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Wprowadzenie

Rozwój technologii szczególnie w zakresie elektroniki, cybernetyki, te-
lekomunikacji spowodował zmniejszanie cen a zarazem masową produk-
cję. Wiele osób dysponuje sprzętem informatycznym w domach do prywat-
nego użytku.  Telewizory,  kuchenki,  lodówki,  odkurzacze,  telefony i  inne
urządzenia posiadają w obudowach szereg podzespołów elektronicznych,
które po odpowiednim zaprogramowaniu wykonują czynności nie zawsze
znane ich właścicielom. Na świecie istnieje wiele firm zajmujących sie mo-
nitoringiem sieci  internetowych  i  cyberbezpieczeństwem.  Jedną  z  głów-
nych jest Norse Corporation, która stwierdza, że w amerykańskich agen-
cjach w pięciu kategoriach dokonano 70tys. ataków w ciągu roku1. Najwię-
cej ataków było  na systemy operacyjne (25%),  nieautoryzowany dostęp
24%, atakami typu DoS 22%, kradzież tożsamości 19%, poufne dane 19%,
wzrost o 15% w stosunku do ubiegłego roku2. 

Równie  intensywnie  używają  sprzętu  elektronicznego  przedsiębior-
stwa, banki, urzędy, wojsko, policja i inne instytucje mające statutowy cel
istnienia – ochronę obywateli. W zależności od tego, jaki jest cel ataku, za-
grożeni są zwykli obywatele od utraty danych wrażliwych (prywatnych) ta-
kich  jak:  numery  PIN  kart  płatniczych,  numery  ubezpieczeń  (social
number),  przez ujawnienie prywatnych preferencji  i  zainteresowań, a na
kradzieży tożsamości3 skończywszy. Oczywiście zakres tych szkód może

1 http://www.norse-corp.com/markets/government/. 
2 Tamże. 
3 W zeszłym roku w USA Federalna Komisja Handlu otrzymała ponad ćwierć miliona

skarg dotyczących  kradzieży tożsamości, a nie są to przecież wszystkie  przypadki  tego
zjawiska, lecz tylko zgłoszone urzędowo. Kradzież tożsamości to najczęstsza sprawa zgła-
szana Federalnej Komisji Handlu. Oczywiście sama kradzież danych dotyczących tożsamo-
ści nie stanowi najcięższego przestępstwa; jednak groźne jest, co sprawca zrobi ze skra-
dzionymi informacjami (oszustwa dotyczące karty kredytowej, oszustwa dotyczące hipoteki
oraz akcji zakładów użyteczności publicznej, ogołocone konta bankowe). Kradzież tożsa-
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być dużo szerszy i powiązany z firmą, w której osoba pracuje. Zagrożenie
wykradzeniem danych dotyczy firm (jako szpiegostwo przemysłowe), lecz
także instytucji państwa lub dziedzin militarnych czy bezpieczeństwa. 

Źródło: http://map.norsecorp.com/#/.

Rys. 1. Rzut ekranu firmy NORSE przedstawiający monitoring ataków w sieci

Podczas tych ataków cyberprzestępcy chcą poznać projekty nowych
urządzeń, ich skład i technologie produkcji. W zakresie instytucji państwa –
poznać nakłady finansowe na rozwój systemów bezpieczeństwa a w ob-
szarze militarnym – potencjał obronny danego państwa. Jeśli dotychczas
ataki  te były skierowane na zbieranie,  gromadzenie i przekazywanie  in-
formacji, pokazywanie luk w zabezpieczeniach, także dla zabawy to w cią-
gu ostatnich lat przeistoczyły się w destrukcyjne i niszczące. Z niegroźnych
zabaw stały  się  orężem walki,  przez niektórych specjalistów nazwanym
„bronią D”4. Oręż ten bez jednego wystrzału może sparaliżować instytucje
a nawet państwa, może obalać rządy czy rujnować banki, a zwykłych oby-
wateli popychać do targnięcia się na własne życie. Dlatego tak ważne jest
zapobieganie  atakom  poprzez  stosowanie  zabezpieczeń  programowych
i sprzętowych. Firmy wydają miliony złotych (euro, dolarów) na strzeżenie
swoich tajemnic. A firmy specjalizujące się w zabezpieczaniu innych lokują
swoje siedziby w byłych schronach atomowych5. Ekstremalnie zaawanso-
wane oprogramowanie chroni przed wirusami, programami typu spyware6,
destrukcyjnym  oprogramowaniem  i  innymi  zagrożeniami  pochodzącymi

mości stała się zjawiskiem na porządku dziennym. Aby nie paść jej ofiarą, należy starannie
chronić własne dane osobowe, kontrolować konta i wyciągi  z rachunku bankowego oraz
karty kredytowej, a także natychmiast reagować na wszelkie oznaki mogące świadczyć o
kradzieży  tożsamości.  Opracowano  na  podstawie  http://pl.norton.com/identity-theft-
primer/article - przyp. autora. 

4 D od Digital, (j. ang. cyfrowy) – przyp. autora. 
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z Internetu, chroni tożsamość użytkownika i transakcje internetowe. Oferu-
je  zabezpieczenie  wielu  komputerów PC i  Mac,  smartfonów  i  tabletów
w ramach  jednej  subskrypcji,  obejmuje  zaawansowane  funkcje  bezpie-
czeństwa rodzinnego, dzięki czemu dzieci mogą bezpieczne poznawać In-
ternet i szereg innych usług. 

Dlatego też celem tego artykułu jest zapoznanie czytelnika z zagroże-
niami cybernetycznymi,  które czasem potocznie  nazywane są przestęp-
stwami o charakterze  zagrożeń komputerowych. Jednak przy odpowied-
nim  ukierunkowaniu  na  określone  państwo  mogą  one  przeobrazić  się
w cyberatak,  a  w  konsekwencji  cyberwojnę.  Ponadto  autor  przedstawił
chronologię rozwoju (użycia) najbardziej znanych wirusów komputerowych
przez atakującą (używającą wirusa) stronę w celu osiągnięcia swoich par-
tykularnych interesów. 

Definicje

Często zadajemy sobie pytanie, czy atak cybernetyczny jest wojną czy
tylko przestępstwem. Rodzi się wiele niejasności dotyczących klasycznego
pojmowania wojny jako starcia dwóch stron po wypowiedzeniu sobie wojny
poprzez podpisanie  stosownego aktu,  zerwanie  wzajemnych  stosunków
dyplomatycznych i handlowych, a zakończenie podpisaniem aktu zaprze-
stania walk. A zatem co to jest wojna? Czy wojnę utożsamiamy z wojnami
w starożytności, w średniowieczu, w epoce nowożytnej, czy może z pierw-
szą i drugą wojną światową, wojną koreańską lub w Wietnamie, a może
w zatoce perskiej? Czy wraz z rozwojem technologicznym nie powinno się
zweryfikować pojmowania definicji wojny? Polskie prawodawstwo przewi-
duje, że decyzję o wypowiedzeniu wojny w Rzeczypospolitej Polskiej może
podjąć Sejm RP przez uchwałę, a jeśli ten nie może zebrać się na posie-
dzenie, o wypowiedzeniu wojny postanawia Prezydent RP. Uchwała taka
może być podjęta jedynie w przypadku agresji na terytorium Polski lub gdy
z  umów  międzynarodowych  wynika  zobowiązanie  do  wspólnej  obrony
przeciw agresji7. 

5 Dla przykładu firma Symantec Corporation, założona w 1982 roku, jest międzynaro-
dowym przedsiębiorstwem sprzedającym oprogramowanie komputerowe. Koncentruje się
na dziedzinie bezpieczeństwa danych i zarządzania informacjami, zasłynęła m.in. opubliko-
waniem aplikacji  Norton™ Security,  ale ze względu na wycieki informacji przeniosła
swoją siedzibę do byłego schronu atomowego pod Londynem – przyp. autora. 

