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Jesteś wart 3 grosze, użytkowniku
Bardzo mnie boli, gdy widzę, jak niektórzy użytkownicy Facebooka bardzo namiętnie klikają we
wszystkie podejrzane linki , jakie tylko pojawią się w serwisie. Tyle się mówi o ochronie danych,
o sprzedawaniu fanów, o farmach tworzonych na potrzeby spamu. Czy kilkukrotne sparzenie się
na fałszywym konkursie to za mało?
Jednego fana na Allegro można kupić już za kilka groszy. Na aukcjach jednak wystawiane są
całe pakiety. A wśród nich wielkie farmy, które wcześniej były konkursami z bluzą do wygrania,
aplikacjami umożliwiającymi sprawdzenie, kto oglądał nasz profil. Były stronami, które oferowały
darmowe bransoletki, koszulki. Klikasz i zapominasz, że kiedykolwiek coś podobnego polubiłeś.
A tymczasem, będąc nieświadomym, stajesz się towarem wartym nie więcej, niż kilka marnych
groszy.
W dobie, gdy internauci tak zawzięcie walczą o wolność w sieci, o prywatność, gdy sprzeciwiają
się ACTA i wychodzą na ulicę, wydawałoby się, że na ochronie danych powinno im zależeć.
A tymczasem sami podają się na tacy tym, którzy czerpią niemałe zyski z takiego biznesu.
W ostatnim kwartale 2011 roku fani sprzedani na Allegro warci byli 77 tysięcy złotych.
Z wyliczeń Manubii dla Interaktywnie.com wynika, że jeden fan w tym okresie kosztował
od 3 do 9 groszy.

Podziel się raportem:

Jeszcze trochę czasu minie, zanim niektóre firmy zrozumieją, że kupni fani nie są zbyt efektywni.
Użytkowniku, możesz być mądrzejszy, ceń się. Klikaj świadomie.
Beata Ratuszniak, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓW

KI FIRM
Unizeto Technologies SA
Adres
Centrala Szczecin:
ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin
Oddział Warszawa:
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
Oddział Katowice:
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
Oddział Lublin:
al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin
Oddział Koszalin:
ul. Morska 35, 75-212 Koszalin
Dane kontaktowe
infolinia@unizeto.pl
www.unizeto.pl
Centrala: +48 801 540 340
Warszawa: +48 22 525 86 01
Katowice: +48 32 606 98 01
Lublin: +48 81 536 69 01
Koszalin: +48 94 341 97 01
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Opis działalności
Unizeto Technologies SA specjalizuje się w rozwiązaniach IT zapewniających
bezpieczeństwo informacji. Czołowe pozycje w ofercie Spółki zajmują: produkcja
systemów dedykowanych, system obiegu dokumentów, podpis elektroniczny,
obsługa korespondencji masowej, system obsługi e-faktur, usługi Centrum Danych,
zarządzanie tożsamością, integracja systemów oraz szeroka gama kursów
i szkoleń autoryzowanych.
Klienci
Bank PEKAO SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, ENEA Szczecin, Kancelaria
Sejmu w Warszawie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, NATO Wielonarodowy Korpus Północny
– Wschód, PKO Bank Polski
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WIZYTÓW

KI FIRM

CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji
Adres
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin
Dane kontaktowe
info@certum.pl
www.certum.pl
+48 801 540 340
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Opis działalności
CERTUM PCC należące do Unizeto Technologies SA oferuje rozwiązania podnoszące
bezpieczeństwo informacji w systemach IT. CERTUM jest zaufanym w skali globalnej urzędem
certyfikacyjnym oferującym między innymi certyfikaty SSL, podpis elektroniczny, certyfikaty ID
oraz certyfikaty Code Signing, które rozpoznawane są jako zaufane w systemach teleinformatycznych
oferowanych przez światowych liderów branży IT.
Klienci
Alior Bank, Almatur, Cefarm, Kantoria, Kaspersky Lab, Merlin, Oponeo, PKP Intercity,
Sodexo, Yves Rocher
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

ŚWIADOMOŚĆ INTERNAUTÓW ROŚNIE.
SKUTECZNOŚĆ PRZESTĘPCÓW RÓWNIEŻ

Co czwarty polski internauta nie chroni swojego komputera. Nic zatem dziwnego,
że na mapie cyberprzestępczości jesteśmy wyraźnie powyżej światowej średniej.
Działania internetowych oszustów, złodziei i wandali kosztowały nas tylko w ubiegłym
roku 13 miliardów złotych. Ten rok może być jeszcze gorszy.
Aż 65 procent internautów na całym świecie
padło w ubiegłym roku ofiarą cyberprzestępstwa.
Statystyki, przytaczane przez Ernst&Young
w "2011 Global Information Security Survey" nie
napawają optymizmem. Przestępcy nie
zrezygnują z narzędzia, które pozwala im na
dotarcie do ponad dwóch miliardów
potencjalnych ofiar na całym świecie - ataków,
oszustw i złośliwego kodu nie da się wyplenić.
Można jedynie próbować się przed nim ochronić.
Norton Cybercrime Report 2011, który porównuje
globalne dane z polskimi statystykami dowodzi
ponadto, że nasz kraj plasuje się pod względem
internetowej przestępczości wyraźnie powyżej
światowej średniej.
Największe spustoszenie sieje złośliwe
oprogramowanie. To prawie dwie trzecie
cyfrowych przestępstw w Polsce i ponad połowa
na świecie. Polacy trzykrotnie rzadziej padają
ofiarami internetowych oszustw, trzecie miejsce
wśród najczęstszych przestępstw zajmuje
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phishing. Znamienne, że ofiarami przestępców
w sieci padamy ponad dwukrotnie częściej,
niż w rzeczywistym świecie.
Cyberprzestępczość w Polsce i na świecie
w 2011 roku
Polska

Świat

koszty netto

13 mld zł

388 mld zł

koszty bezpośrednie

2,9 mld zł

114 mld zł

internauci - ofiary

71 proc.

65 proc.

cyberprzestępców w 2011
Źródło: Norton Cybercrime Report 2011

Najczęstsze cyberprzestępstwa w 2011 roku
Polska

Świat

szkodliwe oprogramowanie

64 proc.

54 proc.

oszustwa internetowe

20 proc.

11 proc.

phishing

10 proc.

10 proc.

Źródło: Norton Cybercrime Report 2011

Czy jesteśmy zatem internautami mniej ostrożnymi
i bardziej naiwnymi? Niestety, wygląda na to, że
jeszcze tak. Najlepszym dowodem jest fakt, że co
czwarty dorosły użytkownik internetu w naszym
kraju nie ma aktualnego oprogramowania
chroniącego komputer.

Hakerzy
Tematyka internetowego bezpieczeństwa
w ostatnich miesiącach zdominowana została
zdecydowanie przez kwestię włamań na serwery
publicznych instytucji i korporacji. Nie tylko tymi
związanymi z protestami przeciwko zapisom SOPA
i PIPA za Oceanem czy ostatnio ACTA w Polsce.
Nazwa najsłynniejszej dziś grupy hakerskiej
Anonymous odmieniana jest przez wszystkie
przypadki na całym świecie.
- Anonimowi zmienili cel działania, otwierając erę
cyberprzestępczości w słusznej sprawie.
Odchodząc od korzeni stricte hakerskiej
działalności, jak dezorganizacja, walka z cenzurą
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czy po prostu żart, koncentrują się na coraz
poważniejszych celach, wypowiadając otwartą
cyberwojnę wąskim grupom globalnych
korporacji i rządom - komentuje Łukasz
Nowatkowski, członek zarządu G DATA Software.
- Drogą do wyzwolenia i prawdziwej władzy ludzi
jest – ich zdaniem – jawność. Stąd też inicjowane
akcje Robin Hoodów Internetu, jak na przykład
atak na rządowe strony Malezji, który skutecznie
sparaliżował działanie instytucji użyteczności
publicznej, ale uprzykrzył też życie zwykłym
obywatelom. Ponadto słuszność idei
propagowanych przez Anonimowych jest kwestią
na tyle subiektywną, że może budzić
uzasadniony niepokój przed aktami
cyberterrorystycznymi. Obawiam się, że to
dopiero początek – w przyszłości możemy być
świadkami (może i ofiarami) prawdziwych
cyberwojen.
- Ataki na amerykańskie przedsiębiorstwa
zbrojeniowe, jak Lockheed Martin czy
Northrop-Grumman, doprowadziły do ogłoszenia
przez Pentagon doktryny cyberwojny,
pozwalającej na traktowanie cyberataków jako
działań wojennych, zagrożonych kontratakiem
amerykańskiego wojska - przypomina Michał
Iwan, dyrektor zarządzający F-Secure. - Pozwoliło
na to wcześniejsze włamanie do sieci jednego
z największych dostawców zabezpieczeń na
świecie – firmy RSA, dostarczającej systemy
szyfrujące także korporacjom zbrojeniowym
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i agendom rządowym, i zdobycie przez hakerów
kodu źródłowego służącego do szyfrowania.
Uderzenia w rządowe serwery i strony instytucji
publicznych są spektakularne, ale z reguły nie
wiążą się z zagrożeniem dla innych
użytkowników. Nawet jeśli celem jest profil Marka
Zuckerberga na stworzonym przez niego
Facebooku czy międzynarodowy system
handlowania limitami CO2. Gorzej, jeśli w ręce
hakerów trafiły dane 100 milionów klientów Sony,
35 milionów graczy z platformy Steam czy 24
milionów klientek obuwniczego imperium
Zappos. A to przecież tylko wierzchołek góry
lodowej.
- Dlatego za najważniejsze wydarzenie w roku
2011 można uznać ujęcie grupy hakerów, którzy
stworzyli sieć Esthost. Operacja Ghost Click
zakończyła się sukcesem po 5 latach śledzenia
cyberprzestępców. Udział w tym sukcesie miała
również firma Trend Micro, która pomogła FBI
podczas tej największej w historii obławy na
cyberprzestępców - podkreśla Rik Ferguson,
dyrektor ds. komunikacji i badań nad
bezpieczeństwem w firmie Trend Micro.
Z kolei dla Tomasza Litarowicza, dyrektora
obszaru Podpis Elektroniczny w Unizeto
Technologies najistotniejszym wydarzeniem
w ciągu ostatniego roku była seria włamań do
największych centrów certyfikacji na całym
świecie.

- Celami irańskiego hakera o pseudonimie
"Comodo Hacker" były takie firmy jak Comodo,
GlobalSign, StartCom oraz DigiNotar.
W szczególności w przypadku ostatniej z nich,
w wyniku nieprawidłowego stosowania procedur
i mechanizmów zabezpieczających, włamywacz
był w stanie uzyskać dostęp do całej infrastruktury
CA i sfałszował ponad 500 różnych certyfikatów
SSL dla najbardziej popularnych serwisów
internetowych - wylicza Litarowicz. - Wydarzenie to
doprowadziło do utraty zaufania dla wszystkich
certyfikatów wystawianych przez firmę DigiNotar co
doprowadziło do jej upadku. Dodatkowo skłoniło to
cały rynek usług certyfikacyjnych do weryfikacji
stosowanych poziomów zabezpieczeń, co w efekcie
przełoży się w nadchodzącym roku na wyższą
jakość i bezpieczeństwo dostarczanych produktów
związanych z bezpieczeństwem takich jak
certyfikaty SSL.
Firmy na całym świecie coraz lepiej rozumieją
zagrożenie i potrafią przeliczyć je na realne
pieniądze. Toteż nie mogą dziwić deklaracje, jakie
na ten rok składa - według Ernst&Young, które
przepytało 1700 firm z 52 krajów świata - ponad
połowa przedsiębiorców. Zamierzają przeznaczyć
na ochronę danych więcej pieniędzy, niż rok temu.
Tym bardziej, że już 36 procent badanych
przedsiębiorstw deklaruje wykorzystanie
w codziennej pracy rozwiązań działających
w chmurze, a w ciągu roku ten odsetek może się
nawet podwoić.
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Plany wydatków firm na bezpieczeństwo
danych w 2012
większe niż przed rokiem

59 proc.

bez zmian

35 proc.

mniejsze niż przed rokiem

6 proc.

Źródło: Ernst&Young 2011 Global Information Security Survey

Według Przemysława Halczuka, sales &
marketing managera firmy Panda Security,
ubiegły rok to wyraźna zmiana podejścia
największych producentów zabezpieczeń.
- Panda Security zaczęła wykorzystywać
technologie oparte na chmurze już prawie 3 lata
temu, a w roku 2011 nasi konkurenci zaczęli
również podążać tą drogą - podkreśla Halczuk.
Jednak zagrożenie dla poufnych danych w firmie
stanowią nie tylko hakerzy. Interesujące wyniki
przyniosło opublikowane w styczniu badanie The
Insecurity of Privileged Sers, przeprowadzone na
ponad 5 tysiącach kierowników firmowych
działów bezpieczeństwa IT przez Ponemon
Institute na zlecenie HP. Okazuje się, że aż 52
procent z nich dopuszcza możliwość, że w ich
firmach dostęp do poufnych danych mogą
uzyskać osoby nieuprawnione. Z kolei 60 procent
badanych przyznaje, że osobom mającym w ich
przedsiębiorstwach dostęp do poufnych
informacji, zdarza się przeglądać je z ciekawości,
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bez związku z wykonywaną pracą. A stąd już
tylko krok do nadużyć. Bywa, że o nieobliczalnych
skutkach.

Wirusy, trojany i inne
Badanie przeprowadzone przez F-Secure, fińskiego
producenta oprogramowania zabezpieczającego
i TNS OBOP wykazało, że dla prawie 90 procent
Polaków zabezpieczenie ich danych przed utratą
jest bardzo ważne, a nieco poniżej 60 proc.
chciałoby otrzymywać potrzebne im usługi
w pakiecie od swojego dostawcy internetu.

Rik Ferguson

dyrektor ds. komunikacji i badań nad
bezpieczeństwem
Trend Micro

Obawy nie są bezpodstawne. Z rocznego
raportu PandaLabs wynika, że tylko w ubiegłym
powstało przeszło 26 milionów nowych lub
zmodyfikowanych wirusów, trojanów i innego
szkodliwego oprogramowania. Daje to średnią
73 tysięcy dziennie. Największą popularnością
cieszyły się wśród twórców złośliwego
programów konie trojańskie. To prawie trzy
czwarte wszystkich powstałych w ubiegłym roku
szkodników. Odpowiadają za ponad dwie trzecie
wszystkich ubiegłorocznych "zarażeń".

Wszystko wskazuje na to, że w roku 2012 będziemy świadkami
jeszcze bardziej zdecydowanych i wyszukanych działań
cyberprzestępców. Jest to związane z aktualnymi trendami
panującymi na całym świecie - użytkownicy indywidualni
i biznesowi coraz rzadziej korzystają z desktopów. Preferują
urządzenia mobile i możliwości, jakie daje im technologia
przetwarzania danych w chmurze. Firmy będą musiały zmierzyć się
z wyzwaniem, jakim jest konsumeryzacja, czyli zjawisko polegające
na wykorzystywaniu prywatnych telefonów, tabletów i komputerów
do celów zawodowych. Działające w sieci grupy hakerów takie jak
Anonymous czy LulzSec stały się sławne w 2011 roku po atakach
na firmy i osoby prywatne. W roku 2012 organizacje
cyberprzestępcze tego typu staną się prawdopodobnie jeszcze
bardziej aktywne. Wzrosną też kompetencje ich członków, zarówno
jeśli chodzi o omijanie zabezpieczeń instytucji i firm, jak i unikanie
wykrycia przez pracowników IT i agencje rządowe oraz policję.
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Kraje z największym odsetkiem zainfekowanych komputerów
70

konie trojańskie

73,3 proc.

wirusy

14,3 proc.

60

robaki

8,1 proc.

50

adware

2,9 proc.

inne

1,4 proc.

Polski w opublikowanych w styczniu statystykach
Symantec Intelligence Report nie ma, co jednak
nie oznacza, że możemy spać spokojnie.
Jesteśmy notowani wysoko w zestawieniu
PandaLabs, na temat odsetka zainfekowanych
komputerów. Plasujemy się na siódmym miejscu
wśród najbardziej zainfekowanych krajów, jakie
przebadał producent oprogramowania
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Słowenia

Argentyna

Costa Rica

Polska

Brazylia

Rosja

Turcja

0
Tajwany

Atakują nas zainfekowane strony internetowe,
profile w serwisach społecznościowych
i - oczywiście - e-maile. Co 295 mail wysyłany na
całym świecie zawiera szkodliwe
oprogramowanie - twierdzą analitycy firmy
Symantec. Przeszło 83 procent wszystkich takich
e-maili z przykrą niespodzianką pochodzi
z serwerów amerykańskich i brytyjskich.
Niewielka pociecha w tym, że od pięciu miesięcy
odsetek e-maili zawierających złośliwy kod
wyraźnie spada.

30

Chiny

Źródło: PandaLabs, Annual Reporte 2011

40

Tajlandia

Szkodliwe oprogramowanie,
powstałe w 2011 roku

antywirusowego. Z opublikowanych danych
wynika, że na czterech z dziesięciu komputerów
w naszym kraju "coś" jest. Pozostaje nam tylko
pozazdrościć Szwedom. Tam odsetek zarażeń
sięga zaledwie 24 procent.

nawet niezauważalne - wciąż zbyt mała liczba
użytkowników indywidualnych i małych firm
używa jakichkolwiek systemów chroniących ich
dane - tłumaczy Przemysław Halczuk z Panda
Security.

