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Klasyczne protoko³y rodziny TCP/IP nie zapewniaj¹ podstawo-
wych us³ug ochrony informacji, takich jak kontrola dostêpu, pouf-
noœæ, integralnoœæ czy uwierzytelnienie. Podczas prac nad ich
udoskonalaniem powsta³y dwie grupy zabezpieczeñ: 
M systemy ochrony informacji – specjalistyczne mechanizmy
analizuj¹ce dzia³anie protoko³ów wymiany danych (np. systemy
wykrywania w³amañ), 
M nowe protokoły zabezpieczeń i rozszerzenia aplikacji (np.
Transport Layer Security – TLS). 

Celem artyku³u jest przedstawienie metodyki ataków na sieci
TCP/IP, w tym na sieæ Internet oraz usystematyzowanego
przegl¹du stosowanych w tych sieciach zabezpieczeñ przez 
prezentacjê logicznej ewolucji 
poszczególnych klas metod za-
bezpieczeñ, ze szczególnym za-
znaczeniem kierunków ich
rozwoju. 

W kolejnych trzech czêœciach
artyku³u przedstawiono uogólnio-
ne spojrzenie na te ataki oraz
wspomniane wy¿ej dwie grupy
metod zabezpieczeñ. Nastêpnie
przedstawiono inne istotne, zda-
niem autorów, zagadnienia zwi¹-
zane z kszta³towaniem siê metod
ochrony informacji w sieciach
TCP/IP. W podsumowaniu przed-
stawiono najwa¿niejsze wnioski
wynikaj¹ce z opracowania. 

W niniejszym artykule przez
model sieci bêdzie rozumiany
czterowarstwowy model sieci
TCP/IP. Niestety, znane z lite-
ratury angielskiej odpowiedniki
niektórych mechanizmów zabez-
pieczeñ (np. circuit level gateway)
nie maj¹ czytelnych i jednoznacznych polskich okreœleñ. U¿ywa-
j¹c pojêcia sieci TCP/IP, mamy na myœli wszystkie sieci wyko-
rzystuj¹ce stos protoko³ów TCP/IP, a wiêc oprócz Internetu, jego
mniej lub bardziej lokalne odmiany, takie jak np. intranet i ekstra-
net. 

ATAKI NA SIECI TCP/IP

Architekturê sieci TCP/IP mo¿na opisaæ za pomoc¹ relacji po-
miêdzy trzema podstawowymi elementami funkcjonalnymi (rys. 1): 
M systemem komunikacji wykorzystuj¹cym protoko³y komuni-
kacyjne w celu przekazywania danych (tzw. danych w „ruchu”)
pomiêdzy urz¹dzeniami sieciowymi lub maszynami, 

M systemem przetwarzania danych przeprowadzaj¹cym ope-
racje na danych (tzw. danych przetwarzanych), 
M systemem przechowywania danych sk³aduj¹cym te dane
(tzw. przechowywane dane). 

Te elementy funkcjonalne s¹ sk³adowymi komputerów siecio-
wych (np. serwerów internetowych), ruterów i innych urz¹dzeñ. 

Historycznie najwczeœniej zainteresowano siê ochron¹ infor-
macji w samodzielnie dzia³aj¹cych komputerach, a dok³adnie
w systemach przechowywania danych, takich jak bazy danych
czy systemy plików. W momencie szerszego zainteresowania
sieciami telekomunikacyjnymi spostrze¿ono, ¿e istotna jest
ochrona danych przekazywanych pomiêdzy maszynami. W koñ-

cu dostrze¿ono rolê w³aœciwego, od strony bezpieczeñstwa,
przetwarzania danych za pomoc¹ aplikacji. 

¯eby lepiej zidentyfikowaæ kwestie zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem podstawowych elementów sieci (traktowanych dalej jako
zasoby), wprowadzono trzy pojêcia: zagrożenie, słaby punkt
(podatność) i skutek. Wykorzystuj¹c te pojêcia mo¿na wprowa-
dziæ taksonomiê ilustruj¹c¹ ideê ataków na zasoby sieci Internet. 

`ród³em zagrożeń s¹ osoby, obiekty lub zdarzenia, które mo-
g¹ naruszyæ bezpieczeñstwo danego zasobu. Przez zagro¿enie
wewnêtrzne rozumie siê zagro¿enia wynikaj¹ce z posiadania
w³adzy nad czêœci¹ lub ca³oœci¹ zasobu, przez zagro¿enia ze-
wnêtrzne – pozosta³e. 

Słabymi punktami (podatnościami) zasobu okreœla siê
newralgiczne, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, obszary i frag-
menty zasobu. S³aby punkt, nazywany nieformalnie „dziur¹”,
stanowi niekontrolowan¹ drogê do zasobu i mo¿e zostaæ wykry-
ty, a nastêpnie wykorzystany przez osobê, obiekt lub zdarzenie
– czyli przez Ÿród³o zagro¿enia. Celem wprowadzania zabezpie-
czeñ jest wyeliminowanie tych s³abych punktów. S³abe punkty
mo¿na znaleŸæ w projekcie, w implementacji lub w konfiguracji
zasobów. 
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OO Rys 1. Zależności funkcjonalne pomiędzy podstawowymi elementami sieci



Bezpoœredni wynik pogwa³cenia integralnoœci zasobu – wyko-
rzystania s³abego punktu – okreœla siê mianem skutku. Typowe
skutki przeprowadzonego ataku to: 
M nieautoryzowany dostêp – wykorzystanie zasobu przez nie-
uprawnione podmioty, 
M podszycie siê – spreparowanie danych wskazuj¹cych na in-
nego nadawcê, 
M wyciek (przechwycenie) danych, 
M modyfikacja danych, 
M przejêcie po³¹czenia sieciowego, 
M odmowa us³ugi – uniemo¿liwienie skorzystania z us³ugi lub
degradacja parametrów jej obs³ugi. 