6 Spyware  - oprogramowanie, które zbiera informacje o komputerze i wykonywanych
na nim działaniach, a następnie przesyła je przez Internet do innych osób. Program typu
„spyware” zwykle działa w tle, a w niektórych przypadkach instaluje się na komputerze bez
wiedzy i zgody użytkownika. Opracowano na podstawie http://pl.norton.com/security-glos-
sary/article – przyp. autora. 

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., art.116. 
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Źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/879462-Wschodzace-slonce-nad-Azja.html.
Rys. 2. Podpisanie aktu wypowiedzenia wojny przez prezydenta USA

Dla przykładu, zdjęcie powyżej przedstawia dość wyjątkową sytuację,
kiedy to amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt podpisuje akt
wypowiedzenia wojny III Rzeszy 11 grudnia 1941 r. 

Od wielu wieków filozofowie,  historycy czy teoretycy sztuki wojennej
starali  się  odpowiedzieć  na  pytanie  –  czym  właściwie  jest  wojna?
Przedstawiciel  kierunku  idealistycznego  w  filozofii  starożytnej  –  Platon
(427-347 p.n.e.) twierdził, że wojny są zjawiskiem naturalnym i wiecznym8. 

Uważany  za  najwszechstronniejszego  myśliciela  i  uczonego
starożytności – Arystoteles (384-322 p.n.e.) nie traktował wojny jako celu
samego  w  sobie,  ale  jako  środek  prowadzący  do  pokoju.  Uważał,  że
dobrze  zorganizowane  państwo  powinno  posiadać  w  swej  strukturze
odpowiednie siły (wojskowe) i środki, wydzielać na ich utrzymanie należyte
fundusze, których wysokość miała zależeć od kondycji  państwa. Dobrze
urządzone  państwo  powinno  zapewnić  jego  mieszkańcom  szczęśliwe
życie9. 

Cycero (106-43 p.n.e.) uznawał za wojnę jedynie takie sytuacje, kiedy
w sporze pomiędzy stronami występowało zjawisko przemocy zbrojnej. Te
dwie  właściwości  wojny:  występowanie  sporu  oraz  zastosowanie  siły

8 Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg praw, Warszawa 1958, t. 1, s. 76. 
9 Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964, s. 288. 
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zbrojnej wobec przeciwnika stały się podstawą poglądów formułowanych
później przez wielu teoretyków10. 

Francuz Jan Jakub Rousseau (1712-1778) wskazywał na nierówność
materialną  w  społeczeństwie  oraz  dążenie  człowieka  do  posiadania
własności jako główne przyczyny wojen11. 

Niemiecki  filozof  F.  Hegel  (1770-1831)  traktował  wojnę  jako  część
polityki, zaś armia w rękach państwa miała być narzędziem powołanym do
obrony interesów narodowych12. 

Aż  do  XX  wieku  definiowanie  wojny  pozostawało  pod  wpływem
iluzjonizmu  prawnego,  sprowadzającego  istotę  zjawiska  do  przypadków
losowych lub decyzji władców czy rządów13. 

Właściwie  do  czasu  zakończenia  pierwszej  wojny  światowej  (1914-
1918)  do  pełnego  zrozumienia  pojęcia  wojna  wystarczała  w zupełności
klasyczna  już  wówczas  definicja  Clausewitza14 (wojna  jest  czynem
politycznym,  dalszym ciągiem stosunków politycznych,  wyrażających się
w akcie  przemocy,  mającym  na  celu  zmuszenie  przeciwnika,  czyli
doprowadzenie jego sił zbrojnych do stanu, w którym nie będą zdolne do
dalszej  walki).  Sprawa  definicji  wojny  przedstawiała  się  więc
jednoznacznie. 

Według  Encyklopedii  PWN  wojna  jest  zjawiskiem  społeczno-
politycznym stanowiącym integralną część dziejów ludzkości od początków
organizacji społecznej, o zasięgu rosnącym wraz z rozwojem technologii. 

Wymienione  definicje  wojny  posiadają  zarówno  wspólne,  jak  i
odmienne cechy. Były kształtowane przez czasy, w których żyli ich autorzy.
Niektóre  definicje  wojny  zwracają  uwagę  na  zdobywanie  wartości
materialnych, niektóre traktują wojnę jako środek do zawarcia pokoju, inne
podkreślają  znaczenie  wojny  jako  przedłużenia  polityki,  jeszcze  inne
pokazują  wojnę  jako  zjawisko  historyczne  i  społeczno-polityczne15.  Na
przestrzeni lat definicje sie zmieniały, jak zmieniały się poglądy na wojnę
ich autorów. Teoretycy zidentyfikowali wiele rodzajów wojen i najczęściej
podzielili je na16:

 wojny  światowe  –  jako  konflikty  zbrojne,  w  których  uczestniczy
znaczna większość państw świata; 

10 M. T. Cicero, Pisma filozoficzne, Warszawa 1960, t. 2, s. 162-164. 
11 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Łódź 1948. 
12 G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, Kraków 1957. 
13 S. Pióro, Wstęp do książki za: M. Howard, Wojna w dziejach Europy, s. 13. 
14 C. Clausewitz, O wojnie, Warszawa, 1958, t. 1, s. 15-16. 
15 K. Nożko, Zagadnienia współczesnej sztuki wojennej, Warszawa, 1973, s. 7-34. 
16 Portal  Historyczno-Wojskowy,  O-Wojnie.pl,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna [dos-

tęp: 9.10.2016]. 
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 wojny  błyskawiczne  (Blitzkrieg)  –  jako  błyskawiczne  wykonanie
uderzenia siłami zbrojnymi (powietrznymi, morskimi i  lądowymi)  na dany
kraj; 

 wojny pozycyjne – kiedy walczące strony zajmują wybrane silnie
umocnione pozycje (okopy, zasieki); 

 wojny zastępcze – kiedy państwa rozstrzygają własne spory za po-
mocą działań na terenie państw innych (trzecich), a więc na obszarze ze-
wnętrznym, zastępczym; 

 wojny  biologiczne  –  prowadzone  przy  użyciu  organizmów biolo-
gicznych (mikroorganizmów); 

 wojny  totalne  –  prowadzone  przy  dużym  zaangażowaniu  społe-
czeństwa i ogromnym poświęceniu środków gospodarczych państwa; 

 zimne wojny – to wojny, w których istnieje długotrwały stan napię-
cia między stronami (państwami); 

 wojny prewencyjne – podjęte w celu wyprzedzenia (uprzedzenia)
ataku przeciwnika; 

 wojny  lokalne  –  prowadzone  niedużym  (lokalnym)  nakładem  sił
i środków oraz na niedużym obszarze; 

 święte wojny (dżihad) – to wszelkie starania podejmowane w imię
umacniania i szerzenia religii (islamu); 

 wojny jądrowe (atomowe, nuklearne) – to użycie broni jądrowej na
dużą (masową) skalę w trakcie działań wojennych; 

 wojny manewrowe – to walki  zbrojne prowadzone przy szerokim
stosowaniu ruchu (manewru) sił i środków zarówno na lądzie, morzu, jak
i powietrzu (również w kosmosie); 

 wojny  radiowe – to ukrywanie  sił  i  środków własnych  w sposób
uniemożliwiający lub ograniczający efektywne stosowanie środków radio-
elektronicznych przez przeciwnika; 

 wojny psychologiczne – to system zabiegów propagandowych uży-
wanych w celu wywarcia wpływu na społeczeństwo przeciwnej strony oraz
pozyskania go do realizacji własnych celów; 

 wojny  sukcesyjne – między pretendentami do władzy (tronu)  po
zmarłym królu (władcy); 

 wojny globalne – obejmujące swoim obszarem całą kulę ziemską; 
 wojny domowe – między stronami tego samego państwa, plemie-

nia czy grupy etnicznej; 
 wojny cybernetyczne – to wojny poprzez wykorzystanie kompute-

rów, Internetu i innych środków informatycznych lub rozprzestrzeniania in-
formacji w celu przeprowadzania uderzeń na systemy informatyczne prze-
ciwnej strony; 