- Zbyt często użytkownicy nie doceniają zagrożeń,
których jest coraz więcej. Oczywiście kropla drąży
skałę i każdy najmniejszy raport czy poradnik
odnosi pewien skutek. Niestety, z naszego punktu
widzenia nie są to zmiany wystarczające a często

Kwestię najbardziej odczuwalnych - przynajmniej
dla naszych kieszeni - trojanów bankowych
zbadała z kolei firma Kaspersky Lab. Wnioski
z opublikowanego w lutym zestawienia są
alarmujące. Codziennie wykrywanych jest 780
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nowych szkodników tego typu. Każdego dnia
- w ciągu ostatnich trzech miesięcy - program
wykradający dane finansowe wykrywany był na
około 2 tysiącach komputerów na świecie.
Najbardziej narażeni na ten typ ataku są
internauci z Brazylii, Rosji i Chin.

Na opracowanej przez Kaspersky Lab mapie
sytuacja polskich klientów banków internetowych
wyglądać może nienajgorzej, jednak - jak zwykle
w przypadku pieniędzy i internetu - ostrożności
nigdy za wiele.

Poziom infekcji trojanami bankowymi w poszczególnych krajach

Czym się chronić? Według ostatniego raportu
organizacji AV Test, cztery pakiety
oprogramowania - Bit Defender, BullGuard,
G Data i Kaspersky - otrzymały maksymalną
liczbę punktów pod kątem zapewnianego
bezpieczeństwa. Różnice w pierwszej dziesiątce
są jednak bardzo niewielkie.
Najlepsze oprogramowanie antywirusowe
dla komputerów domowych
BitDefender: Internet Security 2012

6.0

BullGuard: Internet Security 12.0

6.0

G Data: Internet Security 2012

6.0

Kaspersky: Internet Security 2012

6.0

Qihoo: 360 Antivirus 2.0

5.5

Trend Micro: Titanium Maximum Security 2012

5.5

Symantec: Norton Internet Security 2012

5.5

F-Secure: Internet Security 2012

5.5

GFI: Vipre Antivirus Premium 2012

5.0

Panda: Internet Security 2012

5.0

Źródło: AV Test, grudzień 2011

Źródło: Kaspersky Lab, luty 2012
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Spośród wszystkich 23 przetestowanych
programów, działających w systemie
operacyjnym Windows, najniższe noty uzyskał
pakiet Microsoft Essentials.
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- Mimo wzrostu świadomości użytkowników
skuteczność hakerów rośnie. Paradoks? Nie! My
wciąż popełniamy te same błędy. Bezrefleksyjnie
korzystamy z publicznych sieci, a proszę mi
wierzyć - darmowe nie oznacza bezpieczne
- komentuje Łukasz Nowatkowski z G DATA.
- Do innych grzechów statystycznego polskiego
internauty można zaliczyć wchodzenie na
podejrzane strony, ściąganie szkodliwych plików
czy ignorowanie ostrzeżeń o zagrożeniu. Nie
mniej powszechnym błędem jest publikowanie
osobistych czy wręcz poufnych informacji
w serwisach społecznościowych. Poza tym
używamy wciąż tych samych i zbyt prostych
haseł – być może stosowanie imienia na przykład
w celu zabezpieczenia dostępu do kont
bankowych zapobiega przed zapomnieniem
hasła, ale bez wątpienia nie zabezpiecza przed
kradzieżą.
- Świadomość zagrożeń pochodzących z sieci
jest coraz większa – zarówno wśród
użytkowników indywidualnych, jak
i korporacyjnych. Coraz większa jest także
świadomość konieczności ochrony dzieci przed
niestosownymi i groźnymi treściami z internetu
– ponad 60 proc. respondentów uznało ją za
ważną kwestię. Możemy powiedzieć, że jesteśmy
społeczeństwem dobrze poinformowanym
o zagrożeniach internetowych i ich
konsekwencjach - twierdzi tymczasem Michał
Iwan z F-Secure. - Jeżeli chodzi o klientów
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Łukasz Nowatkowski
członek zarządu
G DATA Software

Rozwój grup hakerów i haktywistów o znacznie szerszych
kompetencjach, lawinowy wzrost użytkowników urządzeń
mobilnych i zastosowanie na szerszą skalę biznesowych aplikacji
działających w chmurze – stwarza nowe zagrożenia, a tym samym
wyznacza trendy w zabezpieczeniach na rok 2012. Działające
w sieci organizacje haktywistów pokazały w minionym roku swój
potencjał. Trzeba mieć świadomość możliwości kolejnych, jeszcze
bardziej bezwzględnych, ataków. Mija era desktopów, a wraz z nią
podejście do kwestii bezpieczeństwa – przyszedł czas na
skoncentrowanie wysiłków służących ochronie danych, a nie
systemu. Kto z nas nie wykorzystuje prywatnych komputerów,
tabletów czy telefonów w pracy? Powoduje to szybki i systematyczny
wzrost informacji, które pozbawione pełnej kontroli, są łatwym łupem
dla cyberwłamywaczy – skoncentrowanie się na ochronie danych
przechowywanych przez mobilne urządzenia osobiste zdominuje,
moim zdaniem, dążenia w zakresie zabezpieczeń.

Rok 2012 to oczywiście rok dalszego rozwoju technologii opartych
na chmurze, dla której naszym zdaniem nie ma alternatywy. Świat
cyfrowy rozwija się coraz bardziej dynamicznie i jedynym logicznym
rozwiązaniem jest pełne wykorzystanie zasobów dostawców usług
a nie ciągłe podnoszenie wydajności własnego systemu ponieważ ta
gonitwa nigdy nie miałaby końca. Oczywiście przeniesienie usług do
chmury powoduje, że firmy sprzedające te usługi muszą jeszcze
lepiej dbać o bezpieczeństwo i prywatność ale to z punktu widzenia
użytkownika jest pozytywnym aspektem.

Przemysław Halczuk
sales & marketing manager
Panda Security
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korporacyjnych, również widać znaczną zmianę
na lepsze. Osoby decyzyjne w polskich firmach
doskonale wiedzą nie tylko o konieczności
stosowania zabezpieczeń, ale coraz częściej
wybierają dopasowane rozwiązania dedykowane
dla przedsiębiorstw, m.in. outsourcing i centralne
zarządzanie bezpieczeństwem w firmie. Jeszcze
nie tak dawno polscy przedsiębiorcy uważali
zakup komercyjnego oprogramowania
zabezpieczającego za sprawę drugorzędną
- dziś jest to jeden z najważniejszych
priorytetów działów IT w firmach.
- Managerowie oraz właściciele firm coraz
częściej zwracają szczególną uwagę na kwestie
bezpieczeństwa danych, które są powierzane
przez obsługiwanych klientów. Ryzyko związane
z utratą lub wyciekiem danych osobowych lub
poufnych danych handlowych może doprowadzić
do poważnych strat finansowych i utraty
wizerunku, na co żadna firma na rynku nie może
sobie pozwolić - dodaje Piotr Matusiewicz, lider
zespołu R&D w Unizeto Technologies. - Także
użytkownicy indywidualni w coraz większym
stopniu dbają o prawidłowe zabezpieczenie
posiadanych komputerów oraz na dane
i programy, które pobierają z sieci internet.
Niepokojącym trendem jest natomiast coraz
częstsze upublicznianie istotnych danych,
w tym osobowych, za pośrednictwem portali
społecznościowych czy też współdzielonych
w ramach usług w chmurze.
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Gerhard Eschelbeck

Chief Technology Officer i wiceprezes
Sophos

Cyberprzestępcy nie przepuszczają żadnej okazji - wybierają coraz to
bardziej wyrafinowane sztuczki socjotechniczne, by
zmaksymalizować skuteczność i zainfekować jak największą liczbę
komputerów złośliwym oprogramowaniem. Ogromną popularność
wśród internetowych oszustów zyskały platformy społecznościowe
i trend ten utrzyma się w następnym roku. W 2012 roku będziemy
nadal obserwować ewolucję od tradycyjnych punktów końcowych
opartych na systemie Windows po nową generację lekkich form
factorów i tabletów. Podczas gdy niektóre z nich uzupełnią
tradycyjne pecety, część całkowicie zastąpi komputery stacjonarne
i laptopy. Technologia zabezpieczeń podąży tymi samymi ścieżkami
i tradycyjne mechanizmy bezpieczeństwa na punktach końcowych
osiągną swoje fizyczne granice na tych nowych platformach.

Media społecznościowe
Przeszło miliardowa armia użytkowników social
media na całym świecie to łakomy kąsek dla
przestępców. Nie ma miesiąca, by branżowe media
nie donosiły o kolejnych profilach i aplikacjach,
zarażających nieostrożnych internautów
szkodliwym oprogramowaniem. Tak było choćby
w lutym, kiedy to eksperci z firmy Trend Micro
natknęli się na Facebooku na oszustów
zachęcających do zastosowaniu walentynkowego
motywu na profilach. Wymierzony w użytkowników
Firefoksa i Chrome kod FacebookChrome.crx
uruchamiał skrypt, wyświetlający reklamy
z określonych stroni próbujący wykraść numer
telefonu komórkowego.

Podobne przypadki można by mnożyć
w nieskończoność. Jednym z ciekawszych był
wykryty przez PandaLabs, polegający na
spreparowaniu strony na Facebooku, na której
można było rzekomo uzyskać zaproszenie do
zamkniętego jeszcze wówczas Google+.
Zaproszenia oczywiście nikt nie otrzymał,
a adresy mailowe zainteresowanych trafiły
w niekoniecznie powołane ręce.
Jednak prawdziwą plagą społecznościowych
zagrożeń są tak zwane farmy fanów. Do strony
o popularnej w danej chwili tematyce przyciąga
się możliwie największą liczbę zainteresowanych,
po czym sprzedaje się całą powstałą w ten
sposób bazę. Facebook - ale nie tylko on - jest też
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doskonałym miejscem do ataków określanych
mianem likejacking. Taki atak - jak tłumaczy
Maciej Ziarek, analityk zagrożeń, Kaspersky Lab
Polska - polega na utworzeniu strony
z interesującą informacją, zdjęciem lub filmem.
Zamiast atrakcyjnych treści, odwiedzający
aktywuje jednak kod, który odwołuje się do profilu
ofiary i zmienia ustawienia konta. W skrajnych
wypadkach - instaluje na komputerze ofiary kod
wykradający informacje, a nawet pozwalający
przestępcom przejąć kontrolę nad maszyną
ofiary.

społecznościowych w przedsiębiorstwach. Już
teraz - jak wynika z badań Ernst&Young - na taki
krok zdecydowała się ponad połowa firm.
Pocieszające, że na tym polu walki
z przestępcami udaje się odnosić spektakularne
sukcesy. Niedawno rozbity został tak zwany
"gang Koobface". Pięciu cyberbandytów, których
program od kilku lat rozprzestrzeniał przez portale
społecznościowe, infekując komputery i tworząc
sieć komputerów-zombie - botnet, zarabiali dzięki
niemu miliony dolarów rocznie. Jak przestrzega
zajmująca się bezpieczeństwem firma Sophos,

robak jest na tyle zaawansowany, że może nawet
tworzyć własne konta w sieciach społecznościowych
w celu agresywnego rozsyłania linków i tym samym
zarażania kolejnych komputerów.
- Coraz więcej osób zapomina o podstawowych
zasadach związanych z korzystaniem z sieci
społecznościowych. Niewątpliwie użytkownicy sieci
zbyt chętnie ujawniają cenne informacje
nieznajomym osobom - twierdzi Rik Ferguson
z Trend Micro. - Grupa osób dbających o własną
prywatność jest coraz mniejsza, a to stanowi
wymarzoną perspektywę dla przestępców.

Polityka firm wobec mediów
społecznościowych
ograniczenie lub blokowanie dostępu

53 proc.

firmowe przepisy dotyczące używania

46 proc.

program uświadamiania pracowników

39 proc.

zwiększony monitoring internetu

38 proc.

procesy dyscyplinarne

12 proc.

procedury zarządzania incydentami

11 proc.

brak

15 proc.

Źródło: Ernst&Young 2011 Global Information Security Survey

Taka sytuacja jest katastrofą dla domowego
użytkownika, a niewyobrażalne skutki może mieć
w przypadku zainfekowania komputera w firmie.
Toteż krokiem do przewidzenia jest dalsze
ograniczanie i blokowanie dostępu do mediów

Raport interaktywnie.com - bezpieczeństwo w internecie

Michał Iwan

dyrektor zarządzający
F-Secure w Polsce

Największym niebezpieczeństwem jest wciąż stosowanie
przestarzałych i nieaktualizowanych systemów operacyjnych. Wśród
użytkowników komputerów PC jednym z najpopularniejszych
systemów jest wciąż Windows XP, który pozostaje ulubionym celem
przestępców internetowych. Obserwujemy także stały wzrost liczby
zagrożeń mobilnych. Jeżeli chodzi o rozwój zabezpieczeń,
dominującym trendem jest coraz szersze wykorzystanie technologii
cloudowej. W F-Secure od lat z niej korzystamy – ochrona
w chmurze pozwala nie tylko na szybkie wykrywanie nowych
zagrożeń i ocenę reputacji stron, ale także na outsourcing
bezpieczeństwa dla klientów korporacyjnych. Ważnym aspektem
bezpieczeństwa online będą także coraz większe wymagania
użytkowników w kwestii synchronizacji danych pomiędzy wieloma
urządzeniami i systemami operacyjnymi. Zwiększająca się
mobilność, różnorodność systemów operacyjnych
i bezprzewodowość połączeń to główne wyzwania dla dostawców
zabezpieczeń, którym staramy się sprostać jak najlepiej.
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Urządzenia mobilne
Przestępcy nie przegapili boomu na technologie
mobilne. Rozwój szkodliwych programów,
wymierzonych w smartfony i tablety określany
jest przez producentów zabezpieczeń mianem
eksplozji. Chyba słusznie, skoro tylko w trzecim
kwartale - jak szacuje firma Kaspersky - na
rosnącego w siłę Androida powstało 40 procent
całego malwaru w 2011 roku. W rekordowym
listopadzie producent wykrył 1000 różnych
próbek szkodliwego kodu na mobilną platformę
Google. To tyle, co wszystkie razem wzięte wirusy
i trojany komórkowe, wykryte przez wcześniejsze
sześć lat.
Co prawda Symbian jeszcze przoduje wśród
platform mobilnych, pod względem liczby
potencjalnych zagrożeń, wszystko wskazuje
jednak na to, że Android lada chwila odbierze mu
palmę pierwszeństwa.
W Polsce - jak wynika z Norton Cybercrime
Report 2011 - tylko w ubiegłym roku aż 12
procent dorosłych użytkowników urządzeń
mobilnych padło ofiarą czynów, określanych
mianem ataków cyberprzemocy. Wśród dzieci
odsetek jest o punkt wyższy. Tymczasem średnia
dla świata wynosi 10 procent.
Innym zagrożeniem, na jakie wskazuje Rik
Ferguson z Trend Micro, jest tak zwana
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Udział szkodliwego oprogramowania na platformy mobilne
Inne

JAVA ME

Symbian 3rd Ed

Symbian

Android

Źródło: McAfee, raport kwartalny 2011Q3

konsumeryzacja, czyli zjawisko polegające na
wykorzystywaniu prywatnych telefonów, tabletów
i komputerów do celów zawodowych.
- Pracownicy wykorzystują swoje smartfony,
tablety i netbooki zarówno do rozrywki, jak i do
pracy. Eksperci alarmują, że na dobre nastała
epoka Bring-Your-Own-Device (przynieś swoje

a o podstawowych własne urządzenie - BYOD),
a to wpływa na obniżenie poziomu
bezpieczeństwa firmowych danych - przestrzega
Ferguson.
- Działy IT proszone są o podłączanie tych
urządzeń do sieci firmowych i zabezpieczanie
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znajdujących się na nich danych. Mając niewielką
kontrolę nad tymi urządzeniami, jest to mocno
utrudnione. Z powodu dużej mobilności, wymogi
bezpieczeństwa są bardzo szerokie, wliczając
w to egzekwowanie polityk bezpieczeństwa,
szyfrowanie danych firmowych, bezpieczny
dostęp do sieci korporacji, filtrowanie zawartości
i oczywiście ochronę przed złośliwym
oprogramowaniem - wylicza Gerhard Eschelbeck,
Chief Technology Officer i wiceprezes Sophos.
- Kompletne rozwiązania mobile security
prawdopodobnie mocno zyskają na
popularności, a globalny charakter wyzwań
związanych z bezpieczeństwem urządzeń
mobilnych sprawia, że tego typu rozwiązania
bezpieczeństwa są głównymi kandydatami do
dostarczania jako usługi w chmurze.
- Obserwujemy stały wzrost liczby zagrożeń
mobilnych. W ciągu ostatnich miesięcy dało się
zauważyć znaczny wzrost liczby złośliwego
oprogramowania na urządzenia korzystające
z Androida. W pewnym sensie zagrożeniem jest
także zapowiadana przez Microsoft unifikacja
systemu Windows - ten sam system operacyjny
ma być stosowany w komputerach PC, telefonach
komórkowych, tabletach i konsolach XboX, co
oznacza, że złośliwy program wycelowany
w system Windows może zainfekować wiele
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urządzeń - uważa Michał Iwan, dyrektor
zarządzający F-Secure Polska. - Jeżeli chodzi
o plusy rosnącej mobilności użytkowników, na
pewno należy do nich coraz szersze
wykorzystanie tabletów. Okazuje się, że są one
stosunkowo najodporniejsze z urządzeń do
łączenia się z Internetem i świetnie nadają się np.
do bezpiecznego korzystania z bankowości
elektronicznej.