Z punktu widzenia bezpieczeñstwa ka¿demu z wyró¿nionych
elementów (zasobów) mo¿e byæ przypisany inny mechanizm za-
bezpieczeñ. 

Na rys. 2 przedstawiono cykliczn¹ relacjê pomiêdzy zagro¿e-
niem, s³abym punktem a skutkiem. Zagro¿enie wykorzystuje s³a-
by punkt, aby osi¹gn¹æ pewien cel (skutek). Skutek mo¿e
przerodziæ siê w nowe potencjalne Ÿród³o zagro¿enia. Na sku-
teczne wykorzystanie s³abego punktu mo¿e wp³yn¹æ kilka zagro-
¿eñ, podobnie jak skutek mo¿e byæ osi¹gniêty przez odkrycie
(eksploracjê) kilku s³abych punktów. 

Rys. 4 obrazuje schemat typowego w³amania do urz¹dzenia
sieciowego. Atakuj¹cy uzyskuje dostêp do systemu operacyjnego
(1) na poziomie zwyk³ego u¿ytkownika wykorzystuj¹c s³abe punk-
ty us³ug. Uzyskanie dostêpu mo¿e byæ poprzedzone zbieraniem
(tzw. skanowaniem) informacji o dostêpnych us³ugach, wersjach
aplikacji, wersji systemu operacyjnego, strukturze sieci i u¿ytkow-
nikach. W kolejnym etapie (2) atakuj¹cy wykorzystuje s³aby punkt
w aplikacji uruchomionej w systemie operacyjnym umo¿liwiaj¹cy
uzyskanie nieograniczonych praw administratora systemu. Na-
stêpnie (3) mo¿e „ukryæ siê w systemie” przez modyfikacjê syste-
mu operacyjnego (np. standardowego oprogramowania
systemowego) i logów systemowych. Tak opanowany system
mo¿e pos³u¿yæ jako „baza wypadowa” do nastêpnego ataku (4).
Faza (1) i (2) mo¿e byæ pominiêta, jeœli w trakcie zdalnego skano-
wania celu atakuj¹cy znajdzie s³aby punkt umo¿liwiaj¹cy bezpo-
œrednie uzyskanie praw administratora (1’). Przechodzenie
w³amywaczy t¹ drog¹ z jednej maszyny na drug¹ jest czasami na-
zywane „skakaniem z wyspy na wyspê” (island hopping). 

EWOLUCJA SYSTEMÓW OCHRONY
INFORMACJI

Obecnie zostan¹ omówione dwa charakterystyczne dla sieci
TCP/IP systemy ochrony informacji: ściany przeciwogniowe
(firewalls) i systemy wykrywania włamań. Dla ka¿dego z sys-
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OO Rys. 2. Taksonomia ataków oparta na cyklicznej relacji pomiędzy
zagrożeniem, słabym punktem oraz skutkiem

Stos protoko³ów TCP/IP, ze wzglêdu na niezbyt wyraŸne za-
znaczenie granic pomiêdzy ni¿szymi warstwami, a tak¿e du¿¹
swobodê we wprowadzaniu nowych aplikacji, cechuje siê szcze-
góln¹ podatnoœci¹ na propagacjê b³êdów. Postêpuj¹ca przewa¿-
nie od najni¿szych warstw propagacja polega na destabilizacji
lub os³abieniu wiarygodnoœci protoko³ów warstw wy¿szych. Przy-
k³adowo (rys. 3) s³abe punkty protoko³u ARP (Address Resolu-
tion Protocol – warstwa fizyczna) implikuj¹ niestabilne zachowa-
nie siê protoko³ów ze wszystkich wy¿szych warstw, a s³abe
punkty TCP – niestabilnoœæ aplikacji, takich jak np. HTTP (Hyper-
Text Transfer Protocol), telnet, FTP (File Transfer Protocol). Sto-
sunkowo rzadko mamy do czynienia z propagacj¹ b³êdów od
warstw najwy¿szych do najni¿szych, za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
wp³yw protoko³u SNMP (Simple Network Management Protocol
– warstwa aplikacji) na konfiguracjê wêz³ów. Oprócz pionowej
propagacji b³êdów niekiedy mamy do czynienia z propagacj¹ po-
ziom¹ – w obrêbie jednej warstwy, np. podszycie siê na poziomie
DNS (Domain Name System) bêdzie implikowaæ nierzeteln¹ pra-
cê aplikacji wykorzystuj¹cych tê us³ugê. 