 wojny asymetryczne – to starcie odmiennych typów instytucji (or-
ganizacji), sposobów działania i myślenia, a nawet sposobów życia; 
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 wojny sprawiedliwe – to wojny, których podłożem jest koncepcja fi-
lozoficzna; 

 wojny obronne – prowadzone w samoobronie przeciw obcej inge-
rencji (inwazji); 

 wojny rakietowo-jądrowe – prowadzone przy pomocy broni rakieto-
wej i rakietowo-jądrowej; 

 wojny celne – stan, w którym dwa państwa lub grupy państw pod-
wyższają stawki celne wobec siebie, dążąc do stworzenia nacisku na prze-
ciwnika lub zachwiania jego gospodarki; 

 wojny kolonialne – toczone w koloniach określonego państwa lub
o kolonie; 

 wojny trzeciej fali – polegające na precyzji w kreowaniu celu oraz
użyciu do jego osiągniecia środków tak, aby zminimalizować własne straty;
informacja, wiedza jako rodzaj broni; 

 wojny religijne – motywowane przyczynami religijnymi; 
 wojny powietrzne – w przestrzeni powietrznej,  przy pomocy stat-

ków powietrznych (pojedynczych samolotów, śmigłowców i bezzałogowych
statków powietrznych); 

 wojny morskie – odbywające się na morzu; 
 wojny kosmiczne – odbywające się w przestrzeni kosmicznej; 
 wojny lądowe – odbywające się na lądzie; 
 wojny  hybrydowe  –  to  wojny  łączące  działania  konwencjonalne,

oraz nieregularne (partyzanci, terroryści) i działania w obszarze cyberne-
tycznym, np. działania na Ukrainie w roku 2014; 

 wojny konwencjonalne – toczone przy zastosowaniu reguł użycia
broni konwencjonalnej i taktyki między dwoma lub więcej państwami. 

Prawdopodobnie po głębszym zastanowieniu można wyodrębnić jesz-
cze wiele innych typów wojen np. zaborcze i niezaborcze17 czy narodo-
wowyzwoleńcze, postępowe i reakcyjne18, regularne i partyzanckie, tajne
i inne. Wiele z tych typów wojen można jeszcze podzielić na podtypy, np.
wojny agresywne dzielono na kolonialne, niekolonialne i imperialistyczne19.
Aby zbadać przyczyny powstawania wojen, powstała dyscyplina naukowa
–  polemologia  – zajmująca się  obszarem badań nad zjawiskiem wojny.
Bada ich naturę i uwarunkowania, lokalizację w czasie i przestrzeni, ustala
ich periodyczność, intensywność, związki przyczynowo-skutkowe oraz ty-
pologię. Polemologia bada konflikty zbrojne i wojny w przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości. 

Wśród wielu typów wojny można zauważyć pojęcie wojny cybernetycz-
nej (ang. cyber-warfare). Uogólniając, jej główną cechą jest wykorzystanie

17 B. Chocha, J. Kaczmarek, Wojna i doktryna wojenna, Warszawa 1980, s. 104-105. 
18 J. Kaczmarek, C. Staciwa, S. Zapolski, Doktryna wojenna, Warszawa, 1982, s. 28. 
19 A. Polak,  Wojna w teorii sztuki wojennej w swoim dziele dokonuje klasyfikacji, po-

działu, pokazuje formy wielu zjawisk, które nazywamy wojną. 
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komputerów, Internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrze-
niania informacji w celu przeprowadzania ataków na systemy informatycz-
ne innego państwa, organizacji, przedsiębiorstwa itp. Wojna cybernetyczna
byłaby, więc atakiem w dużym stopniu asymetrycznym, co także pozwoliło-
by na prowadzenie tego rodzaju wojen państwom słabszym przeciwko sil-
niejszym. Wojnę cybernetyczną, której nie należy mylić z wojną informacyj-
ną od klasycznych wojen odróżnia środowisko pola walki – mają być nim
systemy i sieci teleinformatyczne. W ramach wojny cybernetycznej napast-
nik  może  dążyć  do  realizacji  rozmaitych  celów  strategicznych  od
rozpowszechniania  propagandy lub  wywoływania  paniki  pośród ludności
cywilnej, po trwałe uszkodzenie kluczowych elementów infrastruktury tech-
nologicznej (elektrownie, systemy komunikacyjne itp.). Ataki mogą też być
narzędziem wywiadu technologicznego i  pozyskiwania  informacji.  W za-
leżności od celu ataki mogą wykorzystywać pełną gamę narzędzi: komput-
ery zombie używane do ataków DDoS, exploity pozwalające na przejęcie
kontroli nad systemami, metody socjotechniczne zmierzające do manipu-
lacji ludźmi itp. Ataki tego typu mogłyby osłabić lub uszkodzić systemy wy-
korzystywane przez siły zbrojne przeciwnika, co mogłoby doprowadzić do
ich całkowitego odsłonięcia na polu walki w czasie wojny elektronicznej. W
literaturze można spotkać inne definicje  powiązane z cyberwojną,  są to
miedzy innymi: 

1. Wojna cybernetyczna20 to część większej całości, jaką jest wojna
informacyjna.

2. Pojęcie cyberwojny21 zostało stworzone przez hierarchie wojskowe
w celu określenia kolejnego, wirtualnego tym razem pola bitwy. 

3. Wojna w przestrzeni cybernetycznej, czy też cyberwojna22, to świa-
dome i celowe działanie ze strony państw lub organizacji, w tym organiza-
cji terrorystycznych, mające na celu zakłócenie działania lub zniszczenie
struktur zarządzania innego państwa bądź organizacji i stworzenie sytuacji,
w której zdolność obronna przeciwnika zostanie zredukowana w stopniu
uniemożliwiającym skuteczne funkcjonowanie i przeciwdziałanie innym for-
mom działań wojennych. 

4. Cyberdziałania23 są definiowane jako akcje państwowe, aby prze-
niknąć do innych komputerów lub sieci w celu zniszczenia danych lub za-
kłócenia działania. Natomiast inne definicje uwzględniają również niepań-
stwowych uczestników takich jak: grupy terrorystyczne, kompanie, politycz-

20 B.  Bartoszek,  Cyberwojna  –  wojna  XXI  wieku,  publikacja  pokonferencyjna,  Koło
Nauk Politycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. 

21 K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna – wyzwanie XXI wieku,  Bezpieczeń-
stwo Narodowe, nr 17/2011, BBN, Warszawa 2011.

22 Polska Zbrojna, Cyberwojna już trwa, internetowa wersja czasopisma, http://facet.int
eria.pl/obyczaje/militaria/news-cyberwojna-juz-trwa,nId,449673 [dostęp: 15.05.2016]. 

23 R. Clarke, Cyber War, HarperCollins, 2010. 
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ne lub ideologiczne ekstremistyczne grupy, hakerzy i międzynarodowe or-
ganizacje kryminalne24. 

Analizując wyżej wskazane definicje, można stwierdzić, że  wojna cy-
bernetyczna – to wykorzystanie komputerów poprzez zastosowanie wiru-
sów, aplikacji i innych narzędzi informatycznych do przeprowadzania ata-
ków na systemy informatyczne innych państw, organizacji  czy grup spo-
łecznych, czyli przeciwnika, aby osiągnąć własne partykularne cele. 