Spam
Ponad dwie trzecie - dokładnie 69 procent
- wszystkich krążących po internecie maili to
spam - podaje Symantec. Odsetek ten stale i
nieubłaganie rośnie.
Spamerskie przesyłki zdominowane są dziś w
zasadzie przez trzy główne tematy - wynika z
najnowszego zestawienia Intelligence Report,
przygotowywanego cyklicznie przez Symantec.
Najczęściej do skrzynek e-mail internautów na
całym świecie trafiają maile dotyczące leków i
środków farmaceutycznych. Z nieco tylko
mniejszą częstotliwością natknąć się można na
spam dotyczący zegarków i biżuterii oraz ogólnie rzecz ujmując - tematyki dla dorosłych. Te
trzy tematy odpowiadały za 88 procent całego
spamu w styczniu tego roku!

Najpopularniejsze tematy spamu
Polska

Świat

farmaceutyki

38 proc.

32,5 proc.

zegarki i biżuteria

27,5 proc.

19,5 proc.

seks

22,5 proc.

12,5 proc.

odchudzanie

3,5 proc.

8,0 proc.

niezamówione newslettery

2,5 proc.

17,5 proc.

hazard

2,0 proc.

2,0 proc.

oprogramowanie

0,5 proc

2,0 proc.

próby wyłudzeń

0,5 proc

1,5 proc.

nauka

0,5 proc.

<0,5 proc.

praca i rekrutacja

0,5 proc.

<0,5 proc.

szkodliwe oprogramowanie

<0,5 proc.

<0,5 proc.

phishing

<0,5 proc.

<0,5 proc.

Źródło: Symantec Intelligence Report, styczeń 2012

Warto odnotować również trendy. W ciągu dwóch
miesięcy trzy najpopularniejsze tematy spamu
wyraźnie zyskały na sile, wobec pozostałych.
Widać też, że niechciane maile ważą też coraz
więcej, choć wciąż jeszcze wiodącym wśród
spamerów trendem jest ekstremalny minimalizm
i wiadomości nie większe niż 5 kilobajtów.
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Wielkość spamerskich e-maili

Największe zagrożenie phishingiem

Styczeń 2012

Listopad 2011

Kraj

Odsetek e-maili

0-5 Kb

57,8 proc.

57,8 proc.

Holandia

1,6 proc.

5-10 Kb

31,2 proc.

31,2 proc.

Wielka Brytania

0,6 proc.

ponad 10 Kb.

11,0 proc.

11,0 proc.

Dania

0,3 proc.

Kanada

0,3 proc.

Indie

0,2 proc.

Źródło: Symantec Intelligence Report, styczeń 2012

Jak przestrzegała niedawno Maria Rubinstein,
analityk Kaspersky Lab, coraz większą
popularnością cieszą się fałszywe powiadomienia
na temat wygranych w nieistniejących loteriach.
To oczywiście oszustwo, którego celem jest
wyłudzenie niewielkich kwot na pokrycie
fikcyjnych kosztów dostarczenia nagród. Jednak
- według analiz Kaspersky Lab - tego typu maile
stanowią już około 3 procent całego spamu.

Źródło: Symantec Intelligence Report, styczeń 2012

Jak nietrudno się domyślić, celem ataków są
najczęściej klienci instytucji i firm, których dane
pozwolą przestępcom na dostęp do pieniędzy.
Banki i firmy e-commerce to prawie 90 procent
"podstawionych" nadawców całej oszukańczej
poczty elektronicznej na świecie.

Niczym mantrę, firmy i instytucje zajmujące się
bezpieczeństwem, powtarzają też o ostrożności
przy robieniu zakupów w nieznanych sklepach
internetowych i od niezaufanych sprzedawców na
aukcjach. Apele z reguły pojawiają się w
okolicach świątecznego szału zakupów, ale
zdrowy rozsądek warto zachować cały rok. O tym,
że na superatrakcyjne oferty - które okazują się
zwykłym oszustwem - wciąż dajemy się złapać
świadczą dane, przytaczane przez Trend Mirco za
Komendą Główną Policji. Tylko przez pierwsze
sześć miesięcy ubiegłego roku zbyt łatwowierni
e-klienci z Polski padali ofiarą internetowych
oszustów 6727 razy.

Phishing i oszustwa
Ze zdecydowanie większymi kosztami liczyć się
muszą jednak internauci, którzy dali się złapać na
phishing. W styczniu jeden na 370 maili
podszywał się pod wiadomość od firmy, bądź
innej instytucji, której celem było wyłudzenie
danych osobowych lub dostępowych. Z raportu
Symanteca wynika, że najbardziej narażeni na tę
formę internetowego oszustwa są Holendrzy,
Brytyjczycy i Duńczycy.
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Branże, pod które podszywają się oszuści
banki

45,5 proc.

e-commerce

44,0 proc.

usługi informacyjne

7,6 proc.

telekomunikacja

2,1 proc.

handel

0,4 proc.

Źródło: Symantec Intelligence Report, styczeń 2012
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Prognozy
Duże wydarzenia z reguły niosą za sobą fale
oszustw i ataków - przestępcy chcą wykorzystać
zainteresowanie internautów daną tematyką,
które często związane jest z mniejszą
ostrożnością. Tak jest zawsze ze świętami,
nowym rokiem czy walentynkami - nie inaczej
było tym razem. W tym roku przygotować się
musimy również na próby wykorzystania przez
przestępców dwóch wielkich wydarzeń
sportowych - Mistrzostw Europy w piłce nożnej
i Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Tomasz Litarowicz

dyrektor obszaru Podpis Elektroniczny
Unizeto Technologies

Rok 2012 to dalsza ekspansja urządzeń mobilnych i usług opartych
o cloud computing. Tym samym, wzrośnie także liczba zagrożeń
związanych z bezpieczeństwem danych w chmurze oraz ataków,
których celami będą użytkownicy smartfonów i tabletów. Wzrośnie
znaczenie usług oraz rozwiązań gwarantujących bezpieczne
przesyłanie i przetwarzanie danych na odległość takich jak
szyfrowanie oparte o protokół SSL, połączenia VPN. Wraz
z przenoszeniem coraz większej liczby danych osobowych przez
administrację publiczną do sieci internet oprócz zagrożeń
związanych z ich zabezpieczeniem, częściej niż dotychczas mogą
występować incydenty związane z kradzieżą tożsamości. Ochrona
danych osobowych nie będzie już opcjonalna a stanie się
koniecznością.

Rozmówcy Interaktywnie.com są zgodni - już
ubiegły rok był wyjątkowo obfity w lawinowy
wzrost zagrożeń, czyhających na nas w sieci.
W roku 2012 musimy przygotować się na dalszy
wzrost zagrożeń. Przede wszystkim związanych
z mediami społecznościowymi, rozwojem
technologii i urządzeń mobilnych i zyskujących
coraz większą popularność rozwiązań
polegających na pracy w chmurze. Wyścig
z cyberprzestępcami, niestety, nie skończy się
nigdy.

Raport interaktywnie.com - bezpieczeństwo w internecie
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PRZEZ ACTA SKOMPROMITOWALI
SIĘ WSZYSCY

Jeśli na kursie gotowania nauczyłeś się przyrządzać pysznego kurczaka, a potem przepis
przekazałeś swojej żonie, to według ACTA oboje będziecie przestępcami - grzmieli przeciwnicy
ustawy. Trudno w pierwszej chwili uwierzyć w taki scenariusz, jednak interpretacja ustawy pozostawia
wiele niejasności. I to przeciwko nim przez Polskę przewinęła się fala antyrządowych strajków.
Argumentów w tej debacie - tych bardziej i nieco mniej słusznych, jak choćby przywołany przepis
na kurczaka - było sporo. Szkoda jednak, że zwaśnionym stronom zabrakło chwili na refleksję.
ACTA, czyli Acti-Counterfeiting Trade Agreement,
to międzynarodowe prawo, które ma pomóc
w zwalczaniu piractwa i przestępstw
internetowych, w tym również handlem
nielegalnym towarem w sieci. 26 stycznia
przystąpiła do niego też Polska.
Problem w tym, że ACTA, zdaniem jej
przeciwników, pozwala na zbyt wiele. Jej
najbardziej skrajni oponenci snują scenariusze
o śledzeniu internautów na każdym kroku i to
w myśl i zgodnie z literą prawa. Na kilka dni przed
podpisaniem dokumentów, w sieci huczało od
protestów, a poszczególne strony rządowe raz po
raz były atakowane przez hakerów. Dostało się
między innymi premierowi, przez jeden weekend
nie działała strona Sejmu i kilku ministerstw
(w tym Ministerstwa Obrony, Gospodarki oraz
Ministerstwa Kultury).
Przez chwilę strona Prezydent.pl kierowała do
Facebooka. Do ataków, jednak nie wszystkich,
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przyznawała się grupa Anonymous na Twitterze.
Sporo polskich internautów dziękowało im, że
"ratują polski internet".

Na stronie premiera wprowadzili
stan wojenny

z popularną panią Barbarą Kwarc w roli głównej.
- Wprowadzam stan wojenny dla całego internetu
- grzmiała jak gdyby nigdy nic
z www.premier.gov.pl Barbara Kwarc.

Rękę na pulsie przez cały ten czas, rzecz jasna,
trzymali rządzący. Rzecznik rządu Paweł Graś
stwierdził, że w feralny weekend mieliśmy do
czynienia nie z regularnym atakiem
cyberprzestępców, a jedynie zbyt dużym
naporem internautów zainteresowanych stroną
premiera.
- To jest tak jak było ze stroną UEFY, kiedy
rozpoczęła się sprzedaż biletów. Podobnie było w
przypadku publikacji raportu Millera. Sytuacja jest
pod kontrolą, podkreślam - to nie jest atak
hakerski - zarzekał się Graś. W trakcie, kiedy
rzecznik uspokajał Polaków, internauci mogli
z oficjalnej strony premiera uruchomić film

Strona premiera w dniu ataku, www.premier.gov.pl
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raporty 2012

Przeciw czemu protestują Anonimowi wraz
z polskimi internautami? ACTA to dokument, który
miałby regulować kwestie handlu nielegalnym
towarem. Fragment dokumentu dotyczy również
internetu. Pod koniec 2011 roku Rada Unii
Europejskiej przyjęła porozumienie w sprawie
ACTA, kilka dni później pojawiła się krótka
notatka na ten temat w komunikacie prasowym.
Temat nie został jednak podchwycony na szeroką
skalę przez media. Do teraz, kiedy USA zaczęły
protestować przeciw SOPA.
- Prezentujemy gotowość do podpisania
dokumentu w wyznaczonym terminie czyli 26
stycznia. Okres jego ratyfikacji stanie się okazją
do konsultacji społecznych. Nasza zgoda nie
oznacza automatycznie jego przyjęcia w Polsce
- powiedział Boni. - ACTA nie zmienia w żaden
sposób polskiego prawa.
Bogdan Zdrojewski odpowiedział na zarzuty, że
dokument został przyjęty po cichu bez
konsultacji. - Niesprawiedliwe jest mówienie, że
coś chcieliśmy ukryć, taka gotowość zgłaszaliśmy
już w maju 2010 roku - powiedział minister
kultury. Jego zdaniem dokument powinien być
ratyfikowany za kilka miesięcy.
- Z punktu widzenia prawnego rozwaga przed
zawarciem a następnie ratyfikowaniem umowy
międzynarodowej, a taką jest ACTA, jest w pełni
zrozumiała – zgodnie bowiem z art. 91 ust. 2
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Konstytucji, umowa międzynarodowa
ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli
ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Trzeba
jednak zauważyć, że dyskusja nad ACTA
w Polsce, na chwilę obecną, ma częściowo
również pozamerytoryczny charakter - mówi
Grzegorz Leśniewski z kancelarii prawnej
Olesiński i Wspólnicy.
- Wiele medialnie nośnych ocen tego aktu
wywodzi się bowiem z analizy brzmienia jaki miał
on w 2010 roku, czyli w trakcie trwających nad
nim negocjacji. Szukając właściwej oceny
konsekwencji wynikających z „implementacji”
ACTA do polskiego porządku prawnego należy
pochylić się nad wersją, w jakiej planowane
jest/było jego podpisanie przez przedstawiciela
polskiego rządu, tj. wersji zawartej w załączniku nr
1 do Uchwały Rady Ministrów nr 216/2011 z dnia
25 listopada 2011 r. - dodaje Leśniewski.

Demotywatory. Łącznie odwiedza je około
4 miliony użytkowników miesięcznie.
- Protestujemy przeciwko sposobowi, w jaki ACTA
jest wprowadzana. Przeciwko temu, że dopiero po
atakach zaczną się szerokie konsultacje
społeczne. To jednocześnie inny protest, niż
Anonymous, bardziej pokojowy - tłumaczył
Michał Białek, dyrektor operacyjny Wykop.pl,
serwisu który jest jednym z inicjatorów akcji.
- Kierunek legislacji może pójść w takim kierunku,
że właściciele serwisów internetowych będą
zmuszeni przekazywać dane osobowe
użytkowników innym podmiotom bez sądowego
rozstrzygnięcia, czy użytkownik naruszył prawo.

Strony rozrywkowe szturmowały

O zmianę zapisów apelowała również grupa
Allegro. Zdaniem ekspertów serwisu aukcyjnego,
ACTA ogranicza firmom swobody ekonomiczne,
a także opiera się nie na domniemaniu
niewinności, a na domniemaniu łamania prawa.
Allegro zmieniło logo serwisu, dodając do niego
znaczek "Stop ACTA".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które analizowało skutki prawne zawarcie umowy
przez Polskę, przekonywało, że ACTA nie
wprowadzi żadnych zmian w regulacjach, które
już obowiązują w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej. To jednak nie przekonało właścicieli
stron rozrywkowych, którzy protestowali przez
dziesiątki godzin. Nie działy Wykop.pl, Kwejk.pl,

- Z naszej wieloletniej praktyki nie wynika, by
rozwiązaniem powyższych problemów było
przystąpienie przez Polskę do umowy handlowej
dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi, ACTA, w jej aktualnym brzmieniu
- zapewniał Przemysław Budkowski, dyrektor
serwisu Allegro.pl. Jednocześnie wskazywał, że
w praktyce handlu elektronicznego może się
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okazać, że osoba występująca z roszczeniem,
w oparciu o udzielone jej narzędzia prawne, może
utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej
przez inne podmioty.

Skala zainteresowania ACTA wydaje się w jakiejś mierze bardziej pokłosiem
dyskusji i protestów, które miały miejsce w USA przy okazji prac
legislacyjnych nad SOPA (czyli Stop Online Piracy Act) oraz PROTECT IP
Act (czyli „Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft
of Intellectual Property Act”), niż powszechnym społecznym zrozumieniem
relatywnie skomplikowanych regulacji umownych.

Bardziej radykalnie protestowała księgarnia Helion.pl.
- Nasze aktualne doświadczenia wskazują, że
ograniczenia nie zmniejszają skali piractwa. Wręcz
przeciwnie. Helion udostępnia część swoich
zasobów w internecie za darmo, rezygnujemy
z kłopotliwych zabezpieczeń przy e-bookach - mówił
Grzegorz Schwarz, dyrektor marketingu księgarni
Helion.
Negatywnie dokument zaopiniował również
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Inspektor zwraca uwagę na konsekwencje,
wynikające z faktu, że ACTA dotyczy praw i wolności
określonych w konstytucji.
- Nie jestem przeciwnikiem zwiększania praw
własności intelektualnej. Uważam, że to jest bardzo
ważna kwestia, która powinna być regulowana.
Natomiast, co mi się nie podoba, to przede
wszystkim to, że jeżeli chodzi o ACTA nie została
przeprowadzona na ten temat debata - powiedział
w poniedziałek PAP Wojciech Wiewiórowski.
W opinii dla Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji GIODO stwierdził, że "na osoby fizyczne,
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nakładane będą nieznane dziś prawu polskiemu
Raport interaktywnie.com - bezpieczeństwo w internecie

Grzegorz Leśniewski
kancelaria prawna
Olesiński i Wspólnicy

Wstępna analiza ACTA wskazuje, że w ani w prawie polskim ani unijnym
nie dojdzie do radykalnych zmian, można wręcz zaryzykować stwierdzenie,
że na chwilę obecną żadne istotne zmiany natury systemowej mogą nie być
konieczne – oba systemy realizują obowiązki nałożone przez ACTA,
miejscami nawet zdecydowanie bardziej restrykcyjnie.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że ACTA wielokrotnie odwołuje się
właśnie do ustawodawstwa krajowego jeżeli chodzi o faktyczny zakres jej
stosowania. Przede wszystkim, zgodnie z art. 3 ACTA to ustawodawstwo
państwa-strony określa, które prawa własności intelektualnej podlegają
ochronie i w jakim zakresie. Ponadto, szereg postanowień ACTA przewiduje
stosowanie zasady proporcjonalizmu, tzn. odpowiedniego dobierania
środków do zdarzeń. I tak na przykład art. 27 ust. 3 ACTA dotyczący
problemów środowiska cyfrowego, choć zobowiązuje strony umowy do
dążenia do wspierania wspólnych wysiłków przedsiębiorców na rzecz
skutecznego zwalczania naruszeń ich praw, to nakazuje jednocześnie
zachowanie zgodnej z prawem konkurencji i poszanowanie zasad takich jak
wolność słowa, sprawiedliwy proces i prywatność.
Niezależnie od powyższych wniosków nie można nie zwrócić uwagi, że
ACTA również w aktualnym - mniej restrykcyjnym od zaproponowanego
pierwotnie - brzmieniu stanowić może narzędzie ograniczające wolność
słowa oraz ewentualne zagrożenie dla przedsiębiorców, w zakresie w jakim
próbuje nałożyć się na nich nowy zakres nieuzasadnionych ekonomicznie
obowiązków.
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obowiązki ujawnienia danych osobowych osób
fizycznych podejrzewanych o naruszenie norm
konwencyjnych".

