szkoleń obejmuje 
wiele propozycji ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki bezpie-
czeństwa ICT, w tym: bezpieczeń-
stwo systemów teleinformatycz-
nych, modelowanie, optymalizacja, 
sterowanie i zarządzanie sieciami 
teleinformatycznymi, prowadzenie  
i utrzymywanie rejestru domen 
internetowych, metody biometrycz-
nej weryfikacji i identyfikacji tożsa-

mości. Proponowane kursy, warsz-
taty i szkolenia prowadzą pracow-
nicy NASK – eksperci w dziedzi-
nie telekomunikacji, wykładowcy 
warszawskich uczelni, współtwórcy 
pionierskich projektów badawczych 
– m.in. z biometrii i sterowania siecią 
oraz uznani specjaliści z pierwszego  
w Polsce zespołu CERT funkcjo-
nującego w NASK. Oferta szko-
leniowa jest profilowana pod 
kątem potrzeb i poziomu zaawan-
sowania odbiorców, a zakres 
tematyczny stale rozszerzany  
o nowe zagadnienia.

E kspe r ck i e  s zko l e n i aAKAdEMIA	NASK

KOMPETENCJA	I	OdPOWIEdzIALNOŚĆ

WIEdzA	Od	EKSPERTÓW	dLA	EKSPERTÓW
SzEROKA	OFERTA	SzKOLEń	SPECJALISTYCzNYCH

UNIKATOWE	PROGRAMY	z	zAKRESU	BEzPIECzEńSTWA	ICT	



W y b i t n i  spe c j a l i ś c i

w Naukowej 
i akademickiej sieci 
komputerowej za dzia-
łalność szkoleniową, 
edukacyjną oraz populary-
zatorską odpowiada Dział 
akademia Nask.  
Do głównych zadań 
akademii należy tworzenie 
programów oraz realizacja 
szkoleń i kursów bazują-
cych na wiedzy eksperckiej 
pracowników instytutu, 
jak również działania non-
-profit w zakresie edukacji 
i popularyzacji idei bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży 
w Internecie. 

agNIEs zk a wrońsk a

Unikalność		
i	profesjonalizm	

AKAdEMIA	NASK

Wybrane szkolenia:

 Bezpieczeństwo systemów tele-
informatycznych

 Tworzenie i zarządzanie zespo-
łami obsługi incydentów naru-
szenia bezpieczeństwa CERT/
CSIRT

 Zagrożenia we współczesnej 
 sieci Internet 

 Wykrywanie ataków na apli-
 kacje klienckie 

 Wprowadzenie do inżynierii 
 wstecznej oprogramowania

  Techniki kryptograficzne
 Zarządzanie bezpieczeństwem 

 informacji według standartu 
 ISO 27001

  Biometryczne systemy rozpo- 
 znawania użytkownika i kontroli 
 dostępu

 Zarządzanie domenami inter-  
 netowymi i ich bezpieczeństwo. 
 
Elastyczność
Prezentowane propozycje szkoleń 
zawierają tematy, które nasi eks-
perci uznali za kluczowe do zreali-
zowania założeń merytorycznych. 
Po uwzględnieniu specyficznych 
potrzeb klienta tworzymy unikalne, 
dostosowane do konkretnej grupy 
słuchaczy szkolenia.

Unikalność 
Wiele z obszarów działalności 
NASK ma charakter wyjątkowy 
w skali kraju. Nasza Pracownia 
Biometrii opracowała szereg pio-
nierskich rozwiązań, zespół CERT 
jest najbardziej doświadczonym 
zespołem reagowania na incydenty 
naruszające bezpieczeństwo siecio-
we w Polsce, a Dział Domen NASK 
ma pod opieką zawierający ponad 
dwa miliony wpisów rejestr krajowy 
.pl.

Profesjonalizm
Wykładowcami Akademii NASK 
są wybitni specjaliści w swoich 
dziedzinach, mający codzienną 
styczność z tematami omawiany-
mi w czasie swoich szkoleń, biorą-
cy udział w seminariach i konfe-
rencjach na całym świecie. Wielu 
z naszych pracowników prowadzi 
jednocześnie działalność naukową.

dr Agnieszka Wrońska kieruje Akademią 
NASK
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