OO Rys. 3. Propagacja błędów w stosie protokołów TCP/IP. Oznacze−
nia: ARP – Address Resolution Protocol, ICMP – Internet Control
Message Protocol, IGMP – Internet Group Management Protocol, IP
– Internet Protocol, RARP – Reverse Address Resolution Protocol,
TCP – Transmission Control Protocol, UDP – User Datagram Proto−
col

OO Rys. 4. Schemat typowego włamania
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temów przedstawiono klasyfikacjê, ewolucjê oraz zalety i wady
obecnie spotykanych rozwi¹zañ. 

Zastosowanie obydwu klas jest komplementarne. Zadaniem
œcian przeciwogniowych jest kontrolowanie dostêpu do podsieci
lub pojedynczej stacji. Jest to zatem rola ukierunkowana na ze-
wn¹trz. Systemy wykrywania intruzów analizuj¹ ruch wewn¹trz
podsieci i pracê umieszczonych w niej systemów operacyjnych,
operuj¹ na informacjach, które maj¹ dostêp do tej podsieci. Jest
to wiêc rola „introwertyczna”, czyli wewnêtrzna. 

Œciany przeciwogniowe (firewalls) 

Zadania i klasyfikacja
Œciany przeciwogniowe nale¿¹ do pierwszej generacji syste-

mów zabezpieczeñ dla sieci TCP/IP. Ich pojawienie siê by³o od-
powiedzi¹ na zagro¿enia wynikaj¹ce z faktu, ¿e w sieciach
TCP/IP ka¿dy wêze³ mo¿e skomunikowaæ siê z dowolnym innym
wêz³em. Firewall realizuje us³ugê kontroli dostêpu do wybranej
warstwy sieci przez filtrowanie lub pośredniczenie w przeka−
zywaniu (funkcja proxy) jednostek danych. 

Ze wzglêdu na umiejscowienie w warstwach sieci (a zatem na
technikê dzia³ania) wyró¿nia siê trzy kategorie œcian przeciwo-
gniowych (rys. 5): 
M filtry pakietów (warstwy: ³¹cza danych, sieciowa, transporto-
wa), 
M bramy na poziomie sesji – circuit level gateway (na gra-
nicy warstwy transportowej i us³ugowej – „odpowiednik” warstwy
sesji w OSI RM), 
M bramy na poziomie aplikacji – application level gateway
(warstw¹ us³ugowa). 

prezentowane na szeœciu flagach2). Powy¿szego ograniczenia nie
maj¹ aktywne filtry pakietów (stateful, active lub dynamic filters)
zachowuj¹ce kontekst sesji pomiêdzy aplikacjami przez utworze-
nie „wirtualnego po³¹czenia” tak¿e dla UDP. 

Bramy na poziomie aplikacji (application level
gateways) 

Pierwsz¹ odmian¹ bram na poziomie aplikacji jest prymityw−
na brama, która jako dedykowana maszyna w sieci lokalnej po-
œredniczy w komunikacji z sieci¹ zewnêtrzn¹. Zwyczajowo bra-
ma tej klasy jest nazywana bastion hostem. Bez jej poœrednic-
twa nie jest mo¿liwa wymiana danych pomiêdzy aplikacj¹ uru-
chomion¹ w sieci lokalnej a aplikacj¹ rezyduj¹c¹ w sieci
zewnêtrznej. Praca z pierwszymi bastion hostami polega³a na
uruchomieniu na nich zdalnej sesji, a nastêpnie na po³¹czeniu
siê z docelow¹ maszyn¹. Podstawow¹ wadê tego rozwi¹zania –
bezpoœredni dostêp do kont na bramie – usuwaj¹ proxy nie−
przezroczyste. S¹ one zwi¹zane z konkretnym protoko³em apli-
kacyjnym – zatem ka¿dy z nich wymaga zaimplementowania
innej wersji mechanizmu. Aplikacje oraz u¿ytkownicy musz¹ byæ
poinformowani o obecnoœci proxy (brak przezroczystoœci) –
utrudnia to zarówno zarz¹dzanie sieci¹, jak i pracê w niej. Naj-
nowsza generacja bram na poziomie aplikacji jest pozbawiona
tej uci¹¿liwej cechy i nosi nazwê proxy przezroczyste (transpa-
rent proxy). W tym przypadku œciana przeciwogniowa „przechwy-
tuje” po³¹czenie i automatycznie kieruje je na proxy. 

Bramy na poziomie sesji 
Firewalle typu brama na poziomie sesji (circuit level gateways)
pe³ni¹ rolê uogólnionych (ale nie do koñca inteligentnych) pro-
xy – nie s¹ zwi¹zane z konkretnym protoko³em aplikacji. Dziêki

OO Rys. 5. Ewolucja i podział systemów typu firewall

W kolejnych trzech podpunktach omówiono poszczególne ty-
py œcian przeciwogniowych. 

Filtry pakietów
Pierwsze prymitywne filtry pakietów opieraj¹ swoje dzia³anie

na analizie adresów Ÿród³a i przeznaczenia na poziomie protoko-
³u IP oraz na poziomie warstwy ni¿szej (np. Medium Access Con-
trol – MAC w sieciach LAN). Na podstawie regu³ okreœlonych dla
adresów, filtr decyduje o tym, czy „przegl¹dany” pakiet ma byæ
przekazany do odpowiedniego wêz³a czy te¿ usuniêty. Pasywne
filtry pakietów (static filters) dodatkowo analizuj¹ nag³ówek pro-
toko³u warstwy transportowej – rozró¿niaj¹ typ protoko³u (TCP,
UDP) oraz poszczególne flagi (tylko TCP). W przypadku protoko-
³u bezpo³¹czeniowego, jakim jest UDP, filtr pakietu nie ma mo¿li-
woœci wywnioskowania kontekstu wys³ania datagramu; w TCP
(protokole po³¹czeniowym) informacje o stanie po³¹czenia s¹ re-

temu transport danych przez bastion hosta staje siê o wiele
prostszy, z punktu widzenia administrowania sieci¹. Po odpo-
wiednim dostosowaniu oprogramowania (np. po w³aœciwej
kompilacji klienta) bramy te s¹ zawsze przezroczyste dla u¿yt-
kownika3). 