Dla internautów nie było
zbyt zimno
Protesty przeniosły się poza sieć, internauci
w końcu wyszli na ulice w kilkunastu
największych polskich miastach. Według
niektórych szacunków, w jednym z pierwszych
protestów we Wrocławiu pod koniec stycznia
udział wzięło około 5 tysięcy internautów.
W wydarzeniu na Facebooku, utworzonym
w weekend przed akcją, chęć pikietowania
wyraziło ponad 8 tysięcy użytkowników.
Wrocławianie przeszli spod gmachu Urzędu
Wojewódzkiego do samego rynku, by na samym
końcu zaśpiewać hymn narodowy. Przez cały
czas trwania protestu organizatorzy zbierali
podpisy pod petycją o referendum w sprawie
przyjęcia ACTA.
Tak było w wielu innych miastach. Pod naporem
tych protestów, premier zdecydował się
zorganizować ogólnopolską debatę. Podczas tej
rozmowy nie padły żadne nowe argument,
natomiast telewidzowie zapamiętali głównie
początkującego polityka Olafa Wojaka, który do
garnituru włożył sandały (- Jeśli nie chcemy
chodzić w zimie wszyscy w sandałach,
powiedzmy ACTA "dziękujemy"! - tłumaczył
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Protest przeciwko ACTA we Wrocławiu, fot. Beata Ratuszniak

Wojak). Uwadze kamer nie umknęła też jedna
z uczestniczek, która podczas rozmowy
zdecydowała się szydełkować.
Można w tej sytuacji zapytać - i co dalej? Według
najnowszych doniesień, Parlament Europejski
może odrzucić porozumienie ACTA. Zaapelowała
o to 9 lutego Partia Europejskich Socjalistów.
Minister cyfryzacji Michał Boni przypominał też,
że 12, 13 i 14 czerwca odbędzie się posiedzenie
Parlamentu Europejskiego. 29 maja projektem
zajmie się Komisja Handlu.
- To jest dobra ścieżka, żebyśmy przedstawiali
swoje racje, przedstawiając także wątpliwości
społeczeństwa wokół tego projektu. Szczególnie
osób, dla których życie w sieci jest czymś
codziennym i formułują różnego rodzaju obawy,
które tak mocno wyraziły się w ciągu ostatnich
trzech tygodni oraz podczas debaty z premierem
- wyjaśniał w PR1 Boni.

Najczęściej udostępniane zdjęcie z debaty o ACTA

Wszystko więc w rękach polityków, bo
organizatorzy akcji zdali się nieco o całym
problemie zapomnieć. Czy to przez zapewnienia
rządzących, czy może raczej przez spadek
popularności frazy "ACTA" w wyszukiwarce
Google, z akcji rezygnują kolejne serwisy. Próżno
też szukać styczniowego zapału u samych
internautów. W Europejskim Dniu Wyrażenia
Sprzeciwu (11 listopada) na ulice Szczecina
przeciwko ustawie wyszło protestować… 200
osób. Słomiany zapał? Okaże się wkrótce,
a internautów czeka teraz próba czasu, bowiem
o ustawie może zrobić się głośno dopiero za
dobrych kilka tygodni. Może do tej pory zdążymy
wszyscy chociaż raz przeczytać tę ustawę.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
W SKLEPACH INTERNETOWYCH

Każdy serwis transakcyjny przetwarza dane osobowe swoich użytkowników. Przepisy
prawa dotyczące ochrony tych danych są wymagające. Nakładają na sklepy internetowe
szereg obowiązków, których same sklepy często nie są świadome.
Czym są dane osobowe
Definicja danych osobowych jest zawarta
w ustawie o ochronie danych osobowych z 29
sierpnia 1997 roku. Są to wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Zestaw danych,
jakie klient przekazuje sklepowi internetowemu
podczas zamawiania produktu, bez wątpienia
podlega pod tą definicję. Dotyczy ona tylko osób
fizycznych, które nie prowadzą działalności
gospodarczej, ale to właśnie te osoby na ogół
robią zakupy w sklepach internetowych.
Sklep internetowy przetwarza dane swoich
klientów. Ustawa definiuje owo przetwarzanie jako
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych.
Przetwarzaniem jest zatem samo wysłanie
formularza zamówienia, w którym klient podaje
swoje imię i nazwisko, e-mail, adres
zamieszkania.
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Zgodnie z ustawą sklep internetowy ma status
administratora danych osobowych klientów.
Ustawa nakłada na niego szereg obowiązków:
informowanie, zapewnienie danym wysokiej
ochrony, zarejestrowanie zbioru danych,
uzyskanie zgody od osób, których dane są
przetwarzane. Administrator danych osobowych
może być kontrolowany przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Obowiązek informacyjny

musi być udostępniony na witrynie internetowej.
Użytkownik, który dokonuje zakupów w sklepie
internetowym, powinien znać regulamin
i akceptować jego zapisy. Dobrą praktyką jest
zamieszczenie na końcu formularza rejestracji
czy zamówienia pola „akceptuję regulamin
sklepu”, które użytkownik musi zaznaczyć przed
wysłaniem formularza.

Zgoda użytkownika

Sklep internetowy jako administrator danych
osobowych musi podać użytkownikom
następujące informacje:
pełną nazwę oraz dane adresowe firmy, która
prowadzi sklep,
cel przetwarzania danych osobowych,
informacje o prawie dostępu użytkownika do
jego danych oraz o możliwości ich poprawiania,
informacje o dobrowolności albo obowiązku
podania danych osobowych.

Sklepy internetowe mogą przetwarzać dane
użytkowników tylko na podstawie ich zgody,
wyrażonej w sposób świadomy. Czasem sklepy
w formularzach rejestracji zamieszczają pole,
w którym użytkownik odznacza akceptację
regulaminu, a dopiero w tym regulaminie jest
zawarta zgoda na przetwarzanie danych. Takie
rozwiązanie jest jednak niezgodne z prawem.
Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego
danych musi być wyraźna, a nie domniemana na
podstawie innych oświadczeń woli.

Te informacje powinny być zawarte w regulaminie
sklepu internetowego, który zgodnie z prawem

Klauzula zgody na przetwarzanie danych
osobowych musi być wypisana w formularzu
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rejestracji, w którym użytkownik podaje swoje
dane. Obok niej powinien być checkbox, którego
zaznaczenie jest warunkiem koniecznym do
wysłania formularza. W ten sposób sklep ma
pewność, że użytkownicy świadomie zgadzają się
na przetwarzanie danych osobowych.
Nie ma jednego obowiązującego wzoru treści
takiej klauzuli. Może być sformułowana dowolnie,
ale musi zawierać informacje o tym, w jakim celu,
w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe
będą przetwarzane. Dobrze też jest zamieścić
pouczenie, że użytkownik ma prawo wglądu do
jego danych, ich poprawienia albo usunięcia
z bazy sklepu. Jeżeli sklep internetowy chce
wykorzystywać dane użytkowników do
przesyłania informacji handlowych, trzeba to
wyraźnie zakomunikować, najlepiej w formie
osobnej klauzuli, którą użytkownik powinien
akceptować odrębnie.
Zgodnie z przepisami użytkownik w każdej chwili
może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na
przetwarzanie danych. Jeśli zgłosi taką wolę
sklepowi, ten bezzwłocznie powinien usunąć
wszystkie dane klienta ze swojej bazy.

Obowiązek ochrony danych
Zabezpieczenie danych osobowych przed
dostępem osób nieuprawnionych nie jest rzeczą
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prostą. Z jednej strony oznacza fizyczną ochronę
serwerów, na których dane są przechowywane,
a z drugiej strony bezpieczeństwo
programistyczne przed atakami hakerów. Aby
chronić dane w sposób zgodny z przepisami,
trzeba spełnić szereg standardów
bezpieczeństwa, a także mieć wysokie
kwalifikacje w zakresie oprogramowania
serwerów.
Sklepy internetowe, które nie zatrudniają
administratorów systemów informatycznych,
powinny powierzyć ochronę danych osobowych
firmom hostingowym, które na swoich serwerach
utrzymują oprogramowanie i bazy danych sklepu.
Należy podpisać umowę powierzenia
przetwarzania danych. Zleceniobiorca powinien
zobowiązać się w niej do zapewnienia fizycznego
i programistycznego bezpieczeństwa serwerów,
na których ta baza jest utrzymywana.
Pamiętajmy o tym, że sklep jest administratorem
danych osobowych bez względu na to, czy
przetwarza dane osobowe samodzielnie, na
własnym serwerze obsługiwanym przez
pracownika firmy, czy też zleca ich przetwarzanie
innemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi.
Oczywiście powinien wymagać od
zleceniobiorcy wysokich standardów
bezpieczeństwa, ale ostatecznie i tak to on ponosi
odpowiedzialność przed GIODO.

Zgodnie z prawem administrator danych
osobowych musi sformułować, przedstawić
w formie pisemnej i oczywiście wdrożyć politykę
bezpieczeństwa. Powinny być w niej zawarte
zasady dotyczące zarządzania, ochrony
i dystrybucji danych osobowych. Informacje,
które powinny znaleźć się w dokumencie polityki
bezpieczeństwa, są szczegółowo wymienione
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych
i administracji z 29 kwietnia 2004 roku.

Wysoki poziom ochrony danych
Wspomniane wyżej rozporządzenie nakłada
obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony danych osobowych bazom, które są
obsługiwane przez systemy informatyczne
połączone z internetem. Ten wysoki poziom
wymaga zapewnienia fizycznych i logicznych
zabezpieczeń chroniących przed
nieuprawnionym dostępem.
Zabezpieczenia logiczne są tłumaczone jako
kontrola przepływu informacji pomiędzy
systemem informatycznym administratora
danych a internetem. W praktyce oznacza to, że
administrator powinien stosować środki ochrony
kryptograficznej wówczas, gdy użytkownicy
przekazują swoje dane osobowe, czyli podczas
rejestracji bądź składania zamówienia, w którym
są przekazywane dane osobowe.
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Przepisy nie narzucają konkretnej metody
ochrony kryptograficznej. Przekazywanie danych
w sposób niejawny sprowadza się do szyfrowanie
połączenia, w którym tożsamość serwera jest
potwierdzona przez certyfikat SSL. Szyfrowanie
połączenia uniemożliwia przechwycenie przez
osoby niepowołane danych w trakcie ich
wymiany między użytkownikiem a sklepem.
Brak szyfrowania połączeń jest na polskim rynku
e-commerce powszechnym problemem.
W marcu 2011 roku serwisy CertyfikatySSL.pl
i Domeny.pl przebadały pod tym kątem blisko
półtora tysiąca sklepów internetowych. Wnioski
są alarmujące: zaledwie 21 procent badanych
sklepów szyfrowała połączenia, podczas których
były przekazywane dane osobowe. A powinien to
być standard.

Rejestracja zbioru danych
osobowych
Sklep internetowy, który utrzymuje bazę
użytkowników zawierających ich są dane
osobowe, jest zobowiązany zarejestrować tę bazę
w GIODO. Należy to zrobić przez specjalny
formularz, który jest udostępniony na stronie
internetowej www.giodo.gov.pl.
W zgłoszeniu zawarte są następujące informacje:
nazwa, dane rejestrowe i adresowe firmy, która
jest administratorem danych oraz ewentualnie
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dane innego podmiotu, któremu administrator
powierza przetwarzanie danych,
podstawa prawna do przetwarzania danych
osobowych,
cel przetwarzania danych,
kategorie osób, których dane są przetwarzane,
zakres gromadzonych danych,
sposób zbierania i udostępniania danych,
informacja o odbiorcach, którym dane mogą
być przekazywane,
opis środków technicznych i organizacyjnych
stosowanych w celu zabezpieczenia bazy,
informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego.
Jeśli sklep internetowy przetwarza dane
użytkowników w różnych celach, na przykład dla
realizacji zamówień, marketingu, prowadzenia baz
umów cywilnoprawnych, nie mogą być one
zgłoszone do GIODO jako jeden zbiór. Dane są
wówczas przetwarzane w różnych zakresach,
dlatego każda z tych kategorii powinna zostać
zarejestrowana osobno, jako odrębny zbiór
danych.
Dane osobowe zwykłe, których wymagają od
swoich klientów sklepy internetowe, można
przetwarzać już od momentu zgłoszenia zbioru.
Nie trzeba czekać na otrzymanie od GIODO
potwierdzenia rejestracji.
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CERTYFIKAT SSL
– OPCJA CZY KONIECZNOŚĆ?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Coraz więcej podmiotów przetwarza dane osobowe w witrynach internetowych.
Do skutecznego zabezpieczenia ich transmisji służy m. in. certyfikat SSL. Certyfikat
SSL jest więc nie tylko sposobem na zwiększenie wiarygodności strony www, ale
także spełnieniem obowiązku jaki nakłada Ustawa o ochronie danych osobowych.
Czym jest i jak działa
certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to narzędzie ochrony witryn
internetowych. Zabezpiecza transmisję danych
przesyłanych między komputerem użytkownika
a serwerem, na którym umieszczona jest dana
strona www. Certyfikat SSL rejestrowany jest na
określoną nazwę domeny i zawiera informacje
o jej właścicielu.

Istotą działania certyfikatu SSL jest stosowanie
szyfrowanego połączenia w komunikacji między
komputerami. Kiedy łączymy się z witryną, która
posiada takie zabezpieczenie, w pasku
przeglądarki zawsze widoczny jest skrót HTTPS
zamiast standardowego HTTP. Ponadto w
zależności od używanej przeglądarki oraz rodzaju
certyfikatu pasek adresowy może zmieniać kolor
- na żółty, niebieski lub zielony, a obok adresu
strony może się pojawiać ikonka kłódki. Dzięki
tym elementom użytkownik może z łatwością
ocenić, czy strona, na której zamierza podać
swoje dane osobowe jest bezpieczna.

Dlaczego trzeba zabezpieczać
transmisję danych certyfikatem
SSL?
Każdy administrator witryny, który zbiera na
swoich stronach dane osobowe użytkowników
– takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail
czy numer IP - ma obowiązek ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem lub przechwyceniem,

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych1. Powinien także
stosować się do innych przepisów, które regulują
zagadnienie ochrony danych osobowych
w systemach informatycznych (np.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 2 )
oraz zaleceń Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Zgodnie z tymi zaleceniami,
konieczne jest zabezpieczenie transmisji danych,
na przykład poprzez stosowanie protokołu SSL.

Jakie podmioty powinny
stosować certyfikat SSL?
Certyfikat SSL powinien być stosowany przez
wszystkie podmioty, które zbierają dane osobowe
przy pomocy formularza www. Są to między
innymi:
strony firm świadczących usługi lub e-usługi,
których zamówienie odbywa się przez
formularz www;

1. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.
2. Dz. U. z 2004 Nr 100, poz. 1024
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witryny sklepów internetowych, przetwarzające
dane osobowe swoich klientów;
banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
które pozwalają na przesyłanie online np.
dokumentów ubezpieczeniowych czy wniosków
kredytowych oraz przetwarzają płatności od
klientów;
strony administracji państwowej, samorządowej
i innych podmiotów pełniących funkcje publiczne,
które korzystają z e-formularzy i elektronicznych
skrzynek podawczych, umożliwiają przesyłanie
wniosków oraz dokumentów, zadawanie pytań
urzędnikom, wysyłanie pism czy śledzenie
przebiegu spraw przez Internet;
serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne, czaty,
które zbierają dane o użytkownikach;
portale internetowe i blogi, przetwarzające dane
swoich czytelników (np. subskrybentów
newslettera);
serwisy aukcyjne i platformy sprzedażowe, które
gromadzą dane o sprzedających i kupujących;
serwisy internetowe przetwarzające
i udostępniające informacje na temat zdrowia
pacjentów (e-zdrowie).
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Oczywiście, dane osobowe użytkowników są
narażone na inne niebezpieczeństwa w małych
sklepach internetowych, a inne w serwisach
transakcyjnych, prowadzonych przez dostawców
płatności elektronicznych czy banki. Dlatego
Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM
wprowadziło do swojej oferty trzy rodzaje
certyfikatów SSL, które odzwierciedlają
zróżnicowane zapotrzebowanie na tego typu
zabezpieczenia.
„Najtańszy certyfikat Commercial SSL powinni
wybierać administratorzy małych sklepów
internetowych, intranetowych portali
korporacyjnych, blogów, for i niekomercyjnych
stron www. Certyfikaty Trusted SSL to
rozwiązania zalecane dla średniej wielkości
sklepów internetowych, stron urzędów
administracji publicznej, biznesowych
e-serwisów, stron korporacyjnych oraz serwerów
pocztowych. Po certyfikaty o najwyższym
standardzie bezpieczeństwa i prestiżu, czyli
Premium EV SSL sięgają duże sklepy
internetowe, strony z sektora bankowości
elektronicznej, instytucje finansowe
i ubezpieczeniowe oraz serwisy aukcyjne.
Z certyfikatów SSL od CERTUM PCC korzystają
przedstawiciele wszystkich wymienionych wyżej
branż, między innymi Alior Bank, KasperskyLab,
Merlin, Oponeo czy Yves Rocher” - mówi Mariusz
Janczak z Unizeto Technologies SA.

Unizeto Technologies SA specjalizuje się
w rozwiązaniach IT zapewniających
bezpieczeństwo informacji. Czołowe pozycje
w ofercie Spółki zajmują: produkcja systemów
dedykowanych, system obiegu dokumentów,
podpis elektroniczny, obsługa korespondencji
masowej, system obsługi e-faktur, usługi
Centrum Danych, zarządzanie tożsamością,
integracja systemów oraz szeroka gama kursów
i szkoleń autoryzowanych.