Początki powstania zagrożeń komputerowych

Historia cyberzagrożeń25 została zapoczątkowana w zasadzie w latach
80. poprzez powstanie pierwszych wirusów i robaków, lecz wtedy były one
raczej stosowane do pochwalenia się autora swoimi dokonaniami bądź po-
kazania niedoskonałości  systemów i dla zabawy.  W latach 90. wkroczył
polimorfizm26.  Wirusy wykorzystujące  kody poliformiczne  stały  się  coraz
bardziej popularne, głównie ze względu na fakt, że każde uruchomienie wi-
rusa tworzy nowy kod szyfrujący dla każdego pliku - co jest zmorą progra-
mów antywirusowych. Przełom wieków – to przede wszystkim coraz więk-
sza popularność poczty elektronicznej i coraz łatwiejszy atak na nią. Pocz-
ta  elektroniczna  stała  się  nośnikiem danych,  które  hakerzy łatwo  mogli
przejąć. Za pomocą poczty elektronicznej, a w zasadzie książki adresowej,
wirusy rozprzestrzeniały się na inne komputery. W czasie premiery syste-
mu Microsoft  reklamował  Windows 2000 jako najbezpieczniejszą wersję
systemu Windows dotąd wydaną, jednakże system ten stał się później ce-
lem ataków wielu wysoce profilowanych wirusów,  takich jak Code Red i
Nimda. Od wejścia Windows 2000 na rynek, niemal co miesiąc, pojawiały
się zestawy łatek,  mające poprawić  bezpieczeństwo systemu,  aż do 13
czerwca 2010. Stwierdzenie producenta Microsoft, że oprogramowanie to
jest odporne na wirusy, było wyzwaniem dla domorosłych hakerów i w kon-
sekwencji przyczyną premiery w 2001 roku pierwszego wirusa „multitool”:
Nimda i 10 lat walki z nim. W 2003 roku pojawił się SQL Slammer – robak,
który 25 stycznia 2003 zainfekował serwery Microsoft SQL na całym świe-
cie.  Cechą  szczególną  SQL  Slammera  była  niespotykana  dotychczas
szybkość  rozprzestrzeniania  się.  Tempo  podwajania  liczby  zainfekowa-
nych komputerów wynosiło około 8 i pół sekundy, w porównaniu z 37 minu-
tami  w przypadku  Code Red.  Nazwano go masowy sprinter.  Ponieważ

24 J. Blitz, (1 November 2011). Security: A huge challenge from China, Russia and or-
ganised crime, Financial Times. Retrieved 6 June 2015. 

25 T. Grudziecki, Cyberataki wczoraj, dziś i jutro, CERT Polska/NASK. 
26 Polimorfizm (z gr. wielopostaciowość) – mechanizmy pozwalające programiście uży-

wać wartości, zmiennych i podprogramów na kilka różnych sposobów. Inaczej mówiąc, jest
to możliwość wyabstrahowania wyrażeń od konkretnych typów – przyp. autora. 
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główne straty powstały nie w wyniku przejęcia serwerów MS SQL, ale wy-
generowania ogromnego ruchu w sieci, którego ofiarami padły w większo-
ści  zupełnie inne serwery,  bardzo trudno było takiemu atakowi  przeciw-
działać. Wielu ludzi nie zauważyło ataków, które były skierowane na sys-
tem operacyjny Microsoftu głównie z powodu jego popularności. Systemy
Linuks i Macintosh w ogóle nie były zagrożone.

Współczesność

Czasy współczesne dają się poznać jako okres wzmożonej złożoności
i zwiększonego zasięgu wirusów np Mebroot i Conficker27 (2008): 

Źródło: http://ebuyer.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/Conficker.png. 

Rys. 3. Sposób infekowania komputerów oraz koszty walki z infekcją28

W lutym 2009 roku firma Arbor Networks specjalizująca się w monito-
ringu aktywności wirusów w sieci wskazała, że wirus Conficker mógł do-
tychczas zaatakować około 1229 milionów komputerów na całym świecie.

27
 Conficker znany także jako downup, downadup lub kido – jeden z groźniejszych ze

znanych dotychczas  robaków komputerowych.  Pojawił  się  w sieci  w październiku  2008
roku. Atakuje systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows. Robak wykorzystuje znane
luki w zabezpieczeniach platformy systemowej Windows Server oraz różne usługi składowe
wykorzystywane przez systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Se-
rver 2003 i Windows Server 2008. Systemy Linux i Macintosh są całkowicie odporne. Do lu-
tego 2009 r. stwierdzono infekcje tylko w produktach firmy Microsoft – przyp. autora. 

28 Opracowano na podstawie Will Hinch, The World’s Most Dangerous Viruses, opubli-
kowano 16.01.2015 – www.ebuyer.com/blog/2015/01/the-worlds-most-dangerous-viruses/. 

29 Wg Raportu Conficker Working Group: Lessons Learned, June 2010 (Published Ja-
nuary 2011) opracowanego przy udziale Department of Homeland Security under Air Force
Research Laboratory liczba zarażonych komputerów w szczytowym okresie wynosiła 15
milionów  (s.  11  dokumentu).  Taką samą ilość  podaje  www.telegraph.co.uk/technology  /
4338625/Conficker-Windows-virus-infects-15-million-PCs.html,  chociaż  wspomina  też,  że
po latach środowisko informatyków jest zgodne, że było to powyżej 5 milionów komputerów
– przyp. autora. 
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Robak Conficker głównie rozprzestrzenia się poprzez dziurę (lukę) w Win-
dows Server  Service (MS08-067) i  powoduje  błąd programistyczny tzw.
przepełnienie bufora. Robak wykorzystuje specjalnie spreparowane pole-
cenia RPC w zakresie wykonania określonego kodu na komputerze doce-
lowym. 

Źródło: www.confickerworkinggroup.org/wiki/uploads/ANY/conficker_world_map.png

Rys. 4. Zasięg ataku wirusa Conficker

Po zaatakowaniu (zainfekowaniu) komputera Conficker realizuje zaim-
plementowane w kodzie  wirusa  polecenia  to  jest  wyłącza  szereg usług
systemowych, takich jak: 

• automatyczne aktualizacje Windows; 
• centrum zabezpieczeń systemu Windows; 
• Windows Defender – ochrona przed spyware; 
• usługa raportowania błędów Windows. 
Następnie wirus łączy się z serwerem, gdzie otrzymuje następne po-

lecenia, rozkazy i wytyczne, np. aby gromadzić dane osobowe oraz pobie-
rać i instalować dodatkowe złośliwe aplikacje na komputerze ofiary. Robak
podczepia  się również  pod  określone  procesy  systemowe,  takie  jak:
svchost.exe, explorer.exe i services.exe. Jedna z modyfikacji robaka Con-
ficker stworzy serwer  HTTP i  dodatkowo otwiera losowy port  z zakresu
bramek 1024-10000. Jeżeli zarażony komputer realizuje rozkazy wirusa,
nawiązywane  jest  połączenie  zwrotne z serwerem HTTP oraz  pobranie
najbardziej aktualnej (nowej,  zmodyfikowanej) kopii robaka. Dodatkowym
działaniem wirusa jest likwidowanie punktów przywracania systemu i prze-
syłanie zebranych danych do komputera docelowego. Wirus wykorzystuje
różne adresy IP, co w konsekwencji uniemożliwia jego zablokowanie. 

Kolejną domeną działania współczesnych wirusów są instytucje finan-
sowe, tj. banki, ale również osoby prywatne. Konie trojańskie (trojany ban-
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kowe np. ZeuS, SpyEye, 2007-2010) potrafiły przejąć kontrolę nad danymi
wrażliwymi instytucji i osób fizycznych oraz wykorzystać je do swoich par-
tykularnych celów. Sterowany przepływ środków płatniczych pozwoliłby na
zapewnienie istnienia nielegalnych instytucji czy grup społecznych – obec-
nie nazwalibyśmy je terrorystycznymi. 

Niezwykle niebezpiecznym typem są wirusy atakujące portale społecz-
nościowe  z  powodu  coraz  większej  ich  popularności  np.  Koobface,
Web 2.0  (2008/2009).  Informacje  o  preferencjach,  zainteresowaniach,
określonych osób czy grup społecznych mogą być wykorzystane do róż-
nych celów. Najbardziej „niewinne” zastosowanie służy do tworzenia kam-
panii reklamowych, a także wpływania na określone zachowania. Do bar-
dziej niebezpiecznych zastosowań można zaliczyć wykorzystanie tej wie-
dzy do potęgowania agresji, rasizmu, czy innych niepokojów społecznych,
np. potwierdzeniem obecności żołnierzy SPECNAZU na Półwyspie Krym-
skim były ich własne wpisy na portalach społecznościowych. Skrajnie nie-
bezpieczne może być także wykorzystanie tych danych do aktów terroru
lub świętej wojny (dżihad). Taki sposób działania prezentuje Państwo Is-
lamskie (ISIS),  rekrutując w sposób niezwykle  łatwy swoich bojowników
i używając ich po przeszkoleniu do ataków na niewiernych. Potwierdzają to
wypadki we Francji i Belgii. 

