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Celem artyku³u jest przybli¿enie – z perspektywy telekomuni-
kacyjnej – zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ informacji. Ochrona
taka nie jest potrzebna, jeœli nie ma zagro¿enia. Trudno jednak
wyobraziæ sobie to, aby w obecnym œwiecie, wymieniaj¹cym in-
formacje w kana³ach publicznych, zagro¿enie to nie wystêpowa-
³o. W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiono, sk³adaj¹cy siê
z szeœciu komponentów (obszarów), model wspó³czesnej ochro-
ny informacji, a nastêpnie omówiono wybrane trendy zwi¹zane
z poszczególnymi jego obszarami. 

MODEL WSPÓŁCZESNEJ OCHRONY
INFORMACJI

Ochronê informacji mo¿na opisaæ przez zdefiniowanie mode-
lu okreœlaj¹cego tê dyscyplinê nauki i techniki (rys. 1). Przedsta-
wiony w artykule model sk³ada siê z sześciu komponentów
(obszarów). S¹ to: 
M algorytmy kryptograficzne, czyli oparte na kryptografii szy-
fry, funkcje skrótu, algorytmy podpisu cyfrowego; 
M techniki niekryptograficzne, czyli metody nie wywodz¹ce
siê wprost z kryptografii – niekiedy bez wsparcia ze strony kryp-
tografii nie stanowi¹ w istocie ¿adnego zabezpieczenia; przyk³a-



dami technik niekryptograficznych s¹: parametry zale¿ne od cza-
su (Time Variant Parametrs), techniki biometryczne (analiza
kszta³tu d³oni, têczówki, barwy g³osu); 
M protokoły zabezpieczeń, które realizują wybrane usługi
bezpieczeństwa – protoko³y mog¹ korzystaæ z algorytmów kryp-
tograficznych lub technik niekryptograficznych; przyk³adami s¹
protoko³y uwierzytelnienia lub protoko³y dzielenia sekretów; 
M systemy zabezpieczeń, czyli rozbudowane aplikacje lub re-
alizacje sprzêtowe wybranych us³ug ochrony informacji –
w szczególnym przypadku wykorzystuj¹ one wybrane protoko³y
zabezpieczeñ, np. systemy realizuj¹ce wirtualne sieci prywatne
(protoko³y uwierzytelnienia, poufnoœci i integralnoœci); niekiedy
systemy zabezpieczeñ wykorzystuj¹ wy³¹cznie techniki niekryp-
tograficzne zapewniania ochrony informacji, np. œciany przeciw-
ogniowe (firewall) i mechanizm filtrowania pakietów na podsta-
wie list kontroli dostêpu; 
M organizacja zabezpieczeń, czyli zarz¹dzanie zabezpiecze-
niami w systemach informacyjnych, poczynaj¹c od oceny ryzyka,
projektu zabezpieczeñ, przez jego wdra¿anie i eksploatacjê; 
M prawo, czyli kwestie legislacyjne, które oddzia³ywuj¹ na po-
staæ (w tym jakoœæ) zabezpieczeñ. 

Algorytmy kryptograficzne

Rozwój algorytmów kryptograficznych na œwiecie charaktery-
zuje siê dwoma pozornie sprzecznymi nurtami. Pierwszy nurt 
to olbrzymi i kaskadowy rozwój kryptoanalizy z wykorzystaniem
technik obliczeñ rozproszonych, drugi – to tendencja zapobiega-
j¹ca negatywnym skutkom kryptoanalizy – ujawnione zapotrze-
bowanie i realizacja technik kryptograficznych godnych przeciw-
nika. 