Jakie są dodatkowe korzyści
stosowania certyfikatu SSL?
Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak
ważna jest ochrona danych osobowych.
Użytkownicy są coraz bardziej świadomi
zagrożeń, które czyhają na nich w sieci. Częściej
i dokładniej czytają regulaminy i polityki
prywatności odwiedzanych przez siebie
serwisów. Przed podaniem swoich danych
sprawdzają, czy dana strona www stosuje
szyfrowane połączenie – informuje ich o tym
skrót https://, zmiana koloru paska przeglądarki
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lub ikonka kłódki. Kiedy nie widzą tych
elementów, często rezygnują z wpisywania
swoich danych. Weźmy dla przykładu sklepy
internetowe: testy A/B przeprowadzone
przez zespół Conversion wykazały, że w 90%
przypadków współczynnik konwersji
generowany przez wersję strony
z szyfrowanym połączeniem jest wyższy,
niż w przypadku braku szyfrowania.
Administratorzy witryn powinni przykładać dużą
wagę do informowania odwiedzających
o stosowanych środkach bezpieczeństwa.
Konieczne jest zaprojektowanie czytelnych stron
informacyjnych oraz umieszczenie linków do nich
w widocznych miejscach. Znakomicie
sprawdzają się także symbole i znaki graficzne,
które można umieścić nie tylko na stronie
głównej, ale także na każdej podstronie serwisu.
Dzięki temu, praktycznie na każdym kroku
przypominamy odwiedzającym, że na naszych
stronach mogą czuć się bezpiecznie.

w niej swoich danych czy dokonania transakcji.
Skąd mogą wynikać tego rodzaju problemy?

Jak wybrać dobrego dostawcę
certyfikatu SSL?

„Każdy programista może wygenerować
samodzielnie certyfikat SSL i zabezpieczać nim
transmisję danych. Szyfrowanie może być takie
samo jak to, które zapewnia Urząd Certyfikacji
(CA), ale przeglądarki za każdym razem będą
wyświetlały monit, że strona używa
niezaufanego certyfikatu SSL. Ostrzeżenie nie
pojawi się tylko wtedy, gdy certyfikat SSL będzie
pochodził od zaufanego dostawcy. Żeby stać się
zaufanym dostawcą, trzeba spełnić szereg
rygorystycznych wymogów i procedur”
- wyjaśnia Mariusz Janczak.

Chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z
komunikatem typu: „Strona niezaufana”, „Błąd
SSL”, „Prawdopodobnie to nie jest strona, której
szukasz”. Nie ma żadnych wątpliwości, że takie
informacje mogą skutecznie zniechęcać do
odwiedzenia witryny, a tym bardziej, podania

Aby uniknąć opisanych problemów, przy
podejmowaniu decyzji o zakupie certyfikatu SSL
należy zwrócić uwagę na jego pochodzenie. W
Polsce działa wiele firm dystrybuujących tego
typu zabezpieczenia, ale tylko nieliczne (m. in.
CERTUM, będące jednostką organizacyjną
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CERTUM PCC należące do Unizeto
Technologies SA oferuje rozwiązania podnoszące
bezpieczeństwo informacji w systemach IT.
CERTUM jest zaufanym w skali globalnej
urzędem certyfikacyjnym oferującym między
innymi certyfikaty SSL, certyfikaty kwalifikowane,
e-mail oraz certyfikaty do podpisywania kodu,
które rozpoznawane są jako zaufane
w systemach teleinformatycznych oferowanych
przez światowych liderów branży IT.

Unizeto Technologies) posiadają status
samodzielnych Urzędów Certyfikacji (Certification
Authorities CA). Ponadto, CERTUM jako jedyne
w Polsce wydaje certyfikaty zgodnie ze
standardem WebTrustSM/TM. Oznacza to, że
firma znajduje się na liście światowych zaufanych
centrów certyfikacji.
Dodatkową korzyścią wynikającą z zakupu
dowolnego certyfikatu SSL w PCC CERTUM jest
możliwość bezpłatnego korzystania z cyfrowej
pieczęci, którą można umieścić na swojej stronie
www. Dzięki temu już w momencie pierwszego
kontaktu odwiedzający otrzymują sygnał, że
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strona spełnia wymogi bezpieczeństwa i można
bez obaw podać swoje dane osobowe
w udostępnionych na niej formularzach. Pieczęć
ta podnosi także prestiż właściciela witryny,
podkreślając jego starania o bezpieczeństwo
i komfort użytkowników.
Stosowanie certyfikatu SSL staje się powoli
standardem i bez niego bardzo trudno zdobyć
zaufanie użytkowników. Nikt nie może o sobie
mówić, że jest profesjonalistą w zakresie
działalności prowadzonej w sieci, jeśli ochrona
danych nie znajduje się na samej górze jego listy
priorytetów. Certyfikat SSL to nie tylko
bezpieczeństwo, ale przede wszystkim
wypełnienie wymogów prawnych nałożonych
przez Ustawę o ochronie danych osobowych,
o których musi pamiętać każdy właściciel
strony www.

Słowniczek
CA (ang. Certification Authority = Centrum
Certyfikacji) – podmiot świadczący usługi
certyfikacyjne. Każde Centrum Certyfikacji
określa swoją politykę certyfikacji, a jakość
wykonywanych czynności oraz ciągłość
świadczenia usług jest gwarantowana finansowo.
GIODO (Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych) – organ do spraw
ochrony danych osobowych, powoływany przez
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na okres 4-letniej
kadencji; w zakres jego obowiązków wchodzi
m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych
z przepisami o ochronie danych osobowych.
HTTPS (ang. HyperText Transfer Protocol
Secure) – szyfrowana wersja protokołu HTTP,
stosowana w komunikacji typu klient-serwer przy
użyciu protokołu SSL. Zabezpiecza przed
przechwyceniem przesyłanych danych oraz
naruszeniem ich integralności.
Numer/adres IP (ang. Internet Protocol
address) – unikatowy numer przyporządkowany
urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są
wykorzystywane w Internecie oraz sieciach
lokalnych.
SSL (ang. Secure Socket Layer) – protokół
służący do szyfrowania połączenia sieciowego.
Zapewnia poufność i integralność transmisji
danych w Internecie lub sieci lokalnej.

Jakub Skowroński

koordynator ds marketingu internetowego
Unizeto Technologies SA

E-marketingowiec z bogatym doświadczeniem
w branży ecommerce i handlu tradycyjnym
w sektorach B2C i B2B. Absolwent wydziału
Informatyki Politechniki Szczecińskiej
(specjalizacja: Organizacje Wirtualne).

WebTrustSM/TM – światowy standard
określający zbiór zasad i kryteriów (dobrych
praktyk) w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa informacji w Internecie, które dla
dobra użytkowników powinny być stosowane
przez dostawców usług świadczonych drogą
elektroniczną.
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BEZPIECZNY E-MAIL. CZY NA
E-POCZCIE MOŻNA POLEGAĆ?

E-mail to jedna z podstawowych technologii w sieci internet, z której chyba każdy, kto miał
kontakt z siecią, korzystał nie raz. Większość komunikacji między klientami a firmami odbywa
się właśnie z użyciem elektronicznych przesyłek, nie wspominając o komunikacji wewnętrznej
w przedsiębiorstwach. Czy wiadomości e-mailowe są godne zaufania i zawsze pochodzą od
osób, które podają się za nadawców? Jakie zagrożenia czyhają na użytkowników i czy mogą
się przed nimi chronić, aby nie stracić klientów i pieniędzy?
Głośna jakiś czas temu afera związana ze
sfałszowanym oświadczeniem Beaty Kempy
o rezygnacji z udziału w wyborach, uświadomiła
użytkownikom poczty elektronicznej, że medium,
którego używają, może nie być tak bezpieczne
jak przyjęło się sądzić. Warto zauważyć, że
wykorzystany przez napastnika sposób nie był
w istocie złamaniem żadnych technicznych
standardów. Wynika to z tego, że protokoły
i mechanizmy obsługi poczty elektronicznej
tworzono w czasach, gdy błędy w obsłudze
przesyłek nie były tak istotne dla biznesu, a poza
tym komunikacja e-mailowa nie była na tyle
popularna, aby wpływanie na jej przetwarzanie
wiązało się z zyskiem potencjalnego intruza.
Poza tym dla systemów przetwarzania poczty
niezawodność działania (doręczania przesyłek)
jest ważniejsza niż zachowanie integralności
treści czy informacji nagłówkowych.
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Jak to działa?
Poczta elektroniczna to w istocie kilka
komponentów i związanych z nimi protokołów,
czyli umownych dialektów, którymi przez sieć
porozumiewają się komputery. Za wyświetlanie
i tworzenie przesyłek odpowiada klient poczty
elektronicznej, który może być zainstalowany na
komputerze użytkownika lub działać zdalnie jako
usługa webowa (tak zwany webmail). To on jest
interfejsem pozwalającym na łączność ze
skrzynką e-mailową i wysyłanie przesyłek.
Gdy klient chce wysłać wiadomość, to używa
prostego protokołu przesyłania poczty (Simple
Mail Transfer Protocol, SMTP). Ten ostatni pozwala
połączyć się z serwerem poczty wychodzącej,
opcjonalnie uwierzytelnić z użyciem nazwy
użytkownika i hasła, a następnie przekazać

odpowiednio zaadresowaną wiadomość do
dalszego dostarczenia. Również serwery pocztowe
korzystają z SMTP do wzajemnej komunikacji.
Po przyjęciu wiadomości od klienta w systemie
nazw domenowych (DNS) odszukiwany jest
serwer odpowiedzialny za obsługę skrzynki
odbiorcy. Gdy taki komputer zostanie znaleziony,
serwer poczty wychodzącej wykonuje do niego
połączenie i przesyła wiadomość. Docelowy
system odnajduje skrzynkę użytkownika lub
użytkowników (plik, folder lub miejsce w bazie
danych) i dołącza tam elektroniczny list.
Ostatni etap polega na tym, że odbiorca e-maila
posługuje się wspomnianym już klientem poczty
elektronicznej, ale tym razem po to, aby przeczytać
wiadomość. W tym celu oprogramowanie
klienckie łączy się z wirtualną skrzynką (serwerem
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poczty przychodzącej), wykorzystując protokół
urzędu pocztowego (Post Office Protocol, POP) lub
internetowy protokół dostępu do wiadomości
(Internet Message Access Protocol, IMAP). Zdalny
system może, w zależności od ustawień, przesłać
klientowi same nagłówki (zawierające nadawców
i tematy) lub całe wiadomości. Pozostaje już tylko
formatowanie przesyłek w celu wyświetlania ich
na ekranie i użytkownik może cieszyć się udaną
komunikacją.

każdy, kto ma dostęp do tego medium, pod
warunkiem, że zawartość dysku nie jest
szyfrowana. Problem z szyfrowaniem jest jednak
taki, że w przypadku mechanizmów ochrony
całych wolumenów, partycja pozostaje otwarta
w czasie korzystania z komputera. Tu pole do
popisu może mieć ciekawski współużytkownik
lub szkodliwe oprogramowanie. W przypadku
webmaila musimy polegać na obietnicach
ochrony danych operatora usługi.

Każdy z wymienionych wyżej etapów, polegający
na przesyłaniu e-maili z jednego miejsca do
drugiego, związany jest z pewnym ryzykiem
utraty wiadomości, zmiany jej zawartości lub
niepożądanego ujawnienia treści.

Jest bardzo mało prawdopodobne, chociaż nie
niemożliwe, że osoba z dostępem do komputera
po prostu przeczyta naszą pocztę lub w naszym
imieniu wyśle jakąś wiadomość. Uchronić się
przed tym można stosując hasła blokujące dostęp
do systemu, wygaszacze ekranu zabezpieczane
hasłami, wylogowując się z systemów webmail
po zakończeniu czytania poczty i opcjonalnie
szyfrując cały dysk lub katalog domowy. Należy
również pamiętać o stosowaniu mocnych haseł
dostępu do skrzynek czy serwerów SMTP
i korzystaniu z bezpiecznego połączenia (SSL).

Klient
Zacznijmy od klienta, czyli programu
obsługującego pocztę. Popularnymi czytnikami
lokalnymi są np. Microsoft Outlook, Mozilla
Thunderbird czy Apple Mail, a do zdalnych
zaliczyć możemy interfejsy webmail znanych
portali czy usługi takie jak Gmail. Wiadomości
fizycznie znajdują się na lokalnym dysku
komputera lub – w przypadku zdalnego
klienta – na serwerze.
Pierwszym punktem zagrożenia jest więc nośnik.
Treść zapisanej na nim wiadomości może poznać
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Serwer poczty wychodzącej
Serwer poczty wychodzącej to kolejne ogniwo
łańcucha doręczeń, które może zostać
wykorzystane przez napastnika. Jak
wspomnieliśmy wcześniej, w czasach
powstawania reguł rządzących pocztą

elektroniczną priorytetem było dotarcie
wiadomości do adresata, a nie ochrona
zawartości. Działa to podobnie jak
konwencjonalna poczta – nikt przecież nie
każe nam udowodnić kim jesteśmy podczas
nadawania poleconej przesyłki w urzędzie lub
wrzucania zwykłego listu do skrzynki. Ważne
jest to, żeby dotarł do odbiorcy.
Pierwszym wrażliwym momentem więc jest
proces uwierzytelniania klienta względem
usługi. Jeśli serwer pozwala na wysyłanie
poczty bez podania nazwy użytkownika i hasła,
to każdy może wykorzystać go, aby nadać
przesyłkę w imieniu kogoś innego. Poza
fałszowaniem nadawcy systemy takie są
doskonałymi furtkami do wysyłania niechcianej
korespondencji (spamu), więc szybko padają
ofiarą ataków i dopisywane są do różnorakich
czarnych list.
Nawet konieczność autoryzacji może nie
wystarczyć, jeśli konfiguracja serwera pozwala
wysyłać wiadomości o adresie zwrotnym nie
pasującym do uwierzytelnionego użytkownika.
Na świecie działa wiele serwerów pozwalających
na takie działanie. Owszem, dowcipniś
wysyłający fałszywe e-maile zostawi ślady
i będzie kiedyś można sprawdzić za kogo się
podał, ale pod warunkiem, że ktoś zgłosi sprawę
organom ścigania, a te namierzą sprawcę.
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Inny subtelny błąd ustawień serwera to
dopuszczanie wiadomości, których adres
kopertowy różni się od adresu nagłówkowego
(wyświetlanego przez program pocztowy). Trzeba
w tym miejscu wspomnieć o tym, że przesyłki
poczty elektronicznej, podobnie jak zwykłej
poczty, mają swoje "koperty". Te ostatnie są
jednak ukrywane przed użytkownikiem, bo
stanowią po prostu część protokołu przesyłania
wiadomości. Kopertowe adresy nadawcy
i odbiorcy są ustalane i definiowane podczas
wysyłania e-maila przez oprogramowanie
klienckie. Zazwyczaj są to adresy skopiowane
z obecnych w wiadomości pól Od (From) i Do (To).
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby
odpowiednie oprogramowanie klienckie ustawiło
różne wartości dla adresów kopertowych
i nagłówkowych. W efekcie przesyłka może być
wysłana do zupełnie innego odbiorcy niż
wskazywałyby na to informacje widoczne na
ekranie po otworzeniu e-maila.
Zjawisko to można zaobserwować często
podczas otrzymywania ofert handlowych,
wiadomości pocztowych list dyskusyjnych,
a także wtedy, gdy odbiorca znajduje się w tzw.
ukrytej kopii (UDW, Bcc). Przy wysyłaniu poczty
do ukrytych odbiorców, adres każdego z nich jest
podawany serwerowi poczty wychodzącej na
"elektronicznej kopercie", ale usuwany
z widocznych nagłówków listu. Tym sposobem
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adresaci nie wiedzą, że list został jeszcze do
kogoś wysłany, chociaż "wie" o tym serwer przez
który nadano pocztę (bo ma przecież dostęp do
informacji kopertowych).
Ta ostatnia omówiona cecha bywa najczęściej
wykorzystywana do wysyłania fałszywych
przesyłek z innymi niż rzeczywiste danymi
nadawców. Problem polega na tym, że całkowitą
ochronę przed zjawiskiem zapewnić mogłoby
tylko ścisłe współdziałanie wszystkich dostawców
poczty elektronicznej, co jest raczej niemożliwe.
Można jednak wybrać takich, którzy wykorzystują
mechanizmy ochrony i w ten sposób
minimalizować ryzyko.
Po pierwsze należy wykonać test, czy z naszego
konta można wysłać wiadomość z adresem
nadawcy ustawionym na zupełnie inny. Warto
zrobić dwie próby: jedną dla adresu znajdującego
się w tej samej co nasza domenie (część po
znaku @), a drugą dla całkiem odmiennego.
Dobrze zabezpieczony serwer pocztowy powinien
odrzucić taką przesyłkę, albo podmienić
nagłówek Od (From) na właściwy. Jednak taka
ochrona pokazuje tylko, że to my nie możemy
fałszować nadawców, nic nie mówi o możliwości
wysyłania wątpliwych e-maili do nas. Można
jednak powiedzieć, że obecność odpowiednich
mechanizmów zabezpieczających w tym miejscu
świadczy o dobrych praktykach dostawcy usługi.