W ostatnich latach zauważono nowe tendencje wykorzystywane w cy-
beratakach – są to aplikacje klienckie. Cały czas mamy do czynienia z pró-
bami ataków, np. wykradzenie e-maili z serwerów MON, czy inicjowanie
połączeń telefonicznych z numerów zarejestrowanych w Rosji.  Do takich
ataków doszło  14 stycznia  2017 roku podczas uroczystości  przywitania
żołnierzy USA, którzy zgodnie z porozumieniem Szczytu NATO w Warsza-
wie w 2016 roku będą rozmieszczani w Polsce, na Litwie i w Estonii. Atak
polegał na zablokowaniu serwerów Żagania (i ok. 100 innych powiatów) i
wyświetlaniu obelżywych i kłamliwych informacji. Według specjalistów atak
przeprowadzony był z terytorium Rosji. 

Fantastyka naukowa czy Cyberwojna

Za pierwsze cyberuderzenie uznaje się atak na Estonię30 w 2007 roku.
Gdy estoński rząd zaczynał przygotowania do przeniesienia na miejscowy
cmentarz wojskowy tzw. Brązowego Żołnierza – pomnika upamiętniające-
go sowieckich żołnierzy, poległych podczas „wyzwalania Tallina z rąk na-
zistów”, spodziewano się protestów Moskwy. Nikt jednak nie przypuszczał,

30
 Rzeczpospolita: Terroryzm w sieci – Rosyjska napaść na Estonię, Terroryzm w sie-

ci  zagraża  wszystkim z  11.06.2007,  wywiad  z  premierem  Estonii  Andrus  Ansip.
https://7dni.wordpress.com/2007/06/14/terroryzm-w-sieci-rosyjska-napasc-na-estonie/  [do-
stęp: 16.10.2016]. 
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nawet w najśmielszych wyobrażeniach, jaki charakter przybierze rosyjska
reakcja, a mianowicie zmasowanego cyberataku. Estonia to państwo, które
ma bardzo zaawansowane usługi elektroniczne dla swoich obywateli, moż-
na tam nawet głosować poprzez Internet. Podczas ataku zablokowane zo-
stały serwery instytucji  państwowych,  urzędów. Atak unieruchomił strony
internetowe największych estońskich banków, strony rządowe i największe
serwisy informacyjne. W szczycie kryzysu w Estonii nie działały karty płat-
nicze i telefony komórkowe. Padły wtedy znamienne słowa Gadi Evrona,
izraelskiego eksperta ds. bezpieczeństwa, który był w tym czasie w Estonii:
Za pomocą cyberbomby Estonia została niemal zepchnięta do epoki ka-
miennej31. 

Wielu międzynarodowych specjalistów uważa, że to była próba możli-
wości  rosyjskich hejterów i  próba oszacowania reakcji  estońskiego pań-
stwa. Przez pewien czas specjaliści NATO w związku z estońskimi wyda-
rzeniami rozważali nawet uruchomienie artykułu 5 Traktatu Waszyngtoń-
skiego o zbiorowej obronie. Choć ostatecznie nie zdecydowano się na ta-
kie działania, od tej pory kwestie związane z cyberbezpieczeństwem stały
się jednym z najważniejszych działań Sojuszu32. Z tego względu w nowej
Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku cyberbezpieczeństwo zostało
wymienione jako jedno z podstawowych wyzwań dla organizacji. W 2011
roku zaakceptowana została nowa, zaktualizowana Polityka Cyberobrony
i Plan Działań – dokumenty stanowiące wykładnię tego jak NATO zamierza
walczyć cyberzagrożeniami33. 

Następny był cyberatak na Gruzję. W 2008 roku gruzińska infrastruktu-
ra IT został zaatakowana dokładnie w tym samym czasie, kiedy rosyjskie
wojska zbliżyły się na odległość kilkudziesięciu kilometrów do Tbilisi. Wła-
ściwie to nawet już wcześniej, bo 20 lipca niektóre rządowe strony WWW
zostały podmienione. Po tym nastąpiły ataki DDoS, pojawiły się sfałszowa-
ne komunikaty BBC i CNN, które w rzeczywistości infekowały komputery,
a potem nastąpiły dalsze ataki. Atakowane były przede wszystkim serwisy
rządowe, ale nie tylko, również strony banków czy ambasad państw wspie-
rających Gruzję (US, UK)34.  Charakterystyczny był  fakt,  że tym atakiem
rozpoczęto konflikt zbrojny i uderzenie sił lądowych Rosji. W sierpniu 2008
roku podczas krótkotrwałej wojny na granicy rosyjsko-gruzińskiej głównym
obiektem  ataków stały  się  również  różne  gruzińskie  strony  internetowe
m.in. należące do prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, ministerstwa

31 Na podstawie www.eesti.pl/dni-ktore-wstrzasnely-estonia-11963.html [dostęp: 16.10.
2016]. 

32
 Defence24.com,  Rola Polski w budowaniu cyberbezpieczeństwa NATO, opubliko-

wano: 21 Października 2013 [dostęp: 15.05.2016]. 
33 Tamże. 
34 Na  podstawie:  https://www.cybsecurity.org/gruzja-rosja-konflikt-w-cyberprzestrzeni/

[dostęp: 16.10.2016]. 
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spraw zagranicznych i ministerstwa obrony, ale także inne oficjalne gruziń-
skie strony rządowe, policji, agencji prasowych, stacji telewizyjnych, a na-
wet najpopularniejsze gruzińskie forum hakerskie, które zostały sparaliżo-
wane atakami DDoS. Przez pewien czas zamiast strony internetowej gru-
zińskiego parlamentu można było zobaczyć zdjęcia porównujące Saakasz-
wilego do Hitlera. Ciekawym polskim aspektem tego konfliktu był fakt, że
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udostępniła stronę inter-
netową www.president.pl  do umieszczenia na niej  informacji  o wydarze-
niach w Gruzji. Władze Gruzji oskarżyły o te ataki grupę hakerów znaną
jako Russian Business Network. Ówczesny prezydent Rosji,  Dmitrij Mie-
dwiediew, zaprzeczył zaangażowaniu władz rosyjskich w te działania, cho-
ciaż na rosyjskich stronach internetowych bardzo szybko pojawiły się ogól-
nodostępne instrukcje i narzędzia do przeprowadzania ataków wraz z listą
celów, stąd można przypuszczać, że w ich przeprowadzaniu uczestniczyły
też osoby niekoniecznie obeznane z techniką hakerską35. Ciekawostką jest
fakt, że od tej chwili gospodarzem wielu ważnych gruzińskich witryn, w tym
Banku Centralnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest Estonia36. 

Analiza dotychczasowych rosyjskich cyberataków na systemy telein-
formatyczne Estonii i Gruzji może wskazywać, że następują one zawsze
w sytuacjach, gdy w krajach będących przedmiotem takich ataków podej-
mowano polityczne decyzje odbierane na Kremlu jako sprzeczne z rosyj-
ską racją stanu i rosyjskimi  interesami. To właśnie wówczas atakowane
były ważne segmenty teleinformatycznej infrastruktury tych państw. W ich
efekcie  następowała  dezorganizacja  funkcjonowania  organów  państwo-
wych na co najmniej kilka dni. Niewątpliwie wywoływało to atmosferę poli-
tycznej presji i mogło być sygnałem dla rządów tych państw do wycofania
się z wcześniejszych posunięć37. 