Adaptacyjna ściana przeciwogniowa
Adaptacyjna ściana przeciwogniowa (adaptive lub cut-

-through firewall) jest hybryd¹ trzech poprzednich odmian – jej
dzia³anie polega na równoleg³ym zastosowaniu wszystkich mo¿-
liwych metod obs³ugi danego ruchu (odpowiednie poœrednicze-
nie b¹dŸ filtrowanie). Np. pocz¹tkowe po³¹czenie klienta z ser-
werem zostaje przeanalizowane na poziomie aplikacji przez pro-
xy przezroczyste, a nastêpnie po podjêciu decyzji na temat jego
charakteru kolejne porcje danych s¹ przetwarzane przez aktyw-
ny filtr pakietów. 

2) Niektórych us³ug bazuj¹cych na TCP nie mo¿na w ten sposób bezpiecz-
nie filtrowaæ (np. aktywnego ftp) 3) Obecnie wiekszoœæ oprogramowania nie wymaga ingerencji
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OO Tabela 1. Zalety i wady obecnie dostępnych systemów typu firewall

! szybkoœæ w dzia³aniu – zniko-
my wp³yw na obci¹¿enie 
wêz³a i spadek przep³ywnoœci

! elastycznoœæ

! brak mo¿liwoœci uwierzytel-
nienia

! nie rozumie protoko³u 
warstwy aplikacji

! bezpoœrednia komunikacja
z sieci¹ chronion¹

! elastycznoœæ
! trudna konfiguracja

! brak bezpoœrednich po³¹czeñ
! przezroczystoœæ
! mo¿liwoœæ uwierzytelnienia
! analiza zawartoœci informacyj-

nej – wydanych poleceñ itp.,
! rozbudowane mo¿liwoœci 

logowania

! wolniejszy od filtrów pakietów
i od bram na poziomie sesji
(circuit level gateway) 

! brak wsparcia dla nowszych
protoko³ów (do czasu napisa-
nia odpowiednich modu³ów) 

! brak bezpoœrednich po³¹czeñ
! przezroczystoœæ
! mo¿liwoœæ uwierzytelnienia
! szybszy od bramy na

poziomie aplikacji

! wolniejszy od filtrów pakietów·
nie rozumie protoko³u
warstwy aplikacji

! zalety pozosta³ych trzech klas

! nadmiar elastycznoœci
(mo¿liwe ustawienie
s³abszego trybu
zabezpieczenia) 

Zalety

Wady

Filtr pakietów Brama na poziomie aplikacji Bramy na poziomie sesji
Adaptacyjna ściana

przeciwogniowa

Zalety i wady

Tabela 1 zawiera zestawienie zalet i wad obecnie spotykanych
systemów typu firewall. 

Przyszłość firewalli

Ewolucja systemów firewall wydaje siê zakoñczona. Zauwa-
¿alne na rynku trendy dotycz¹ przede wszystkim udoskonalenia
implementacji (specjalizowane uk³ady cyfrowe), dedykowania
œciany przeciwogniowej jednej maszynie, a nie ca³ej podsieci (na
co pozwalaj¹ wspó³czesne komutatory), zwiêkszenia funkcjonal-
noœci (np. ochrona antywirusowa – VirusWall). 

Czêsto œciany przeciwogniowe umo¿liwiaj¹ konfigurowanie
wirtualnych sieci prywatnych (VPN – Virtual Private Network)
przez tworzenie szyfrowanych kana³ów, np. na bazie IPsec albo
indywidualnych rozwi¹zañ producentów. Oprócz tego czêsto fire-
walle s¹ wyposa¿one w u¿yteczn¹, m. in. w zastosowaniach in-
tranetowych, funkcjê translacji adresów z wewnêtrznych na
internetowe (NAT – Network Address Translation). 

Systemy wykrywania w³amañ

Zadania. Klasyfikacja

Systemy wykrywania włamań (Intrusion Detection Systems
– IDS), mimo ¿e pojawi³y siê w szcz¹tkowej formie przed firewal-
lami, nale¿¹ do drugiej generacji systemów zabezpieczeñ prze-
znaczonych dla sieci TCP/IP. Przez włamanie jest rozumiana
sekwencja zdarzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu sieci. Zada-
niem IDS jest odnotowanie faktu w³amania, a tak¿e odpowiednia
na nie reakcja4). 