Serwer poczty przychodzącej
Poczta przychodząca do serwera może pochodzić
z jednego z setek tysięcy, jeśli nie milionów,
serwerów poczty elektronicznej. Każdy
w Internecie może uruchomić własny,
elektroniczny urząd pocztowy. Z tego powodu
każdy komputer w Sieci jest tak samo uprawniony
do tego, aby podłączać się do dowolnego serwera
poczty przychodzącej i wysyłać mu przesyłki.
Korzystają z tego systemy usługowe dostawców,
lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby
z wymiennikiem pocztowym docelowego
odbiorcy komunikował się nawet laptop. Warto
mieć na względzie, że komunikująca się
z serwerem stacja sieciowa może dostarczać do
niego wyłącznie przesyłki, których odbiorcy są
obsługiwani przez system po drugiej stronie.
Innymi słowy: do serwera pocztowego można bez
uwierzytelnienia nadsyłać tylko wiadomości
przeznaczone dla niego (dla obsługiwanej przez
niego nazwy domenowej). Analogicznie
konwencjonalny urząd pocztowy przyjmie od
innego urzędu pocztowego tylko te listy, których
adresy odbiorców pokrywają się z zasięgiem
terytorialnym jego działania; listonosz nie będzie
przecież wędrował do innej miejscowości czy
dzielnicy, jeśli znajduje się tam lokalna poczta.
Poza tym dobrze skonfigurowany serwer poczty
przychodzącej zgłosi problem i nie przyjmie
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wiadomości, jeśli jej nadawca jest przez niego
obsługiwany, lecz nie skorzystano
z uwierzytelnienia. Warto zrobić test i sprawdzić,
czy nasz serwer pozwala wysłać nam pocztę do
samego siebie z wyłączeniem procesu
sprawdzania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli
pozwala, to powinniśmy być mniej ufni, bo tak
skonstruowaną przesyłkę może wysłać w naszym
imieniu każdy, jeśli tylko skrzynka odbiorcy jest
obsługiwana przez serwer.
Zanim serwer poczty przychodzącej odbierze
wiadomość, może skorzystać też z paru
mechanizmów, które pomagają eliminować spam
i po części chronią przed fałszowaniem nadawcy.
Dlatego po części, że zależy to od ustawień
serwera nadawcy, chociaż dzięki temu chroniony
jest odbiorca, tak więc odpowiedzialność za
bezpieczeństwo jest dzielona między
niezaufanymi podmiotami.
Pierwszym z nich jest Sender Policy Framework
(SPF). Dzięki niemu system przyjmujący
przesyłkę jest w stanie zbadać czy administrator
domeny z adresu nadawcy wyraża zgodę na to,
aby podłączający się właśnie komputer wysyłał
przesyłki z jej nazwą. Sprawdzana jest tu
wyłącznie nazwa domenowa, a do wykonywania
testu wykorzystywany jest DNS. Serwer
odbierający wiadomość sprawdza po prostu, czy
w strefie DNS uzyskanej z adresu nadawcy
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znajduje się rekord typu TXT, zawierający listę
komputerów uprawnionych do wysyłania poczty
z adresem zwrotnym kierującym do domeny. Jeśli
taka lista istnieje, a podłączający się system ma
inną nazwę lub adres IP niż na niej umieszczone,
to e-mail jest odrzucany lub generowane jest
ostrzeżenie. Warunkiem koniecznym do tego, aby
ochrona zadziałała jest jednak odpowiednia
konfiguracja serwera poczty przychodzącej
i jednocześnie obecność danych SPF w strefie
DNS określającej domenę nadawcy. Aby
sprawdzić, czy w domenie nadawcy zawarto
dane SPF można posłużyć się poleceniem host
(Uniksy) lub nslookup, na przykład:
host -t MX nazwa_domeny.pl
Kolejnym, podobnym do poprzedniego, lecz
bardziej rozbudowanym mechanizmem jest
DomainKeys Identified Mail (DKIM). Tu ochrona
realizowana jest z wykorzystaniem kryptografii
klucza publicznego. Serwer poczty wychodzącej
dodaje nagłówek DKIM-Signature zawierający
podpis cyfrowy do każdej wiadomości
opuszczającej system, zaś serwer odbiorcy może
sprawdzić podpis korzystając z klucza
publicznego umieszczonego w strefie DNS. Poza
ochroną przed fałszowaniem adresu nadawcy
mamy tu do czynienia również z możliwością
potwierdzania integralności wiadomości przez
operatora usługi. Zabezpieczanie w ten sposób

przesyłek jest wygodniejsze w implementowaniu
niż SPF, szczególnie dla dostawców, którzy mają
wiele serwerów. Wynika to z faktu, że dodając
nowy wymiennik pocztowy wystarczy zaopatrzyć
go w klucz służący do podpisywania, skojarzony
z publicznym kluczem umieszczonym w DNS.
Dzięki temu nie występuje konieczność usuwania
adresów lub nazw ze strefy za każdym razem,
gdy pojawia się nowy lub usuwany jest już
niepotrzebny system. Wadą DKIM jest jego
stosunkowo mała popularność wśród mniejszych
dostawców usług pocztowych.

Na własną rękę
Nawet jeśli sami korzystamy z odpowiednio
zabezpieczonego serwera poczty elektronicznej,
to nigdy nie możemy być pewni poziomu
zabezpieczeń systemu obsługującego nadawcę.
Oznacza to, że integralność treści oraz informacji
nagłówkowych i poufność przesyłki mogą zostać
naruszone.
W przypadku ważnej korespondencji można
pokusić się o ręczne przejrzenie wszystkich
nagłówków, czyli obejrzenie źródła wiadomości.
Pozwalają na to wszystkie popularne czytniki
poczty. Przed treścią ujrzymy wtedy nagłówki
dodawane przez systemy, przez które przeszła
wiadomość. Wartości polach Envelope-Sender
i Sender powiedzą nam o kopertowym nadawcy,
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a analiza sekcji Received pozwoli wywnioskować
skąd pochodzi przesyłka, a często w czyim
imieniu została nadana.

zmienić je na chwilę na inne i po zakończeniu
operacji w innej usłudze (i podaniu
tymczasowego) przywrócić poprzednie.

Istotną informacją może być również adres e-mail
oraz imię i nazwisko. Niektórzy wykorzystują
przyzwyczajenie użytkowników i chcąc wysłać
fałszywą wiadomość tworzą konto pocztowe na
systemie osoby, pod którą się podszyją. Nazwa
skrzynki jest łudząco podobna do oryginalnej,
choć np. zmieniona lub dodana jest jedna litera
w części lokalnej adresu (przed znakiem @). Inna
praktyka to wysłanie poczty z dowolnego innego
adresu, ale z wpisanym fałszywym imieniem
i nazwiskiem. Przed tego typu oszustwami
poradzimy sobie zakładając dodatkowy folder (np.
o nazwie znajomi) i tworząc regułę, która umieści
w nim e-maile, których nadawcy znajdują się
w naszej książce adresowej. Komputer nie
przyzwyczaja się do wyglądu liter, więc nie
pomyli się.

Szyfrowanie i podpisywanie

Warto też kilka razy zastanowić się przed
podaniem hasła do skrzynki pocztowej komuś
innemu, na przykład serwisowi
społecznościowemu, który w ten sposób chce
wykryć naszych znajomych. Podając hasło
sprawiamy, że pojawia się jeszcze jedna usługa,
do której musimy mieć zaufanie. Jeśli już musimy
podawać hasło do naszej poczty, to najlepiej
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Prawdziwą i najsilniejszą ochronę daje jednak
cyfrowe szyfrowanie i podpisywanie e-maili przez
użytkownika z użyciem infrastruktury klucza
publicznego (PKI). Dzięki temu wiadomości są
chronione już w systemie użytkownika (np.
wysłanych nie można odczytać nie mając klucza
i hasła). Właściwy odbiorca jest w stanie
sprawdzić podpis cyfrowy, aby zbadać
integralność treści oraz nagłówków, a opcjonalnie
(jeśli zaszyfrowano przesyłkę) odbezpieczyć jej
zawartość własnym kluczem.
W tej chwili upowszechnione są dwa sposoby
kryptograficznego gwarantowania
bezpieczeństwa poczty elektronicznej: S/MIME
i PGP.
W przypadku S/MIME mamy do czynienia
z cyfrowym certyfikatem, czyli kluczem
publicznym podpisanym przez odpowiednie
centrum certyfikujące. Centrum bada tożsamość
wnioskodawcy (w tańszych wersjach bada tylko
czy adres e-mail jest przez tę osobę używany)
i specjalnym kluczem cyfrowo podpisuje klucz

publiczny klienta. Użytkownik posiada jeszcze
tajną część klucza, skojarzoną z tą pierwszą.
Przesyłki zaszyfrowane częścią jawną można
odszyfrować tylko mając część tajną, która zwykle
znajduje się na dysku odbiorcy i jest
zabezpieczona hasłem lub umieszczona jest na
specjalnej karcie kryptograficznej. Nadawca
wiadomości, chcąc zabezpieczyć korespondencję
musi po prostu pobrać klucz publiczny odbiorcy.
Może też już na tym etapie zweryfikować, czy
odbiorca jest tym, za kogo się podaje, ponieważ
może sprawdzić kto złożył podpis na kluczu.
Dzięki mechanizmowi cyfrowych pełnomocnictw
nie musi nigdzie się łączyć, ponieważ klucze
publiczne centrów certyfikacji są obecne
w większości systemów operacyjnych
i programów służących do łączności.

S/MIME można wdrożyć nabywając certyfikat
u uprawnionego wystawcy. Większość
popularnych programów obsługujących pocztę
elektroniczną jest już przystosowana do
szyfrowania i podpisywania wiadomości w tym
standardzie.

PGP (Preety Good Privacy) również bazuje na IKP,
jednak klucz publiczny odbiorcy nie jest
poświadczany przez centrum certyfikujące, lecz
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przez wiele niezależnych podmiotów (innych
użytkowników). Przyjęty model gwarantowania
zaufania oznacza, że do zapewnienia bezpiecznej
komunikacji konieczna jest odpowiednia sieć
społeczna i "ręczna" weryfikacja kluczy (np.
osobiście lub podając przez telefon wartości tzw.
odcisku klucza). W zamian mamy pewność, że
nikt niezaufany nie może zamiast nas lub
zaufanego kręgu naszych znajomych,
poświadczyć naszej tożsamości. Wiąże się to
z faktem, że przy certyfikatach X.509
(używanychw S/MIME) moc poświadczania jest
taka sama dla każdej instytucji na świecie.
Oznacza to, że jeśli w odległym kraju,
w przedstawicielstwie jakiegoś wystawcy
certyfikatów pracuje choć jedna osoba
o niecnych zamiarach, to mając odpowiednie
uprawnienia może ona podpisać cyfrowo
fałszywy adres e-mailowy i wygenerować
certyfikat służący do oszustw. Wady tej nie ma
GPG, jednak płacimy za to zmniejszoną wygodą
korzystania.
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Obie wymienione wyżej metody samodzielnej
ochrony wiadomości zakładają, że system
komputerowy użytkownika jest bezpieczny (np. że
nikt nie podsłuchuje klawiatury i nie może zdalnie
wykonywać dowolnych poleceń). To na lokalnym
komputerze dokonuje się szyfrowanie,
deszyfrowanie i cyfrowe podpisywanie e-maili.
Wymagany jest więc lokalny czytnik poczty
elektronicznej, nie może to być system webmail
(czyli poczta przez WWW).

PGP można wdrożyć instalując wolne
oprogramowanie GnuPG
- dla Windows: Gpg4win,
- dla Mac OS-a X: GPGTools,
- dla GNU/Linuksa: pakiet gpg.
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TAK WYGLĄDA BIURO
Z E-PODPISEM

Podpis elektroniczny nie jest drogi i usprawnia komunikację z partnerem biznesowym lub
administracją. Za pomocą kilku kliknięć można uwierzytelnić masę dokumentów, bez konieczności
wyprawy do urzędu. E-podpis to też bezpieczeństwo, trudno bowiem wyobrazić sobie udaną próbę
sfałszowania certyfikatu tylko po to, żeby wystawić fakturę. Do tego szeregu usprawnień trzeba dodać
fakt, iż na koniec dnia wystawiania dokumentów, w biurze nie zalega makulatura. Wszystko pięknie,
tylko dlaczego tak trudno do podpisu elektronicznego przekonać obywateli?
W prostych słowach, podpis elektroniczny to
paczka informacji dołączana do pliku, która
pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis.
Uwaga. Dane muszą być w sposób merytoryczny
i logiczny powiązane z dokumentem, na którym
widnieje e-podpis. Dzięki temu każda, nawet
przypadkowa zmiana w treści przekazu jest
odnotowana i sygnalizowana stronom umowy.
Podpisem elektronicznym sygnować można
właściwie każdy e-dokument - od pliku
tekstowego po zwykły e-mail. Polskie prawo
definiuje e-podpis w tych słowach:
Dane w postaci elektronicznej, które wraz
z innymi danymi, do których zostały dołączone
lub z którymi są logicznie powiązane, służą do
identyfikacji osoby składającej podpis
elektroniczny.
Rozróżnia się również tak zwany bezpieczny
podpis elektroniczny. Jest on przyporządkowany
wyłącznie do osoby składającej ten podpis lub
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jest sporządzany za pomocą bezpiecznych
urządzeń służących do jego składania podpisu
elektronicznego lub też jest powiązany z danymi,
do których został dołączony, w taki sposób, że
jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest
rozpoznawalna, czytamy w ustawie.
Historia e-podpisu w Polsce jest już całkiem długa.
Patrząc pod kątem prawnym, pojęcie podpisu
elektronicznego zaistniało 18 września 2001 roku.
Ustawa z tego dnia określa warunki stosowania
podpisu elektronicznego, skutki prawne jego
stosowania, zasady świadczenia usług
certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad
podmiotami świadczącymi te usługi, czytamy
w dokumencie.

Potencjał e-podpisu jest ogromny.
Bo jeszcze niewiele mu się nie udało
Internauci pokładali w tym pomyśle całkiem spore
nadzieje. Korzyści wynikające z braku konieczności

ręcznego sygnowania dokumentów są oczywiste,
a podmiotów, które mogłyby z tego korzystać jest
mnóstwo - od bankowości elektronicznej po
usługi turystyczne. Ciężko jednak nie ulec
wrażeniu, że e-podpis nie zawojował rynku usług
internetowych, a firmy wręcz zaczęły wymyślać
sposoby, jak uniknąć konieczności założenia
wirtualnej parafki.
Przykładem może być wciąż tworzony bank Alior
Sync. Instytucja finansowa, która określa się
mianem interaktywnej i wirtualnej, świadomie
rezygnuje z dobrodziejstw jakie dała ustawa
z 18 września 2001roku i wprowadza zupełnie
inne sposoby weryfikacji klienta.
- Tradycyjny podpis już przestanie być potrzebny.
Wprowadzimy nowe metody i nie mówię tu
o kurierze przyjeżdżającym ze stosem
dokumentów do podpisania. Nastawiamy się na
całkowicie zdalny proces, a w przypadku
zakładania lokaty lub konta możliwości jest sporo.
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W takim wypadku poprosimy klienta o dokonanie
przelewu z innego banku na drobną kwotę - którą
później zwrócimy. Robimy tak już teraz w Alior
Banku. Możliwa będzie też weryfikacja
dokumentu tożsamości za pomocą rozmowy
wideo - powiedziała w wywiadzie dla
Interaktywnie.com Celina Waleśkiewicz, dyrektor
obszaru bankowości elektronicznej Alior Bank.
Próżno szukać w całej rozmowie jakiejkolwiek
wzmianki o e-podpisie.

Według danych, formuła business to business nie
stanowi jednak najbardziej popularnej formy
korzystania z podpisu elektronicznego. W tej
kategorii rządzi business to administration (B2A),
czyli przede wszystkim kontakty przedsiębiorców
z ZUSem, KRS lub urzędem skarbowym. Tylko na
potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do
połowy 2011 roku wydano około 250 tysięcy
certyfikatów, natomiast cały rynek szacuje się na
300 tysięcy kwalifikacji.

Dla kogo podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny, oferowany między innymi
przez Powszechne Centrum Certyfikacji
umożliwia:

O ile w przypadku modelu B2C (business to
client) idea e-pieczęci wciąż raczkuje i nie
wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpi w tej sprawie
przełom, o tyle w modelu B2B (business to
business) formuła elektronicznych potwierdzeń
ma się całkiem dobrze. Chodzi tu przede
wszystkim o relacje pomiędzy
przedsiębiorstwami. Znacznie bowiem szybciej
(i taniej!) jest przesłać kilkadziesiąt faktur
w miesiącu do jednej i tej samej firmy za pomocą
maila, niż robić to samo pocztą. Automatyzacja
nie jest może kompletna (wymóg
przyporządkowania e-podpisu do konkretnej
osoby i dokumentu), jednak i tak stanowi to
znacznie przyspieszenie. W dodatku wysyłanie
jest zupełnie świadomie, pod ciągłym nadzorem
osoby sporządzającej i podpisującej dokumenty
rozliczeniowe.
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składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby
Odwoławczej),
składanie pism procesowych w sądowym
postępowaniu upominawczym,
kontakty drogą elektroniczną z ZUSem
(w programie Płatnik),
składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów
do KRSu,
składanie e-deklaracji podatkowych,
podpisywanie raportów do GIIF (Generalny
Inspektor Informacji Finansowej),
korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych),
podpisywanie faktur elektronicznych,
składanie e-deklaracji do UFG

(Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
korespondencja z urzędami administracji
publicznej,
zawieranie umów cywilno-prawnych w formie
elektronicznej,
udział w aukcjach i przetargach
elektronicznych,
komunikacja w obrębie platformy ePUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej).
Jak więc zdobyć podpis elektroniczny? Usługi
certyfikacyjne świadczą Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. (www.kir.com.pl), Polskie
Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum
(www.sigillum.pl) i Powszechne Centrum
Certyfikacji CERTUM (www.certum.pl) oraz kilka
innych podmiotów lub przedstawicieli. Umowę
o zakupie usługi niestety trzeba jeszcze podpisać
własnoręcznie. W dokumencie trzeba podać
dane subskrybentów przedsiębiorstwa,
czyli podmiotów, z którymi firma zamierza
współpracować. Po dokonaniu niezbędnych
formalności można odebrać elementy urządzeń
do składania podpisów, czyli kartę
kryptograficzną certyfikatu z czytnikiem
(tokenem) oraz potrzebne oprogramowanie
i sterowniki. I to właściwie koniec, wszystkie te
urządzenia i uprawnienia można wyrobić nawet
w jeden dzień.
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Ile kosztuje zestaw? Razem z czytnikiem kart to
wydatek rzędu 300 - 400 złotych za dwa lata. Po
tym czasie trzeba odnowić uprawnienia, koszt
przedłużenia jest już niższy, wyniesie około 150
złotych na kolejne 24 miesiące. To stosunkowo
wysoka cena, a w połączeniu z koniecznością
odnawiania ważności certyfikatu pozostawia
w sumie wiele do życzenia.

ustawodawca nie przewiduje żadnych ograniczeń
w tej sprawie oprócz kilku formalnych warunków.
Najważniejsza jest jednak właśnie autoryzacja
i uwierzytelnienie dokumentu. Chodzi o
autentyczność, odbiorca musi mieć pewien co do
tożsamości wystawcy oraz co do tego, że w treści
nie dokonano jakichkolwiek zmian do danych,
które faktura powinna zawierać. Ustawa brzmi:

E-faktura rozwiąże problem?