W latach 2007-2009 zasłynął wirus GhostNet – kanadyjscy analitycy
odkryli potężną elektroniczną sieć szpiegowską, która zdążyła już zinfiltro-
wać 1 295 komputerów w 103 krajach.  Kuriozalny był  fakt,  że badacze
działali na zlecenie biura Dalajlamy, który chciał się dowiedzieć, czy doszło
także do infiltracji komputerów jego rządu (okazało się, że tak). Wiadomo,
że wykradano w ten sposób także informacje z ministerstw spraw zagra-
nicznych i ambasad w Iranie, Bangladeszu, Indonezji, Indiach, Korei Po-
łudniowej,  Tajlandii,  Niemczech  i  Pakistanie.  Analitycy  stwierdzili,  że  to
atak z terytorium Chin. Rząd Chin zaprzeczył jakimkolwiek związkom z tą
sprawą. 

W latach 2009/2010 o chińskiej grupie Hidden Lynx było bardzo głośno
za sprawą zawarcia koalicji do walki z nią przez firmy zajmujące się cy-

35 Opracowano na podstawie www.cert.pl/news/tag/cyberwojna [dostęp: 15.05.2016]. 
36 http://pccentre.pl/news/show/Cyberatak_na_Gruzje/id=17759 [dostęp: 16.10.2016]. 
37 http://zakazanahistoria.neon24.pl/post/49488,w-kwietniu-2010-r-mial-miejsce-ogrom

ny-cyberatak-na-polske [dostęp: 16.10.2016]. 
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berbezpieczeństwem:  Microsoft,  Cisco,  FireEye,  iSight,  ThreatConnect,
Veloxity i kilka innych. Grupa Hidden Lynx uważana jest za jedną z najnie-
bezpieczniejszych cyberprzestępczych grup, przypisuje się jej m.in. ukie-
runkowaną kampanię o nazwie Operacja Aurora wymierzoną w weteranów
wojskowych i aktualnych oficerów na służbie Stanów Zjednoczonych. Pro-
fesjonalni członkowie grupy dzięki swojej wytrwałości przeniknęli już do bli-
sko 150 organizacji na całym świecie, w tym do instytucji obronnych Sta-
nów Zjednoczonych, instytucji  finansowych i firm trudniących się bezpie-
czeństwem w sieci. Członkowie Hidden Lynx swój rozgłos zyskali w 2013
roku, kiedy to skompromitowali systemy bezpieczeństwa firmy Bit9 z USA.
Hidden Lynx działają w bardzo efektywny sposób i nie mają ograniczeń fi-
nansowych. Z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i najnowszych zdoby-
czy techniki informatycznej, włącznie z dostępem do różnorodnych zesta-
wów exploitów i spersonalizowanych narzędzi służących do włamywania
do sieci, są w stanie zaatakować niemal każdy obrany cel. Ich ataki prze-
prowadzane są z chirurgiczną dokładnością. Zespół posiada doświadcze-
nie w wielu dziedzinach IT, a rekrutowany jest z wysoko wykwalifikowa-
nych i wykształconych na całym świecie osób, które szybko mogą przysto-
sować się do zmieniających się trendów bezpieczeństwa. W skład grupy
Hidden Lynx prawdopodobnie wchodzi od 50 do 100 członków. 

Odkryty w 2010 roku robak komputerowy Stuxnet wykorzystywał luki
w systemie operacyjnym Windows do szpiegowania i ataków na systemy
przemysłowe firmy Siemens stosowane m.in. w elektrowniach atomowych.
Zainfekowano nim systemy w kilku  krajach,  między innymi  w USA,  ale
obiektem największego ataku był Iran, gdzie Stuxnet zainstalował się w 16
tysiącach komputerów. Wielu analityków uważało, że program został stwo-
rzony z myślą o irańskim programie atomowym, co skierowało podejrzenia
w stronę Izraela. Efektem działania Stuxnet-a w Iranie był brak kontroli nad
wirówkami  służącymi  do  wzbogacenia  uranu,  które  zaczynały  wirować
z taką prędkością, że ulegały zniszczeniu. Władze Izraela nie odniosły się
do tych zarzutów, ale wyniki śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego
w 2011 roku przez redakcję  New York Timesa sugerowały, że robak po-
wstał i był testowany w Izraelu. Tym atakiem obciąża się także rząd USA. 

W przededniu katastrofy smoleńskiej w 2010 r. i tuż po niej miał miej-
sce największy cyberatak na Polskę. Zaatakowano systemy informatyczne
największych banków i instytucji rządowych.  9 kwietnia 2010 r. doszło do
poważnych awarii teleinformatycznych w dwóch największych bankach –
PKO BP i Pekao SA. Tego samego dnia problemy z bankowością interne-
tową zanotował również Alior Bank. Przez kilka godzin klienci tych banków
byli  pozbawieni dostępu do swoich kont internetowych.  Ponowna awaria
na  wielką  skalę  nastąpiła  trzy  dni  później,  w  poniedziałek  12  kwietnia.
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Przestały działać serwisy Pekao i Alior Banku i MSZ38. O tym, z jak poważ-
ną sytuacją mieliśmy do czynienia, świadczy fakt, że 7 kwietnia 2010 r. na
stronach  internetowych  Rządowego  Zespołu  Reagowania  na  Incydenty
Komputerowe CERT.GOV.PL pojawił się komunikat o możliwych atakach
na komputery pracowników instytucji administracji publicznej39. Nie znamy
szczegółów związanych z tymi awariami, a zwłaszcza nie mamy odpowie-
dzi, czy były one wynikiem zmasowanych cybernetycznych ataków i czy
odpowiadała za to Rosja. Poszlaki wskazują na to, że atak nastąpił z tego
kierunku40. 

W 2010 roku Edward Snowden (WikiLeaks) ujawnił  250 000 tajnych
depesz rządu USA, co pokazało skalę cyberprzestępczości (cyberrewolu-
cja) realizowanej przez USA i inne państwa. 

W 2011 roku dokonano włamania do sieci Lockheed Martin, producen-
ta samolotów dla Sił Zbrojnych USA. Jest to wiązane z wcześniejszym wła-
maniem do RSA (zarządca tokenów do uwierzytelnienia wejścia do sys-
temów). W wyniku ataku na RSA ciągle nieznani włamywacze wykradli naj-
prawdopodobniej bazę seedów do tokentów SecurID. Mając seed i numer
tokenu można stworzyć klon tokena danego pracownika i obejść mechani-
zmy  podwójnego  uwierzytelnienia.  Taki  scenariusz  ataku  na  Lockheed
Martin jest najbardziej prawdopodobny. Atak ten jest tym bardziej niebez-
pieczny, że koncern należy do grupy producentów zbrojeniowych. Od 2003
roku mieliśmy także wojny wirusów. Taka konfrontacja jednego wirusa z
drugim kojarzy nam się raczej z Gwiezdnymi Wojnami G. Lucasa, a nie z
życiem codziennym. Firmy profesjonalnie zajmujące się monitorowaniem
ruchu  w sieciach,  wykrywaniem  zagrożeń,  zabezpieczeniem  przed  ata-
kami, jak np. CERT POLSKA, zarejestrowały cyberwojny miedzy wirusami
pokazanymi poniżej41: 

 Welchia/Nachi vs. Blaster (2003); 
 MyDoom + Bagle vs .Netsky (2004); 
 Sasser vs. Dabber (2004); 
 SpyEye vs. ZeuS (2010). 

Prognozy

Celem cyberataków w latach 80. i 90. było przede wszystkim42: 
 pokazanie niedoskonałości aplikacji bądź systemów; 

38 http://zakazanahistoria.neon24.pl/post/49488,w-kwietniu-2010-r-mial-miejsce-ogrom
ny-cyberatak-na-polske [dostęp: 16.10.2016]. 