Przedstawiona w tym artykule klasyfikacja IDS jest oparta na
architekturze CIDF (Common Intrusion Detection Framework –
wspólna architektura wykrywania w³amañ [5]) i uwzglêdnia funk-
cjonalnoœæ systemów. Wed³ug CIDF w systemach wykrywania
w³amañ mo¿na wyró¿niæ cztery komponenty (rys. 6): 
M E−boxes (Event generators) – generatory zdarzeñ systemo-
wych – analizuj¹ce zewnêtrzne zdarzenia, 
M A−boxes (event Analyzers) – analizatory zdarzeñ systemo-
wych, 
M D−boxes (event Databases) – bazy danych, 

4) Reakcja mo¿e polegaæ np. na powiadomieniu administratora sieci, przez
wys³anie krótkiej informacji tekstowej (SMS) na telefon komórkowy albo na
odciêciu podejrzanego po³¹czenia; w tym artykule przyjêto, ¿e reakcja na-
le¿y do funkcji IDS (inaczej ni¿ w [1])

M R−boxes (Response units) – jednostki reaguj¹ce. 
Ze wzglêdu na Ÿród³o zdarzenia zewnêtrznego (a zatem

i umiejscowienia E-box) systemy wykrywania w³amañ dzieli siê
na dwie grupy (rys.7): 
M oparte na systemie operacyjnym hosta (host based), któ-
re analizuj¹ informacje w pozosta³ych warstwach zaimplemento-
wanych w wêŸle – dzia³aj¹ na poziomie systemu operacyjnego
(system based) lub uruchamianych w nim aplikacji (application
based), 
M oparte na sieci (network based), które pobieraj¹ informacje
z warstwy ³¹cza danych przez pods³uch kana³u transmisyjnego,
w tym przypadku s¹ analizowane: nag³ówki protoko³ów (traffic
based) lub zawartoœæ pola danych (content based). 

W odró¿nieniu od œcian przeciwogniowych, które od pocz¹tku
swojego istnienia operowa³y na strumieniach danych w czasie
rzeczywistym, pierwsze IDS by³y systemami off-line. 

OO Rys. 6. Wspólna architektura wykrywania włamań (por. [6]) 

OO Rys. 7. Ewolucja i podział systemów IDS ze względu na źródło
zdarzenia zewnętrznego
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Ze wzglêdu na sposób analizy danych (A-boxes) wyró¿nia siê
systemy wykrywaj¹ce anomalie (anomaly detection) i naduży−
cia (misuse detection). W systemie IDS przyjmuje siê pewien
model standardowego zachowania u¿ytkowników sieci. Wszelkie
zachowania niezgodne z przyjêtymi zasadami s¹ uznawane za
anomalie (np. wiêksze wykorzystanie mocy obliczeniowej, u¿ycie
przez u¿ytkownika niestandardowej sekwencji komend). Nato-
miast nadu¿ycie jest rodzajem zachowania, które IDS rozpozna-
je jako konkretny atak na system. 

Jednostki reaguj¹ce (R-boxes) w najnowszych systemach IDS
maj¹ zdolnoœæ podejmowania decyzji s³u¿¹cych z³agodzeniu
skutków w³amania, mog¹ te¿ „przekierowywaæ” intruza na spe-
cjaln¹ maszynê-pu³apkê. Stare systemy jedynie logowa³y rozpo-
znane zdarzenia i informowa³y o tym administratora. 

Bazy danych (D-boxes) zawieraj¹: znane wzorce ataków (zwa-
ne niekiedy sygnaturami), profile zachowañ u¿ytkowników i sys-
temu, œcie¿ki œladów (logi wygenerowane przez pozosta³e
komponenty systemu). 

Zalety i wady IDS
Tabela 2 zawiera zestawienie zalet i wad obecnie spotykanych

systemów IDS. 

Wady zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ iloœci¹ informacji dotycz¹-
cych perspektywy dzia³ania wybranego typu IDS (np. opartego
na systemie operacyjnym hosta) mo¿na wyeliminowaæ przez roz-
proszenie funkcjonalnoœci systemu IDS, np. przez zastosowanie
autonomicznych agentów rezyduj¹cych w wêz³ach sieciowych.
Nast¹pi wtedy korelacja wiadomoœci odbieranych ze wszystkich
warstw sieci. 

Wydaje siê doœæ skomplikowane analizowanie przez system
IDS zaszyfrowanego strumienia danych. W takim przypadku dla
wszystkich relacji zaufania w sieci IDS musia³by staæ siê zaufa-
n¹ trzeci¹ stron¹, b¹dŸ te¿ wszystkie systemy ochrony informa-
cji (np. TLS – patrz dalej) powinny mieæ wsparcie dla systemu
IDS – przekazywaæ dane niezbêdne do jego pracy po uprzednim
ich odszyfrowaniu. 

Współpraca systemów wykrywania włamań 
ze ścianami przeciwogniowymi

Trzecia generacja systemów zabezpieczeñ bêdzie ³¹czyæ
w sobie funkcje systemów wykrywania w³amañ i œcian przeciwo-
gniowych. Integracja wp³ynie na wiêksz¹ ich elastycznoœæ przy
reagowaniu na anomalie czy te¿ nadu¿ycia, a tak¿e zmniejszy
redundancje informacji przechowywanych w bazach danych. 