Autentyczność pochodzenia i integralność treści
faktury są zachowane, w szczególności,
w przypadkuwykorzystania:

Podpis elektroniczny miał być ułatwieniem dla
przedsiębiorców, tymczasem stał się
niewygodnym formalizmem wykorzystywanym
przede wszystkim w administracji. Zauważyli to
urzędnicy i niewiele ponad rok temu
zliberalizowali ustawę dotyczącą wystawiania
faktur. Do 31 grudnia 2010 roku, przedsiębiorcy
byli zmuszeni do dołączania podpisu
elektronicznego do każdej wystawionej faktury.
Od tego czasu, nikt już z niego nie musi korzystać.
Faktury mogą być przesyłane, w tym
udostępniane, w formie elektronicznej
w dowolnym formacie elektronicznym, pod
warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu
przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej
dalej „akceptacją” - czytamy w ustawie.
E-fakturę można wystawić za pomocą skrzynki
mailowej. Format jest właściwie dowolny,

Raport interaktywnie.com - bezpieczeństwo w internecie

bezpiecznego podpisu elektronicznego
w rozumieniu (…) lub
elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie
z umową w sprawie europejskiego modelu
wymiany danych elektronicznych, jeżeli
zawarta umowa, dotycząca tej wymiany,
przewiduje stosowanie procedur
gwarantujących autentyczność pochodzenia
faktury i integralność jej danych.
Ciężko to jednoznacznie sprecyzować, jednak
w praktyce gospodarczej przyjęło się, że
autentyczność i integralność e-faktury jest
zapewniana przez adres poczty elektronicznej.
Przedsiębiorca powinien zaakceptować
dokument od kontrahenta, jeśli w polu nadawcy
odnajdzie znajomy adres e-mail. Musi mieć
dodatkowo pewność, że skrzynka partnera jest
zabezpieczona loginem i hasłem.

Jak system działa w praktyce? Niestety ten
sposób komunikacji raczkuje. Podpis
elektroniczny był drogi i niewygodny, jednak
zapewniał prawie absolutną autentyczność
danych. Tymczasem po liberalizacji przepisów,
kontrahenci zaczęli mieć wątpliwości co do
wystawców faktur. Sprawy nie ułatwia fiskus
- organy podatkowe nie decydują się zazwyczaj
na interpretację spornych kwestii.
Z e-faktur, podobnie jak w przypadku podpisu
elektronicznego, korzysta niewielki odsetek
przedsiębiorców. Do firm nie przemawia fakt, iż
autentyczne e-dokumenty mogą być sporo
tańsze, niż te papierowe - koszt wystawienia
papierowej faktury to około dwa złote. Najwięcej
e-dokumentów dla przedsiębiorców wystawiają
firmy telekomunikacyjne i jest to swoiste
światełko w tunelu. Na przykład w Grupie TP,
w ten sposób rozlicza się ponad 1,7 miliona
przedsiębiorców, na czym gigant oszczędza
rocznie około 40 milionów złotych. Jednak
operatorzy osiągają lepsze wyniki niż rynek,
ponieważ zachęcają do e-fakturowania
specjalnymi bonusami lub pakietami
internetowymi.
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DANE NA CELOWNIKU

Ponad 17 milionów niemieckich abonentów padło ofiarą włamania na serwery
telekomu - ich nazwiska, maile i numery telefonów trafiły na nielegalne aukcje.
W Polsce z wyciekami zmagały się między innymi Allegro i Wykop.pl. To bilans
ostatnich lat - największe polskie i zagraniczne wycieki danych.
Wyciek z bazy Sony PlayStation Network oraz
Sony Online Entertainment był jednym
z największych ataków nie tylko w ubiegłym roku,
ale również w historii. Do rąk cyberprzestępców
trafiło blisko 100 milionów nazwisk, e-maili,
adresów zamieszkania i numerów telefonów.
Sony całymi miesiącami zmagało się z atakami,
zażaleniami internautów, negatywnymi wpisami
na forach. Musiało zamknąć część swoich usług,
a to przyniosło firmie ogromne straty. Ponadto
część użytkowników podawała w serwisach
numery kart kredytowych - te również wyciekły.
Wyciek danych z Sony to jednak niewielki pokaz
tego, co potrafią cyberprzestępcy. Zdaniem
ekspertów w kolejnych latach ataków będzie
więcej, a na celowniku znajdą się bazy danych
gier sieciowych.
Trudno szukać w historii równie spektaktularnego
wycieku. Spory atak na dane osobowe
przypuścili cyberprzestępcy w Niemczech.
W 2008 roku wykradli dane połowy abonentów
Deutsche Telekom, wtedy jeszcze właściciela
sieci T-Mobile. W sumie dane 17 milionów
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klientów zostały skradzione jeszcze w 2006 roku,
ale jak zapewniał wtedy operator, nikt z abonentów
nie ucierpiał. Sprawa kradzieży danych trafiła do
prokuratury – informował Der Spiegel. Jak
zareagował wtedy telekomunikacyjny gigant?
Zapewnił, że klienci mogą za darmo zmienić
numer telefonu. Wśród danych, które zostały
skradzione, znajdowały się również namiary do
polityków, gwiazd show biznesu czy niemieckich
milionerów. Zaledwie rok później wyciekły dane
brytyjskiego oddziału T-Mobile.

Na szczęście dla użytkowników, nie wyciekła
baza ich haseł. Pieczę nad adresami mailowymi
użytkowników sprawowała firma Gawker, która
dbała również o bezpieczeństwo Gizmodo.
Wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymali
informację o wycieku oraz zalecenie zmiany haseł.

W lipcu 2010 głośno było również o rzekomym
wycieku danych z Facebooka. W niepowołane
ręce miało trafić wtedy 171 milionów imion,
nazwisk i linków do profili. „Usterka” ta jednak
dotyczyła tylko tych użytkowników, którzy
w ustawieniach prywatności mieli włączoną opcję
publicznego wyszukiwania. Listę z danymi można
było znaleźć w sieci.

Jednym z największych wycieków była również
wpadka firmy Epsilon w kwietniu 2011 roku.
Firma ta obsługuje bazy mailowe dziesiątek innych
organizacji, w tym między innymi Marriott,
CitiBank, Best Buy czy US Bank. Według
oświadczenia firmy, wyciekło 2 procent adresów.
To i tak kilkaset milionów adresów. Epsilon nie
podał konkretnej liczby, zapewnił jednak, że z baz
wyciekły wyłącznie adresy e-mail, a pozostałe
dane są bezpieczne. Firmy współpracujące
z Epsilonem, które padły ofiarą włamania, wysłały
swoim klientom ostrzeżenie o włamaniu i prośbę
zmiany hasła.

Z kolei dane ponad 13 milionów użytkowników
serwisu DeviantArt, skupiającego artystów
i fotografów, wyciekły na początku 2010 roku. Do
rąk spamerów trafiły adresy e-mail, daty urodzenia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że baza
mailingowa chwilę po skradzeniu trafiła na
ThePirateBay, popularny serwis z torrentami. Plik
jednak szybko zniknął.
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Polska danymi stoi
W Polsce z największymi wyciekamy danych
zmagały się między innymi Allegro, Nasza Klasa,
Wykop.pl, czy też Filmweb. W listopadzie 2010
roku serwis Niebezpiecznik.pl podał informację,
że baza danych Allegro zawiera poważną lukę.
Osoby mające dostęp do API mogły mieć dostęp
do części e-maili i haseł w czystej postaci. Po
ujawnieniu tego błędu, Allegro rozesłało do
użytkowników maile z prośbą o zmianę hasła
– w ramach dbania o bezpieczeństwo. Skala tego
incydentu nie była jednak spora, chociaż odbiła
się echem w mediach.

Sposoby wyłudzania danych bywają bardzo
różne. W ostatnim czasie popularną metodą jest
informowanie internautów o wygranej – trzeba
tylko podać swoje dane osobowe i potwierdzić
wygraną. Tymczasem niejednokrotnie taka
informacja to oszustwo, którego celem jest
zebranie informacji na nasz temat i handlowanie
nimi.
– Pół biedy, jeśli proceder taki dotyczy
konkursów, które naprawdę są organizowane,
a my mamy jakąkolwiek szansę, by w nich coś
wygrać , wtedy musimy zastanowić się, czy
opłaca nam się oddanie pewnej części naszej
prywatności, pewnych danych o sobie w zamian
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za perspektywę ewentualnego uzyskania nagrody.
Natomiast bardzo często, szczególnie
w środowisku sieciowym, mamy do czynienia
z fałszywymi konkursami. Dlatego każdemu
internaucie przy wypełnianiu jakichkolwiek ankiet
pojawiających się w sieci zalecam dużą ostrożność
– mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Źródło: GIODO

Z kolei w sierpniu 2010 roku, po uruchomieniu
nowej wersji serwisu, wyciekła baza danych
Filmwebu. Sprawa ta mogła dotknąć ponad 700
tysięcy użytkowników. Do rąk cyberprzestępców
trafiły adresy e-mail oraz zahashowane hasła. Kilka
dni po podaniu oficjalnej informacji serwis
zapewnił, że baza pochodziła z 2008 roku. Mimo
to właściciele Filmwebu zresetowali potencjalnie
zagrożone hasła – użytkownicy przy kolejnym
logowaniu musieli ustawić nowe.
Problemy z wyciekiem miał również Wykop.pl.
Tym razem ucierpiało kiladziesiąt tysięcy
użytkowników – pisał na blogu Piotr Konieczny.
Wykop dopiero po jakimś czasie przyznał, że
wyciekły hasła, a milczenie tłumaczył dobrem
śledztwa. Po włamaniu na serwery, Wykop.pl
nawiązał współpracę z Naszą Klasą. Do
potencjalnie zagrożonych użytkowników oba
serwisy rozesłały informację z prośbą o zmianę
hasła.
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WIRUS MOBILNY. ROZPRZESTRZENIA
SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ

Z roku na rok coraz więcej użytkowanych telefonów komórkowych to smartfony. Poza
podstawową funkcją, czyli komunikacją głosową, pozwalają one na przechowywanie
dużej ilości danych, wymianę poczty elektronicznej i korzystanie z Internetu. Ich moce
obliczeniowe są porównywalne z komputerami PC sprzed kilku lat, a rozbudowane systemy
operacyjne mają dobrze udokumentowane funkcje, w których można czasem znaleźć błąd
i wykorzystać go do niecnych celów.
Pierwsze mobilne wirusy pojawiły się około 7 lat
temu, a kanałem ich rozprzestrzeniania były luki
w obsłudze wiadomości SMS. Przez kilka lat
liczba "szkodników" zbytnio nie wzrastała,
z uwagi na fakt, że inteligentne telefony nie były
tak powszechne. Zmieniło się to jakiś czas temu
i obecnie mamy do czynienia z dużym
przyrostem liczby trojanów i robaków pisanych
z myślą o systemach operacyjnych urządzeń
przenośnych.
Warto zauważyć, że w tej chwili telefon to nie tylko
urządzenie do rozmów, ale też skarbnica danych,
które mogą być łakomym kąskiem dla złodziei
tożsamości czy pieniędzy. Jeśli potencjalnemu
intruzowi uda się w telefonie uruchomić
oprogramowanie, które może wysyłać
komunikaty SMS, to w imieniu właściciela może
na przykład wysyłać wiadomości na numery
premium. Z kolei, gdy użytkownik smartfona
przechowuje w nim ważne informacje i nie
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posiada ich kopii, to szkodliwa aplikacja może
zaszyfrować jego dane i domagać się haraczu
w zamian za udostępnienie klucza
odszyfrowującego.

Odmiany
Szkodliwe oprogramowanie, inaczej niż
w przypadku wczesnych wirusów
komputerowych, najczęściej instaluje sam
użytkownik wprowadzony w błąd. Zamiast
zadawać sobie trud poszukiwania usterek
w systemie operacyjnym czy dołączonych do
niego bibliotekach, napastnik po prostu
umieszcza szkodliwy program w wirtualnym
sklepie i pozwala nieświadomym użytkownikom
pobierać go za darmo. Tego typu aplikację
nazywamy trojanem – już ta nazwa tłumaczy na
czym polega jej funkcja. Trojany podszywają się
pod programy służące do ustawiania lub edycji
dzwonków, gry, wygaszacze ekranów, a nawet

narzędzia antywirusowe. Zdarzają się wśród nich
nawet całkiem przydatne aplikacje, pomijając
fakt, że przy okazji wysyłają niechciane
wiadomości SMS i szpiegują użytkownika, np.
kolekcjonując SMS-y zawierające hasła i kody
TAN (Transaction Authorisation Number) służące
do potwierdzania transakcji bankowych (jeśli
użytkownik z nich korzysta).
Niektórym twórcom wirusów nie brakuje jednak
polotu i tworzą szkodliwe oprogramowanie, które
korzysta z usterek w systemie telefonu, a czasem
nawet w jego firmwarze czy w oprogramowaniu
karty SIM. Gdy tylko "szkodnik" zagnieździ się
w mobilnym systemie, to odczytuje kontakty
książki adresowej i próbuje wysyłać wiadomości
nakłaniające do pobrania niebezpiecznego kodu
lub rozsyła się innymi kanałami. Tego typu
wynalazki nazywamy robakami sieciowymi,
ponieważ wędrują między urządzeniami i same
(a czasem z niewielką pomocą użytkownika)
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rozprzestrzeniają się, korzystając z połączenia
z Internetem. Często wykorzystywaną furtką jest
tu odnośnik do szkodliwego zasobu WWW
rozsyłany z zainfekowanego urządzenia
z użyciem wiadomości poczty elektronicznej,
SMS-ów lub MMS-ów. Gdy potencjalna ofiara
podąży za nim, to trafi na odpowiednio
spreparowaną stronę, która spróbuje wykorzystać
usterki w silniku obecnej w telefonie przeglądarki
lub innym komponencie (np. odtwarzaczu
multimedialnym), aby wykonać szkodliwy kod
i zarazić system.
Nawet dziś zdarzają się luki, które pozwalają
atakować nie tylko nowoczesne systemy, ale też
dawno stworzone implementacje protokołów
wymiany danych. Przykładem może być tu
ostatnio odkryta usterka koncepcyjna w działaniu
sieci GSM. Wykorzystując błąd znaleziony przez
Bogdana Alecu'a da się nakłonić telefon do
wysłania SMS-a pod dowolny numer, bez
konieczności instalowania na nim
niebezpiecznego oprogramowania. Luka
związana jest z podsystemem SIM Toolkit
(Subscriber Identity Module Application Toolkit),
czyli pakietem podprogramów umieszczanych na
kartach SIM, które mogą między innymi wysyłać
i odbierać SMS-y. Aby chronić się przed
otrzymywaniem poleceń od innych podmiotów
niż operator, programy sprawdzają, czy
otrzymywane techniczne wiadomości SMS (które
nie są zwykle pokazywane użytkownikowi)
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zawierają właściwy podpis cyfrowy. W przypadku,
gdy podpis nie został złożony przez zaufanego
operatora, program zgłasza błąd i… komunikuje go
nadawcy SMS-em. Łatwo więc się domyślić, że
wysyłając błędny komunikat techniczny
adresowany do aplikacji działającej w ramach SIM
Toolkitu można zmusić telefon do wysłania krótkiej
wiadomości tekstowej (tzw. SMS-a serwisowego).
Aby się na tym wzbogacić wystarczy wysłać
pierwotną wiadomość opatrując ją fałszywym
numerem zwrotnym ustawionym na numer
premium. Telefon zatroszczy się o resztę. Przed
atakiem mogą uchronić nas operatorzy,
wprowadzając odpowiednie ograniczenia (listy
upoważnionych numerów), albo producenci
telefonów, wydając aktualizacje firmware'u.
Fabrycznie tylko telefony Nokii pozwalają ustawić
opcję ręcznego potwierdzania przez użytkownika
komunikatów SMS pochodzących z zestawu SIM
Toolkit.

Ochrona
Producenci inteligentnych telefonów próbują
walczyć z elektronicznymi "drobnoustrojami"
i dlatego implementują w urządzeniach
odpowiednie zabezpieczenia. Przykładem może
być cyfrowe podpisywanie nadesłanego kodu po
jego przeglądzie przez pracowników online'owego
sklepu i blokada w systemie operacyjnym telefonu,
polegająca na odmowie instalowania aplikacji
innych niż podpisane właściwym kluczem.