Bior¹c pod uwagê konstrukcjê szyfrów, warto wspomnieæ
o bardzo istotnej zmianie w architekturze najnowszego systemu
kryptograficznego – Rijndael [1], nastêpcy algorytmu DES (Da-
ta Encryption Standard) [2]. Dotychczas w technikach kryptogra-
fii symetrycznej z zasady wykorzystywano tzw. schematy Fe-
istela. Do konkursu na nastêpcê algorytmu DES – czyli AES
(Advanced Encryption Standard) – zg³oszono wiele nowych al-
gorytmów, których dzia³anie jest oparte na schematach Feiste-
la. Wygra³ jednak kandydat o algorytmie ca³kowicie odmiennym,
opartym na tych samych zasadach, jakie s¹ wykorzystywane
w kryptosystemach klucza publicznego. Warto zaznaczyæ, ¿e
systemy klucza publicznego wykorzystuj¹ bardzo zaawansowa-
ne narzêdzia matematyczne, np. systemy oparte na krzywych
eliptycznych, które s¹ naukowymi skromnymi s¹siadami dowo-
du Wielkiego Twierdzenia Fermata. Algorytm Rijndael jest szy-

frem symetrycznym, w którym u¿ywa siê kluczy o d³ugoœci 128,
192 lub 256 bitów. Wspomniane d³ugoœci klucza powinny gwa-
rantowaæ bezpieczeñstwo przez okres co najmniej najbli¿szych
paru dekad. Dla porównania: algorytm DES u¿ywa klucza
o efektywnej d³ugoœci 56 bitów, a algorytm 3DES – 112 bitów.
Wraz z pojawieniem siê nowego algorytmu symetrycznego,
amerykañski instytut NIST (National Institute of Standards and
Technology) uaktualni³ algorytm funkcji skrótu SHA (Secure
Hash Algorithm), proponuj¹c nowe algorytmy o symbolach
SHA−256, SHA−384, SHA−512 [3]. Wymienione w symbolach
liczby s¹ d³ugoœciami skrótów generowanych przez te algoryt-
my. D³ugoœci skrótów s¹ dobrane do d³ugoœci bloków szyfrowa-
nia algorytmu Rijndael z uwzglêdnieniem ataku typu dzieñ uro-
dzin1), st¹d d³ugoœæ skrótów jest dwa razy wiêksza. W dziedzi-
nie podpisów cyfrowych nie pojawi³y siê ostatnio nowe
propozycje, wydaje siê, ¿e algorytm DSA (Digital Signature Al-
gorithm) o d³ugoœci 160 bitów wci¹¿ jest bezpieczny. 

Techniki niekryptograficzne

Wœród technik niekryptograficznych warto wspomnieæ o tren-
dach zwi¹zanych z wykorzystaniem technik biometrycznych [4].
Techniki biometryczne s³u¿¹ uwierzytelnieniu ludzi, a Ÿród³em in-
formacji uwierzytelniaj¹cych mog¹ byæ m.in. linie papilarne,
kszta³t d³oni, wzór siatkówki lub têczówki, kszta³t twarzy, cechy
pisma rêcznego (w tym podpisu), cechy g³osu. Zintensyfikowana
praca nad wy³onieniem formu³ matematycznych opisuj¹cych po-
szczególne cechy biometryczne daje w rezultacie coraz skutecz-
niejsze systemy uwierzytelnienia, których dok³adnoœæ (poziom
b³êdu) jest obecnie na poziomie u³amków procenta. Biometrycz-
ne Ÿród³o uwierzytelnienia ma od kilkudziesiêciu do kilkuset
cech, które s¹ poddawane analizie. Przyk³adowo system uwie-
rzytelniaj¹cy na podstawie kszta³tu d³oni opiera siê na ok. 100
cechach charakterystycznych, takich jak szerokoœæ i gruboœæ
d³oni czy d³ugoœæ i gruboœæ palców. 

Coraz czêœciej spotyka siê rozwi¹zania hybrydowe, w których
poza wykorzystywaniem kilku Ÿróde³ uwierzytelnienia (np. kszta³-
tu d³oni i wzoru têczówki), jest np. tak¿e brane pod uwagê miej-
sce pobytu uwierzytelniaj¹cego siê cz³owieka, na podstawie jego
osobistego odbiornika systemu lokalizacji GPS (Global Positio-
ning System). Przewiduje siê, ¿e masowe wykorzystanie technik
biometrycznych umo¿liwi lepsz¹ interakcjê u¿ytkowników z sys-
temami teleinformacyjnymi, a tak¿e usunie bariery zwi¹zane
z zapamiêtaniem przez nich wielu kodów PIN i hase³, posiada-
niem kluczy do domu czy do samochodu. 