OO Tabela 2. Zalety i wady systemów IDS

IDS oparty na
systemie

operacyjnym hosta*
IDS oparty na sieci

IDS wykrywający
anomalie

IDS wykrywający
nadużycia

Zalety

Wady

! obserwuje i interpre-
tuje zdarzenia w kon-
tekœcie znanego
systemu operacyjne-
go albo aplikacji 

! nie obserwuje
warstw ni¿szych

! trudno monitoruje 
ca³e podsieci

! (potencjalnie) 
generuje du¿o logów

! ³atwo monitoruje ca³e podsieci
! obserwuje i interpretuje zdarzenia na najni¿szej

warstwie sieci

Analizujące nagłówki
protokołów (traffic
based)

! generuje ma³¹ liczbê
logów

! nie ingeruje 
w prywatnoœæ sesji

Analizujące zawartość
pól danych (content
based)

! wykrywa wiêcej
ataków ni¿
analizuj¹cy nag³ówki
protoko³ów (traffic
based)

! trudno okreœliæ, co siê dzieje na docelowej stacji
! podatne na takie ataki, jak odmowa us³ugi,

modyfikacja
! strata pakietów przy wiêkszym obci¹¿eniu sieci

Analizujące nagłówki
protokołów (traffic
based)

! wykrywa mniej
ataków ni¿
analizuj¹cy
zawartoœæ pól
danych (content
based)

Analizujące
zawartość pól danych
(content based)

! nie potrafi
analizowaæ
zaszyfrowanych
danych

! (potencjalnie)
generuje du¿o logów

! mo¿e wykrywaæ nie-
znane ataki

! potencjalnie du¿a
liczba fa³szywych
ataków – trudny 
dobór odpowiednich
parametrów pracy

! mo¿liwoœæ „szkole-
nia” systemu przez
atakuj¹cego

! mo¿e wykrywaæ
znane ataki i ich
warianty

! mo¿e wykrywaæ tylko
znane ataki

* dzia³aj¹cy na poziomie systemu operacyjnego (system based) i uruchamianych w nim aplikacji (application based)

Przyszłość systemów IDS
W przysz³oœci jest planowane rozszerzenie pola zastosowania

IDS do sieci rozleg³ych (np. Internet) oraz wyeliminowanie obec-
nych ograniczeñ (tabela 2). W tym celu prowadzi siê prace w gru-
pie roboczej IDWG (Intrusion Detection Exchange Format) IETF
oraz w ramach CIDF standaryzuj¹ce wymianê informacji na te-
mat wykrytych przypadków w³amañ pomiêdzy ró¿nymi systema-
mi oraz komponentami IDS5). 

5) Por. rys. 7 – IDS wykorzystuj¹cy WAN sieæ (WAN based) oparty na sie-
ci rozleg³ej

EWOLUCJA PROTOKOŁÓW 
ZABEZPIECZEŃ I ROZSZERZEŃ 
APLIKACJI

Ewolucjê protoko³ów zabezpieczeñ i rozszerzeñ aplikacji wi-
daæ na przyk³adzie zmiany warstw modelu sieci (rys. 8). Dla po-
szczególnych protoko³ów i aplikacji s¹ zauwa¿alne dwa
podstawowe kierunki: 
M rozbudowanie (wzbogacenie) tego, co jest – potraktowanie
bezpieczeñstwa jako opcji, 



M zmiana tego, co jest – potraktowanie zabezpieczeñ jako nie-
zbêdnej sk³adowej. 

Za pierwszym trendem przemawia przede wszystkim elastycz-
noœæ, brak konfliktów natury prawnej, cena, za drugim – pe³na
i bezwarunkowa realizacja us³ug ochrony informacji. Warto do-
daæ, ¿e zabezpieczenia w poszczególnych warstwach powinny
byæ realizowane niezale¿nie. 

W dziedzinie u¿ywanych algorytmów kryptograficznych jest
zauwa¿alny wzrost zainteresowania systemem uzgodnienia klu-
cza Diffie-Hellman (DH – [2]), rozszerzonym o uwierzytelnienie
za pomoc¹ podpisów cyfrowych DSS (Digital Signature Standard
– [3]), kosztem spadku popularnoœci systemu RSA (Rivest Sha-
mir Adleman – [13]). Wynika to z problemów zwi¹zanych z pa-
tentami – na algorytm DH patent ju¿ wygas³. Coraz wiêksz¹ rolê
zaczynaj¹ odgrywaæ systemy kryptograficzne oparte na krzy-
wych eliptycznych [4]. 

W kolejnych trzech podrozdzia³ach przedstawiono ewolucjê
poszczególnych warstw sieci, z wy³¹czeniem warstwy ³¹cza da-
nych, która wykracza poza zakres tego opracowania. 

Warstwa sieciowa

Protokó³ IP wersja 4 (IPv4) – serce komunikacyjne sieci
TCP/IP – nie zawiera w sobie ¿adnych us³ug ochrony informa-
cji. Ataki typu odmowa us³ugi, pods³uch (przechwycenie) 
danych, modyfikacja danych, podszycie siê s¹ doœæ rozpo-
wszechnione. 