Inna wykorzystywana metoda to specjalna
funkcja (obecna zarówno w Androidzie jak
i iOS-ie), dzięki której producent może zdalnie
odinstalować dowolny komponent software'owy.
Przydaje się to w wypadku infekcji wielu
urządzeń przez jakiegoś wyjątkowo zakaźnego
"szkodnika".
Na ciekawy pomysł – który ze względu na
otwartość systemu Android i związane z tym
ryzyko infekcji – wpadł koncern Google, który
w roku 2011 wprowadził usługę Bouncer.
Wykorzystując multiskaner antywirusowy bada
ona wszystkie pojawiające się aplikacje; również
te dodane wcześniej do Android Marketu. Dzięki
temu liczba szkodliwych programów pobieranych
przez użytkowników spadła o prawie połowę.

We własne ręce
Co może zrobić użytkownik? Po pierwsze
powinien bacznie obserwować, jakich uprawnień
żądają instalowane dodatki. Jego podejrzliwość
powinno wzbudzać żądanie przez jakąś grę
prawa do wysyłania SMS-ów lub prowadzenia
rozmów głosowych. Zupełnym absurdem jest też
wymaganie przez proste aplikacje dostępu do
urządzenia jako administrator systemu.
Naprawdę niewiele potrzebuje tak wysokich
uprawnień i są to zwykle programy ochronne
(firewalle czy antywirusy). Żeby móc decydować
o przyznawanych aplikacji uprawnieniach
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trzeba jednak czytać to, co interfejs systemu
próbuje nam przekazać. Warto przełamać nawyk
i poświęcić minutę czy dwie, a instalację aplikacji
odłożyć w czasie, jeśli akurat gdzieś się
śpieszymy. Podobnie rzecz się ma z odnośnikami
hipertekstowymi. W tym wypadku pomaga nieco
fakt, że "szkodniki" rzadko posługują się językiem
polskim. Gdy otrzymamy od znajomego krótką
wiadomość po angielsku z dołączonym do niej
odnośnikiem, to warto najpierw zapytać nadawcę,
czy na pewno jest jej autorem.

Antywirusy

Niektóre wirusy potrafią wykorzystywać
niestandardowe kanały komunikacyjne, np. sieci
Bluetooth. Aby uchronić się przed nieproszonym
gościem należy wyłączyć publiczne
rozpoznawanie urządzenia w ustawieniach
telefonu i nie przyjmować żadnych plików od
nieznajomych. Istnieją "szkodniki" potrafią
wykorzystywać niecierpliwość właściciela
telefonu i zasypują go prośbami
o zaakceptowanie połączenia Bluetooth.
Zmęczony wielokrotnymi monitami systemu
użytkownik w końcu dla świętego spokoju
akceptuje połączenie i tym samym ułatwia
infekcję.

Praktycznie wszyscy więksi producenci
antywirusów mają w swojej ofercie warianty
przeznaczone dla smartfonów. Przykładami mogą
być tu F-Secure Mobile Anti-Virus, ESET Mobile
Security, Kaspersky Mobile Security czy avast!
Mobile Security.
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Poza dobrymi nawykami można chronić mobilne
systemy operacyjne dodatkowym
oprogramowaniem antywirusowym, które często
wyposażone jest też w funkcje zapory filtrującej
ruch sieciowy. Niektóre z produktów wyposażono
również w mechanizmy ochrony przed kradzieżą
i zdalnego raportowania lokalizacji czy niszczenia
wrażliwych danych na żądanie lub po wykryciu
zmiany karty SIM.
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Paweł Wilk: Jakie są najczęściej sposoby przenikania malware'u do smartfona? Czy statystycznie dzieje się to
raczej z udziałem użytkownika?
Borys Łącki: Bardzo popularną metodą jest przemycenie szkodliwego oprogramowania do usług umożliwiających
pobieranie aplikacji, tak aby w pierwszej chwili dany program wyglądał na nieszkodliwy, np. przypominał grę lub zabawną
aplikację.

Borys Łącki

jest autorem bloga Bothunters poświęconego
szkodliwemu oprogramowaniu i botnetom,
a także audytorem w firmie LogicalTrust
specjalizującej się w badaniu zabezpieczeń
systemów i analizie powłamaniowej.

W drugiej kolejności spotykane są metody wykorzystujące elementy inżynierii społecznej, czyli nakłonienia użytkownika
do określonego działania. Może to być na przykład wiadomość otrzymana od znanego nam użytkowania (którego telefon
został zainfekowany) o rzekomej bardzo interesującej treści lub fałszywa informacja o potrzebie zainstalowania
aktualizacji.
Po co tworzyć wirusy na telefony komórkowe? Czy to się opłaca?
W dzisiejszych czasach cyberprzestępcy zarabiają olbrzymie kwoty również wykorzystując ofiary z rynku mobilnego,
a trend ten z uwagi na popularność systemów mobilnych, rośnie i będzie rósł w najbliższych latach. Zarabia się przede
wszystkim bezpośrednio (np. wysyłanie SMS-ów premium, okradanie kont bankowych, szantaż przez blokowanie danych
i urządzenia), ale także pośrednio – uzyskując dostęp do poufnych informacji, np. korporacyjnych tajemnic.
Pamięta Pan pierwszego mobilnego wirusa, który wyrządził spore szkody?
Uważam, że moment pojawienia się mobilnych "szkodników", które pomagają tradycyjnym trojanom (zainstalowanym na
komputerze) w kradzieży danych służących do potwierdzania transakcji bankowych, jest dość kluczowy. Okazało się, że
druga warstwa zabezpieczająca – jaką jest nasz telefon komórkowy – także może zostać zdyskredytowana, w wyniku
czego możemy utracić np. środki znajdujące się na kontach bankowych.
Czy wirusy mobilne mogą podsłuchiwać właściciela i wysyłać gdzieś zapisy jego rozmów?
Oczywiście! Należy pamiętać, że większość smartfonów to małe komputery o takich samych możliwościach jak znane nam
od lat stacje robocze. W związku z tym możliwe jest podsłuchanie właściciela, odczytanie SMS-ów czy uzyskanie
informacji o aktualnej lokalizacji i wysłanie tych danych do atakującego.
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Jakie kroki może powziąć użytkownik, żeby czuć się bezpiecznie?
Przede wszystkim należy zachować rozwagę. Należy weryfikować źródła pochodzenia interesujących informacji oraz
zachować umiar w instalowaniu (zwłaszcza najnowszych) aplikacji – również z zaufanych źródeł. Co kilka miesięcy
systemy udostępniające aplikacje dla smartgonów informują o odkryciu i usunięciu kilkudziesięciu aplikacji, które
wykonywały podejrzane operacje. Warto pamiętać także, że bank standardowo nie sugeruje instalowania aplikacji
w telefonie i jeśli widzimy komunikat z systemu bankowego zachęcający nas do instalacji dodatkowej aplikacji, to
najprawdopodobniej ktoś próbuje nami manipulować.
Pamiętajmy także o aktualizowaniu oprogramowania zainstalowanego w inteligentnych telefonach, wykonywaniu kopii
zapasowych danych, szyfrowaniu kluczowych informacji oraz o trudnych hasłach dostępowych. Jeśli instalujemy
aplikację zwróćmy uwagę na uprawnienia, do których będzie miała dostęp. Program, będący zwykłym budzikiem nie
powinien mieć dostępu do książki kontaktowej lub wiadomości SMS.
Czy skanery antywirusowe w telefonach mają sens?
W miarę możliwości sugeruję zainstalować dodatkowe oprogramowanie zabezpieczające (np. antywirusowe), jednak
należy pamiętać, że aktualnie jak wykazują badania, aplikacje te nie osiągnęły jeszcze wysokiej skuteczności. Jednak
każda dodatkowa warstwa minimalizująca ryzyko, może wspomóc nas w ochronie przed intruzami.
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

SIEĆ ŻYWYCH TRUPÓW

Liczby pokazujące skalę szkodliwych działań wywołanych przez komputery zombie
są porażające. Ponad dwa miliardy spamowych wiadomości dziennie wysyłanych było
z komputerów w naszym kraju, przez co Polska jest notowana wysoko w rankingach państw
stwarzających tego typu zagrożenia. Można uchronić swoją maszynę przed zniewoleniem
przez cyberprzestępców, ale trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad i powstrzymać się
od ryzykownych operacji.
Według ostatniej, XVI edycji „Internet Security
Threat Report” (z 2011 r.) przygotowanego przez
firmę Symantec - Polska zajmuje ósme miejsce
na świecie pod względem liczby komputerów
kontrolowanych przez hakerów. Podłączone do
internetu maszyny zwykłych użytkowników, które
są zarażone szkodliwym oprogramowaniem,
mogą być kontrolowane zdalnie przez hakerów.
To właśnie komputery zombie. Większa liczba
takich komputerów tworzy często strukturę
służącą cyberprzestępcom do rozsyłania spamu.
Z opracowania Symantec wynika, że nasz kraj
Polska jest też w czołówce państw wysyłających
na masową skalę spam w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki EMEA). Stąd też
bierze się astronomiczna liczba ponad
2 miliardów maili dziennie zawierających spam
wysyłanych polskich komputerów. Jak wyliczył
Symantec stanowiło to ponad 2 proc. dystrybucji
spamu na całym świecie.
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Z innych szacunków wynika, że w skali globalnej
wiadomości wysyłane przez zombie i botnety
stanowią nawet około 75 proc. korespondencji
elektronicznej.

Kto ukąsił nasz komputer?
Etymologia wyrażenia „komputer zombie”
pochodzi od słowa zombie, oznaczającego istotę
zniewoloną, nieświadomie wykonującą polecenia
innej osoby.
- Sformułowanie to bardzo dobrze oddaje istotę
sprawy, gdyż użytkownicy, których system został
zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem
często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich
komputer wykorzystywany jest przez
przestępców do działań niezgodnych z prawem.
Do tego celu autor szkodnika wykorzystuje konia
trojańskiego, dzięki czemu jest w stanie zdalnie

kontrolować system operacyjny - wyjaśnia
Maciej Ziarek, analityk zagrożeń z Kaspersky Lab
Polska.
Komputery zombie mogą służyć do różnych
celów napastników np. ataków DDoS (ang.
Distributed Denial of Service), które polegają na
próbie nawiązania połączenia z konkretną stroną
internetową lub do śledzenia działań
użytkowników w sieci.
- Najczęstszym sposobem w jaki komputer może
zostać przejęty są aplikacje zainfekowane
złośliwym kodem. Sposoby zabezpieczenia się
przed takimi atakami są różne, ale jednym ze
skuteczniejszych i ważniejszych jest prewencja
w zakresie otwierania podejrzanych aplikacji
pobieranych z internetu. Aplikacja, która
potencjalnie może zagrozić naszemu
bezpieczeństwu, to taka która nie jest poprawnie .
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rozpoznana przez system operacyjny, tzn. nie
zawiera informacji np. o autorze danego
oprogramowania - tłumaczy Piotr Matusiewicz,
lider zespołu R&D w Unizeto Technologies.
Dziesiątki, a niekiedy setki tysięcy maszyn
zombie tworzą tzw. botnet. Taka sieć
zainfekowanych komputerów jest najczęściej
wykorzystywana do przeprowadzania ataków
DDoS na strony internetowe.
- Z powodu ogromnej liczby żądań serwery
zostają przeciążone, a witryna unieruchomiona
lub niedostępna. W momencie przeprowadzania
ataku, każdy z zainfekowanych komputerów
próbuje nawiązać połączenie ze stroną będącą na
celowniku, czego właściciel sprzętu zarażonego
koniem trojańskim nie jest świadomy - dodaje
Maciej Ziarek.

Piotr Matusiewicz
lider zespołu R&D
Unizeto Technologies

Bardzo ważne jest zachowanie ostrożności podczas pobierania
programów z internetu. Zdarza się, że aplikacja ma ukryte działanie,
o której nie informuje opis na stronie. W takim przypadku aplikacja
zabezpieczająca ostrzeże użytkownika o ryzyku infekcji szkodliwym
oprogramowaniem. Niestety żadna ochrona nie da stuprocentowej
gwarancji bezpieczeństwa, dlatego użytkownik powinien dwa razy
zastanowić się zanim pobierze z sieci podejrzany plik lub otworzy
załącznik poczty elektronicznej.

Nie daj się zniewolić
Aby uchronić się przed atakiem, który przeistoczy
komputer w sterowanego zdalnie przez
internetowych złoczyńców rozsyła cza spamu
należy pamiętać o stosowaniu skutecznego
oprogramowania zabezpieczającego, które filtruje
także wiadomości mailowe.
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Jeżeli chcemy aby nasza aplikacja była prawidłowo rozpoznawana
przez systemy operacyjne należy jej kod opatrzyć podpisem
elektronicznym. W tym celu wykorzystuje się specjalne certyfikaty
do podpisywania kodu (Code Signing Certificates), wystawiane przez
największe centra certyfikacji na całym świecie. Umożliwiają
twórcom oprogramowania cyfrowe podpisanie oryginalnego kodu,
a odbiorcom zweryfikowanie integralności danych. Eliminują tym
samym anonimowość aplikacji publikowanych w internecie oraz
zapewniają użytkownika końcowego, że program nie został
zmodyfikowany (np. przez osoby nieuprawnione oraz wirusy) od
momentu jego podpisania przez wydawcę.

Maciej Ziarek
analityk zagrożeń
Kaspersky Lab Polska
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Nie należy również bezmyślnie klikać
w załączniki do wiadomości trafiających do
skrzynki pocztowej jeśli zostały one nadane przez
nieznanych nam użytkowników, a także jeśli są to
wiadomości których nie oczekujemy. Może się
bowiem zdarzyć, że nadawca którego znamy jest
już zombie i nieświadomie wysyła nam złośliwe
oprogramowanie. Dlatego pod żadnym pozorem
nie pobieramy plików z załączników, jeśli nie
wiemy czym tak naprawdę są. Zdarza się
bowiem, że nawet niewinna prezentacja kryje
w sobie malware.

aplikacji polegający na tym, że tylko niektóre
aplikacje lub skrypty otrzymują prawo do pełnej
instalacji.
- Najczęściej użytkownik jest powiadamiany
o tym fakcie, poprzez okienko pop-up, w którym
znajduje się zapytanie o zgodę na wykonanie
danego procesu. Przykładowo instalacji na
serwerze, zapis pliku na dysku itp. - mówi Łukasz
Nowatkowski, członek zarządu spółki G DATA
Software.

Oprócz tego trzeba też regularnie aktualizować
system operacyjny komputera. To pomoże
ograniczyć do minimum liczbę potencjalnych luk
w systemie, które cyberprzestępcy wykorzystują
do przejęcie kontroli nad komputerem.
- Najprostszym sposobem na uniknięcie sytuacji
kiedy nasz komputer staje się zombie jest
instalacja oprogramowania antywirusowego,
a najlepiej pakietu Internet Security. Jeżeli
aplikacja zabezpieczająca ma skuteczną ochronę
w czasie rzeczywistym, to usunie ona szkodliwe
oprogramowanie zanim wyrządzi ono
jakiekolwiek szkody- radzi Maciej Ziarek.
Obroną przed szkodliwymi programami może być
także uwierzytelnianie aplikacji. Najprościej rzecz
ujmując jest to mechanizm uwierzytelniania
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Każde działanie, które może utrudnić dostęp
wrogim programom jest warte zastosowania.
- Mechanizmy uwierzytelniające są jednym
z przykładów działań ochronnych jakie można
zastosować w celu poprawienia ochrony
komputera. Jednak najskuteczniejszym
mechanizmem obronnym jest połączenie
dobrego oprogramowania antywirusowego
z dużą dawką ostrożności samego użytkownika
i świadomego korzystania z zasobów internetu
- podsumowuje Łukasz Nowatkowski.

Komputer zombie to komputer, na którym bez wiedzy jego
właściciela został zainstalowany wrogi program umożliwiający
zdalny dostęp. Zainstalowanie takiego intruza dokonywane jest
najczęściej przez wykorzystanie nieostrożności użytkownika, który
bardzo często w wyniku lenistwa i braku odpowiedniej świadomości
zezwala na dostęp aplikacjom lub programom, które nie powinny go
otrzymać.

Łukasz Nowatkowski
członek zarządu
G DATA Software Sp. z o.o.

Gdy dany komputer został już zainfekowany, najczęściej jest
wykorzystywany do tego aby pełnić rolę jednej z setek, jeśli nie
tysięcy stacji roboczych służących do działań sprzecznych z
prawem.
Ataki tego typu, bardzo często są określane atakami typu back door.
Niejednokrotnie działanie takiego programu, odbywa się w tzw. tle,
co powoduje, że właściciel komputera może sobie nawet nie zdawać
sprawy z tego, że ktoś oprócz niego używa jego komputera i robi to
całkowicie zdalnie.

61

REDAKCJA

INTERAKTY

WNIE.COM

Redaktorzy

Siedziba i adres redakcji

Tomasz Bonek

Beata Ratuszniak

Maciej Rynkiewicz

Bartłomiej Dwornik

Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny
Tel.: 71 33 74 260
tb@interaktywnie.com

Dziennikarz
Tel.: 71 33 74 260
mr@interaktywnie.com

Redaktor Prowadząca - Serwis Informacyjny
Kom.: 661 878 881
br@interaktywnie.com

Redaktor Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 33 74 677
bd@interaktywnie.com

Interaktywnie.com Sp. z o.o.

Bartosz Wawryszuk

Marta Smaga

Plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
redakcja@interaktywnie.com

Iwona Bodziony

Kaja Kawulok

Opracowanie graficzne

Redaktor Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 73 42 540
bw@interaktywnie.com

Publicystka Działu Wydań Specjalnych
Tel.: 71 33 74 287
ms@interaktywnie.com

Reklama

Kom.: 661 878 882
reklama@interaktywnie.com

Raport interaktywnie.com - bezpieczeństwo w internecie

Kom.: 697 395 858
reklama@interaktywnie.com

Jakub Przybysz

62

O INTERAK
TYWNIE.CO

M

Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
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