39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 T. Grudziecki, Cyberataki wczoraj, dziś i jutro, CERT Polska/NASK. 
42 Tamże. 
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 przysporzenie sławy twórcom; 
 złośliwe usuwanie z systemu różnych plików; 
 wyświetlanie zabawnych lub obraźliwych komunikatów; 
czyli w zasadzie – zabawa. 
Natomiast w ostatnim 10-leciu celem cyberataków były43: 
 Ransomware – szantaż; 
 Scareware – zastraszanie; 
 Kradzieże tożsamości i danych; 
 Botnety – najemna armia; 
 Ataki APT44; 
 cyberataki, cyberterroryzm; 
czyli pieniądze i walka polityczna. 
Ewolucja od niewinnych zabaw do przestępstw i terroryzmu musiała

zaniepokoić wiele agencji rządowych, a także NATO. Geneza zaintereso-
wania NATO cyberbezpieczeństwem sięga 2002 roku i szczytu w Pradze.
Wcześniejsze doświadczenia z Bałkanów i zamachy terrorystyczne z 2001
roku pokazały, że zagrożenie dla państw Sojuszu stanowią nie tylko kon-
wencjonalne niebezpieczeństwa, lecz także nowe wyzwania, na czele z cy-
berzagrożeniami. Rozwój  technologii  elektronicznych, a zarazem uzależ-
nienie egzystencji  organizacji  lub państwa od zasobów sieci  (serwerów)
doprowadza do tego, że dane te są krytyczne i stanowią cel dla organizacji
przestępczych lub innych organizacji czy państw, które przedłużają polity-
kę metodami zbrojnymi. Przejęcie danych krytycznych z reguły powoduje
upadek  rządów,  kryzys  finansowy,  uzależnienie  od  obcych  wywiadów,
zmianę rynków gospodarczych, uzależnienie od jednego dostawcy energii
i paliw, przekazanie w obce ręce źródeł surowców naturalnych itp. 

Konflikt  Gruzji  z  Rosją  rozpoczął  się  zmasowanym  cyberatakiem,
a skoordynowane ataki  przeprowadzone przez  Rosyjskich  Nacjonalistów
powodowały przeładowanie gruzińskich serwerów i blokowały je. Zakłóciło

43 T. Grudziecki, Cyberataki…, CERT Polska/NASK. 
44 Ataki  typu  APT (ang. Advanced Persistent  Threats)  są złożonymi,  długotrwałymi

i wielostopniowymi działaniami kierowanymi przeciwko konkretnym osobom, organizacjom
lub firmom. Najczęściej są one prowadzone przez atakujących, którzy miesiącami zbierają
informacje o pracownikach danej organizacji, aby dopiero po jakimś czasie przystąpić do
planowanego ataku. Wykorzystywane przez nich programy i narzędzia są tworzone i użyt-
kowane w sposób minimalizujący szansę wykrycia niepożądanej aktywności przez atako-
waną organizację.  Dlatego też mogą bez żadnych przeszkód wykradać informacje tygo-
dniami, a nawet miesiącami. Ataki typu APT różnią się od spotykanych dotychczas gwał-
townych i szybkich „rajdów” na organizacje właśnie trudnością w wykryciu oraz szerokim
zasięgiem. Ataki APT można porównać do szpiegostwa, które tym razem przeniosło się do
wirtualnej rzeczywistości. Jak na razie obecnie wykorzystywane mechanizmy bezpieczeń-
stwa nie stanowią dla APT skutecznej bariery. Materiał opracowano na podstawie artykułu
Cyberataki typu APT nowym frontem wojny Jakuba Bojanowskiego, Partnera w Dziale Za-
rządzania Ryzykiem firmy Deloitte, oraz Raportu Deloitte Cyber Espionage – The harsh re-
ality of advanced security threats firmy Deloitte, która jest liderem w sprawach zabezpie-
czeń, a także ocen bezpieczeństwa w skali światowej – przyp. autora. 
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to  działania  systemów  rozpoznania  i  dowodzenia  Sił  Zbrojnych  Gruzji,
a w konsekwencji  oślepiło i ogłuszyło systemy zarządzające wymianą in-
formacji zarówno cywilne, jak i wojskowe. W związku z pewną anonimowo-
ścią i działaniem zza komputerów przypomina to grę wojenną rozgrywaną
przez państwa, organizacje czy grupy przestępcze, ale ze skutkami w re-
alu. Specjaliści twierdzą, że przyszłe ataki będą jeszcze bardziej odważne i
jeszcze bardziej zaawansowane. 

Skoro, jak powiedział Carl von Clausewitz, wojna jest kontynuacją poli-
tyki środkami przymusu, to jak traktować uderzenia cybernetyczne skiero-
wane  na  zniszczenie  przeciwników  politycznych.  Niektórzy  specjaliści
uważają, że cyberwojna jest groźniejsza niż konflikt nuklearny. Od kilku lat
komputery na całym świecie infekowało bardzo skomplikowane oprogra-
mowanie szpiegujące nazwane Flame. System mógł aktywować kamery
i mikrofony, nagrywać dźwięki, robić zrzuty ekranu, śledzić pracę klawiatu-
ry czy aktywność w sieci. Program za pomocą Bluetootha mógł połączyć
się z leżącą blisko komórką, również z niej zbierając informacje. W razie
zagrożenia likwidował wszelkie informacje o sobie. Dzisiaj okazuje się, że
za jego stworzeniem stały rządy Izraela oraz Stanów Zjednoczonych, do
czego  kraje  niedawno  się  przyznały.  Od dawna  wszyscy  mają  świado-
mość,  że najgroźniejszą wojną współcześnie nie jest  ewentualność uru-
chomienia zasobów jądrowych, ale cybernetycznych. W tym przypadku do
czynienia mamy jednak z wysoce zaawansowanym programem, tworzo-
nym zapewne od lat, którego struktura jest tak skomplikowana, że jego do-
kładna analiza zajęłaby co najmniej dziesięć lat45. A możliwości tego nie-
zauważalnego  i  niezostawiającego  po  sobie  śladów programu każą się
dwa razy zastanowić nad naszą transparentnością w Internecie46.  Firma
Symantec, zajmująca się oprogramowaniem antywirusowym w sieci,  do-
niosła, że kiedy wirus został wykryty, w komputerach przez niego zainfeko-
wanych pojawił się komunikat  samobójczy, nakazujący programowi likwi-
dację i zatarcie po sobie wszystkich śladów. Jak przyznaje wysoko posta-
wiony oficer wywiadu, jest to tylko jeden z elementów cyberwojny. To przy-
gotowywanie pola bitwy na nowy typ ukrytych działań – powiedział anoni-
mowo w rozmowie z Washington Post Informatyczna inwigilacja Iranu jest
posunięta dużo dalej niż stworzenie wirusa Flame – potwierdził w artyku-
le47. Jak zatem może przebiegać cyberwojna? 

45 http://natemat.pl/19819,usa-i-izrael-przyznaja-ze-to-one-stworzyly-wirusa-doskona-
lego-cyberwojna-grozniejsza-niz-konflikt-nuklearny  [dostęp:  9.10.2016].  Aby  uzmysłowić
sobie, jak bardzo zaawansowane jest to oprogramowanie, wystarczy przywołać opinię labo-
ratoriów Kaspersky,  które oceniło,  że,  aby przeanalizować je  dokładnie,  potrzeba około
dziesięciu lat. Ośrodek dodaje też, że program działał na szeroką skalę już w 2010 roku, a
niektóre jego komponenty były obserwowane nawet w 2007 roku. 

46 Tamże. 
47 Tamże. 

220



Cyberwojna

Unormowania prawne konieczne są nawet w sferze wojny. Kilka doku-
mentów dotyczących  bezpieczeństwa  cyberprzestrzeni  i  wojen  cyberne-
tycznych podpisał były prezydent USA Barack Obama. Różnego rodzaju
dokumenty jawne i poufne regulują podział kompetencji między rządowe
instytucje zajmujące się bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, w tym
również bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. W 2009 roku ówczesny szef
Pentagonu Robert Gates polecił powołanie do życia Wojskowego Dowódz-
twa Cybernetycznego, podległego Dowództwu Strategicznemu Armii Ame-
rykańskiej. Dowództwo Cybernetyczne jest odpowiedzialne za planowanie,
koordynowanie,  funkcjonowanie  sieci  informatycznych  Departamentu
Obrony USA. To w tym dowództwie planowane są militarne operacje w cy-
berprzestrzeni48. 