Nastêpna wersja protoko³u IPv6 (IP wersja szósta [8]) zawie-
ra wsparcie dla us³ug ochrony informacji. Proponowane dwa
mechanizmy bezpieczeñstwa to: IP Authentication Header
(AH) – nag³ówek uwierzytelniaj¹cy, zapewniaj¹cy integralnoœæ
i uwierzytelnienie [9], IP Encapsulating Security Payload (ESP)
– bezpieczna koperta, zapewniaj¹ca zawsze poufnoœæ i zale¿-
nie od u¿ytego algorytmu oraz trybu tak¿e integralnoœæ i uwie-
rzytelnienie [10]. Wspomniane mechanizmy zosta³y tak¿e
zaadaptowane dla IPv4 – tak rozszerzony protokó³ nosi nazwê
IPsec. Dystrybucja klucza, po³¹czona z uwierzytelnieniem, jest
realizowana za pomoc¹ protoko³u IKE – Internet Key Exchan-
ge [11]. 

Warstwa transportowa

W warstwie transportowej zwiêksza siê bezpieczeñstwo przez
dodanie podwarstwy – TLS6) (Transport Layer Security [7]) –
poœrednicz¹cej w wymianie danych z aplikacjami (rys. 9). 
Zapewnia to bezpieczn¹ warstwê gniazd transportowych (co ko-
responduje z poprzedni¹ nazw¹ systemu: SSL – Secure Socket
Layer). Warstwa TLS sk³ada siê z dwóch podwarstw: podwar-

stwy zarz¹dzania bezpieczeñstwem po³¹czenia (us³ugi tej war-
stwy realizuje protokó³ – TLS-HPC Handshake Protocol 7) oraz
podwarstwy tworz¹cej jednostki protoko³u TLS-RP (TLS Record
Protocol) zgodnie z wynegocjowanym kontekstem (algorytmy
szyfruj¹ce, kompresja da nych). Przy nawi¹zywaniu po³¹czenia
za pomoc¹ protoko³u TLS jest uzgadniany – przy u¿yciu algoryt-
mów klucza publicznego – klucz sesyjny. Dane szyfrowane tym
kluczem chroni¹ informacje przed pods³uchem. Dodatkowo ist-
nieje mo¿liwoœæ uwierzytelnienia klienta b¹dŸ serwera. Protokó³
TLS w obecnej formie (wersja 1.0) ma kilka ograniczeñ: wymaga
niezawodnego protoko³u transportowego (TCP), nie ma wsparcia
dla proxy, wymaga zastosowania kosztownych obliczeniowo al-
gorytmów klucza publicznego. Trwaj¹ pracê nad zintegrowaniem
protoko³u TLS z innymi („starymi”) systemami kryptograficznymi,
takimi jak np. Kerberos. 

Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e coraz wiêcej us³ug w sieciach
TCP/IP bêdzie mia³o wsparcie dla TLS (obecnie s¹ to m. in. pro-
toko³y: HTTP, SMTP, NNTP, FTP, TELNET, IMAP4, IRC,
POP3). Wprowadzenie warstwy TLS (a przedtem SSL) po³o¿y³o
kres nieudanym pod wzglêdem elastycznoœci próbom bezpo-
œredniej ingerencji w protoko³y warstwy transportowej – TCP
i UDP (zapomniane ju¿ koncepcje typu Secure TCP). 

Warstwa us³ugowa

Zabezpieczenie warstwy us³ugowej jest równie bogate, jak
liczba wystêpuj¹cych w niej aplikacji. Najsilniej daj¹ siê zaobser-
wowaæ wspomniane wczeœniej dwa równoleg³e trendy: 
M wzbogacenie starego protoko³u, 
M zaproponowanie nowego protoko³u z zabezpieczeniami. 

Coraz czêœciej wykorzystuje siê tak¿e wsparcie na poziomie
warstwy transportowej (TLS/SSL). 

Elementem wspólnym dla bezpieczeñstwa wiêkszoœci us³ug
jest ich powi¹zanie z systemem nazywania domen DNS (Domain
Name System). System ten definiuje relacje pomiêdzy adresami
warstwy IP (w IPv4 32-bitowe) a hierarchicznymi nazwami sieci,
podsieci i maszyn. System DNS jest podatny na atak podszycia
siê, st¹d te¿ zaproponowane rozszerzenie [12] – nazywane cza-
sem DNSSEC – uzupe³nia system o us³ugê uwierzytelnienia
przez zastosowanie dodatkowego pola z podpisem cyfrowym po-
twierdzaj¹cym wiadomoœæ. Dodatkowo na poziomie DNS mo¿e
byæ realizowana dystrybucja klucza – tak¿e na potrzeby innych
us³ug (równie¿ transportowych). 

Rys. 10 ilustruje zale¿noœci pomiêdzy wybranymi mechani-
zmami zabezpieczeñ a us³ugami w sieciach TCP/IP: 
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OO Rys. 8. Ewolucja poszczególnych warstw sieci TCP/IP

OO Rys. 9. Protokół TLS: schemat, umiejscowienie w modelu sieci
TCP/IP. Oznaczenia: HTTP – HyperText Transfer Protocol, SMTP –
Simple Mail Transfer Protocol, NNTP – Network News Transfer Pro−
tocol, FTP – File Transfer Protocol

6) Jest to zarówno nazwa podwarstwy, jak i protoko³u który realizuje jej
us³ugi
7) W podwarstwie tej wystêpuj¹ trzy protoko³y: HP – Handshake Protocol
(uzgodnienie), AP – Alert Protocol (obs³uga b³êdów), CCSP – Change Ci-
pher Spec Protocol (zmiana kryptosystemów) 
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M PGP (Pretty Good Privacy) i PEM (Privacy Enhancement for
Internet Electronic Mail) – systemy ochrony wiadomoœci wymie-
nianych za pomoc¹ poczty elektronicznej, a tak¿e grup dyskusyj-
nych News, 
M S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) –
rozszerzenie o us³ugi ochrony informacji systemu przekazywania
obiektów multimedialnych przez pocztê elektroniczn¹, grupy dys-
kusyjne i protokó³ HTTP, 
M S−HTTP (Secure HTTP) – zmiana protoko³u HTTP, 
M OTP (One Time Password) – system hase³ jednorazowych
(dynamicznych), 

Omówione w artykule kierunki rozwoju zabezpieczeñ prze-
biegaj¹ dwiema równoleg³ymi drogami. Tworzone s¹ specjali-
styczne systemy ochrony informacji oraz nowe protoko³y zabez-
pieczeñ i rozszerzeñ aplikacji. Rozwój jednej grupy metod nie
zahamuje ewolucji drugiej (np. firewalle nie zostan¹ wyparte
przez IPv6). 

Status œcian przeciwogniowych wydaje siê byæ stabilny, na-
tomiast systemy wykrywania intruzów czeka migracja w stronê
sieci WAN. Zwiêkszenie ich funkcjonalnoœci polega na skoor-
dynowaniu pracy na poziomie sieci i aplikacji oraz analizo-
waniu danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³. Wspomniane
systemy s¹ œciœle zwi¹zane z aplikacjami – w szczególnoœci za-
stosowanie kryptografii w warstwie us³ug mo¿e komplikowaæ ich
dzia³anie. 

W przypadku ewolucji stosu protoko³ów najwiêksze nadzieje
pok³ada siê w TLS (Transport Layer Security), zdecydowanie
mniejsze w IPv6/IPsec. Zabezpieczenie komunikacji pomiêdzy
aplikacjami ju¿ teraz opiera siê g³ównie na TLS, treœæ na pozio-
mie us³ug jest chroniona w³aœciwie tylko w poczcie elektronicz-
nej. 

Ujednolicenie systemów certyfikacji klucza publicznego –
stworzenie infrastruktury klucza publicznego – powinno u³atwiæ
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w sieciach TCP/IP. 

Warto zauwa¿yæ, ¿e tworzenie zabezpieczeñ w sieciach
TCP/IP jest pierwotne wzglêdem innych œrodowisk sieciowych.
Przyk³adem tego mog¹ byæ systemy wykrywania intruzów, które
w zmodyfikowanej formie mog¹ tworzyæ (coraz popularniejsze
wœród operatorów sieci telekomunikacyjnych) systemy zarz¹dza-
nia nadu¿yciami (fraud management systems). 
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Artykuł recenzowany

OO Rys. 10. Zależność pomiędzy wybranymi mechanizmami zabez−
pieczeń a usługami w sieciach TCP/IP. Oznaczenia wyjaśniono na
rys. 9 i w tekście

M SSH (Secure Shell) – system zabezpieczeñ aplikacji (klient-
-serwer) dzia³aj¹cy podobnie do protoko³u TLS. 

W odró¿nieniu od innych warstw bezpieczeñstwo warstwy
us³ugowej jest niejednolite. Przypuszcza siê, ¿e okreœlenie
wspólnej platformy zarz¹dzania (w tym systemu certyfikacji klu-
czy publicznych) dla zabezpieczeñ umo¿liwi uporz¹dkowanie
protoko³ów rozszerzaj¹cych bezpieczeñstwo aplikacji. 

INNE ISTOTNE ZAGADNIENIA

Oprócz trendów wspomnianych w poprzednich rozdzia³ach
wydaj¹ siê istotne z punktu widzenia rozwoju zabezpieczeñ trzy
poni¿sze zagadnienia: 
M rozwój komunikacji grupowej typu multicast – jako zmia-
na unicastowej optyki postrzegania ochrony informacji, 
M nowa generacja protokołów zarządzania (SNMPv3 – Sim-
ple Network Management Protocol version 3), która zapewni
bezpieczne sterowanie zasobami sieci TCP/IP, bowiem SNMPv2
oraz jego mutacje nie zyska³y popularnoœci, 
M ujednolicenie systemów certyfikacji klucza publicznego
(na razie proponowane jest X. 509) ewentualnie wprowadzenie
procedur metacertyfikacji (jeden wêze³ potwierdza certyfikaty wy-
dane w ró¿nych systemach). 

Stworzenie infrastruktury klucza publicznego (PKI – Public
Key Infrastructure) u³atwi³oby zarz¹dzanie ochron¹ informacji
w sieciach TCP/IP przez obs³ugê jednolitej platformy do realiza-
cji us³ug bezpieczeñstwa. W dalszej perspektywie na podstawie
PKI bêd¹ tworzone nowe us³ugi, takie jak: cyfrowi notariusze,
anonimowe g³osowanie, systemy potwierdzonej dostawy. 

✽ ✽ ✽

Przedstawione w artykule uogólnione spojrzenie na ataki na
sieci TCP/IP opiera siê na cyklicznej relacji pomiêdzy zagro¿e-
niem, s³abym punktem i skutkiem. Eliminacja wszystkich s³abych
punktów jest w zasadzie niemo¿liwa – celem wprowadzania za-
bezpieczeñ jest kontrola nad najpowszechniejszymi zagro¿enia-
mi. 