Jednym  z  podstawowych  narzędzi,  pozwalającym  zrozumieć  wspo-
mniane trendy i  wydarzenia,  jest  koncepcja amerykańskiego pułkownika
US Air Force, Johna Ashelya Wardena III, jednego z najbardziej uznanych
amerykańskich strategów i jednego z pierwszych, którzy dostrzegli znacze-
nie cyberprzestrzeni dla działań wojennych i politycznych. Tak zwany mo-
del Wardena (opisany w jego pracy Enemy as a System), powstał jako wy-
nik doświadczeń pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Zakłada istnienie pię-
ciu wymiarów oddziaływania na przeciwnika (definiowanego jako: systemy
obronne, infrastruktura, społeczeństwo, instytucje podstawowe i elity poli-
tyczne). Rysunek 5 odwzorowuje graficznie ten model – ląd, morze, prze-
strzeń powietrzna, przestrzeń kosmiczna i przestrzeń cybernetyczna. Jak
widać, jest to koncepcja zakładająca totalność działań politycznych i mili-
tarnych  (różniących  się  wszak  tylko  i  wyłącznie  używanymi  środkami),
obejmująca także (a może już przede wszystkim?) pole  „wojny informa-
cyjnej”, na którym należy zdusić możliwość przekazu przeciwnika i zapew-
nić sobie supremację informacyjną. Dookreślenie i wcielenie w życie tych
koncepcji przyszło wraz z deklaracją rozpoczęcia wojny z terroryzmem, to
jest wszechobecnym, niewidzialnym przeciwnikiem, definiowanym w bar-
dzo prosty sposób: jesteście albo z nami, albo z terrorystami. Dowodem na
to, że ten paradygmat globalnej wojny w istocie definiuje sposób myślenia
elit, niech będzie treść niedawnego wystąpienia Sekretarz Stanu USA Hil-
lary Clinton przed Kongresem, podczas którego stwierdziła ona, że  USA
przegrywają wojnę informacyjną,  prosząc o zwiększenie wydatków w celu
osiągnięcia przewagi na tym polu.

48 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/cyberwojna-to-wojna-przyszlosci-krotka-
historia-strategii-usa-w-cyberprzestrzeni,337116.html [dostęp:16.10.2016]. 
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Źródło: The Electromagnetic Bomb – a Weapon of Electrical Mass Destruction, s. 27. 

Rys. 5. Uproszczone kręgi modelu Wardena 

Do arsenału środków walki, które będą użyte w kolejnej (cyber) wojnie
Warden zalicza m.in.: 

 wirusy komputerowe, robaki i konie trojańskie; 
 impulsy elektromagnetyczne  (służące zniszczeniu sieci i kompute-

rów przeciwnika); 
 strumienie danych o dużym natężeniu powodujące ich krótkotrwałe

lub długotrwałe blokowanie. 
Tak wiec użycie wyżej wskazanych środków walki będzie w istocie cy-

berwojną. 
Na podstawie  The U.S. Army Operating Concept49 można przyjąć, że

kolejne wojny rozpoczną sie od stworzenia sztucznego chaosu informa-
cyjnego, następnie skoordynowanego ataku hackerskiego i kontrolowania
cyberprzestrzeni. 

Następnie działania wojennie będą oscylować w kierunku: 
 kontrolowanego terroryzmu; 
 dywersji przeprowadzonych przez tajne armie; 
 intensyfikacji działań służb specjalnych; 
 zwiększenia mobilnych armii w różnych zakątkach świata. 
Uderzenia cybernetyczne zastosowane w tej wojnie to nie pojedyncze

ataki,  jakich  dokonano w Estonii  czy Gruzji,  lecz  skoordynowane obez-
władnienie portali, sieci informatycznych, instytucji, blokowanie komunikacji
i  wszechogarniające  działania  propagandowe.  Tak  przygotowane  nowe
pole bitwy byłoby już tylko biernym uczestnikiem rozgromienia Sił  Zbroj-

49 The U.S. Army Operating Concept – Stany Zjednoczone przyjęły dokument obrazu-
jący plany wojenne III wojny światowej na lata 2020-2040; dokument dostępny na stronie
tradoc.army.mil [dostęp: 9.10.16]. 
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nych przeciwnika. Kontrolowanie przestrzeni cybernetycznej jest w następ-
nych  wojnach  kluczowym  aspektem  osiągnięcia  przewagi  i  stworzenia
punktu  ciężkości  w  dogodnym  dla  agresora  miejscu  i  czasie.  Przy  tak
obezwładnionym szeroko pojętym systemie  komunikacji  i  nawigacji,  czy
oszukanym (zniszczonym) elektronicznym systemie zaopatrywania wojsk
(systemie logistycznym) wykonanie niszczących uderzeń dla oślepionego,
głuchego i zdezorganizowanego przeciwnika jest już tylko kwestią czasu.
Podobnie jak wywalczenie przewagi w powietrzu - w poprzednich wojnach,
które  było  gwarantem  bezpieczeństwa  działań  własnych  sił  zbrojnych,
a także wyznacznikiem swobody manewru, tak w nowych wojnach takim
wyznacznikiem będzie kontrolowanie cyberprzestrzeni i wpływ na nią w od-
powiednim miejscu i czasie. 

Podsumowanie

Cyberwojny są coraz bardziej powszechne, chociaż nie używa się do
nich broni konwencjonalnej i większość ludzi nie wie, że w ogóle się dzieją.
Często mogłoby sie wydawać,  że są to przestępstwa komputerowe, czy
ogólnie mówiąc, cyberprzestępczość, jednak jeśli  w odpowiednim czasie
i w odpowiednim miejscu zostały wykonane owe ataki na cele organicznie
związane z bezpieczeństwem państwa, z systemem łączności centralnego
szczebla, z systemem utrzymania produkcji energii, z systemami zaopatry-
wania  w wodę,  gaz  oraz systemami  militarnymi,  to  możemy już  mówić
o wojnie cybernetycznej, która w myśl definicji jest wykorzystaniem kom-
puterów, Internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrzenia-
nia informacji w celu przeprowadzania ataków na systemy informatyczne
przeciwnika..  Żyjemy w nieświadomości,  że ponad naszymi głowami roz-
grywają się działania niszczące i destrukcyjne. Zastępca sekretarza obrony
USA, William J. Lynn III, w artykule Defending a New Domain, opublikowa-
nym jakiś czas temu na łamach Foreign Affairs, pisze, że ponad sto agen-
cji  wywiadowczych nieustannie próbuje włamać się do sieci  teleinforma-
tycznych Stanów Zjednoczonych. Z 22 amerykańskich agencji zajmujących
się cyberbezpieczeństwem w sieci przodującą rolę odgrywają 3 z nich. Ry-
sunek 6 zawiera wizerunki ich portali. 

Amerykanie poprawiają swoje ustawodawstwo w tym zakresie. Na cy-
beruderzenie będą mogli odpowiedzieć, uderzając bronią konwencjonalną.
Dlatego też z pewnością należy się spodziewać podczas kolejnych konflik-
tów emanacji  cyberataków,  a każde użycie sił  konwencjonalnych będzie
poprzedzane paraliżem struktur państwa poprzez użycie cybertechnologii
w skutkach przypominających impuls elektromagnetyczny po wybuchu ła-
dunku jądrowego. 
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Źródło: http://www/us-cert.gov/; https://www.dhs.gov/; https://twitter.com/nsagov. 

Rys. 6. Portale niektórych agencji amerykańskich odpowiadających 
za cyberbezpieczeństwo w skali lokalnej i globalnej
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CYBER WARFARE

The paper presents the origin of cyber warfare, which, beginning as in-
nocent games, transformed into cyber crime, cyber terrorism, cyber espi-
onage, cyber conflicts, and eventually into cyber warfare. The author dis-
cusses the first attacks on countries, on their essential infrastructure such
as state institutions, banks, offices,  nuclear power stations and citizens.
The paper also contains predictions concerning possible events related to
the discussed topic that might occur in the future.
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