Protoko³y zabezpieczeñ

Mimo ¿e lokalizacja us³ug ochrony informacji jest mo¿liwa we
wszystkich warstwach sieci (rys. 2), w sieciach przewodowych
nie ma wyraŸnego trendu w zakresie implementowania us³ug
ochrony informacji wraz z protoko³ami komunikacyjnymi. W sie-
ciach bezprzewodowych – w dwóch najni¿szych ich warstwach –
jest implementowana poufnoœæ danych przez mechanizm szyfro-
wania. Stosowane s¹ przewa¿nie szyfry symetryczne pseudo-
strumieniowe (np. RC4) o niezbyt d³ugim kluczu, np. 64 bity, czê-
sto celowo os³abianym np. do 40 bitów. Zapewniana na tym po-
ziomie ochrona, w po³¹czeniu z niektórymi metodami transmisji
(np. techniki z widmem rozproszonym, takie jak FHSS – Fre-
quency-Hopping Spread Spectrum, DSSS – Direct Sequence
Spread Spectrum), zabezpiecza raczej przed przypadkowym
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OO Rys. 1. Model współczesnej ochrony informacji

1) tzw. birthday/square root attack – aby znaleŸæ dwie dowolne wiadomo-
œci, daj¹ce ten sam skrót, œrednio wystarczy przeszukaæ przestrzeñ o wiel-
koœci 2d/2, gdzie d to d³ugoœæ skrótu
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pods³uchem, nie chroni zaœ przed zaawansowanym atakiem na
tego typu systemy. Niektóre z najpopularniejszych protoko³ów
bezpieczeñstwa u¿ywanych w sieciach bezprzewodowych, np.
WEP (Wired Equivalent Privacy) wprowadzony wraz ze standar-
dem IEEE 802.11, by³y obarczone b³êdami w konstrukcji,
w szczególnoœci niedba³ym doborem wartoœci inicjuj¹cych szy-
fry, u¿yciem cyklicznego kodu nadmiarowego typu CRC−32 do
zapewnienia us³ugi integralnoœci [5]. Oprócz poufnoœci w sie-
ciach bezprzewodowych jest tak¿e realizowane uwierzytelnienie
poszczególnych stacji (np. terminali i punktów dostêpowych),
g³ównie za pomoc¹ technik symetrycznych ze wspólnym tajnym
kluczem, po³¹czonych z mechanizmem wyzwanie-odpowiedŸ.
Natomiast w systemach telefonii komórkowej 2. generacji (GSM)
oprócz poufnoœci w kanale radiowym jest realizowane uwierzy-
telnienie abonenta w sieci i poufnoœæ jego lokalizacji ([6]). Sys-
tem 3. generacji UMTS odziedziczy³ architekturê zabezpieczeñ
po GSM, jednak wzmocniono czêœæ mechanizmów oraz rozsze-
rzono obszar ich dzia³ania [7]. 

Najpopularniejsze protoko³y sieci danych, takie jak ATM, Fra-
me Relay, MPLS, nie zapewniaj¹ ¿adnych us³ug ochrony infor-
macji. W szczególnoœci protokó³ MPLS jest czêsto mylnie trakto-
wany jako bezpieczna sieæ, chocia¿ poziom bezpieczeñstwa
MPLS nie wyró¿nia siê na tle innych sieci danych (por. [19]). Jest
to œwiadoma polityka twórców protoko³ów sieci danych, zgodnie
z któr¹ oferowanie kryptograficznego bezpieczeñstwa nie jest
zadaniem sieci – odpowiedzialni s¹ za to jej u¿ytkownicy. 

W wy¿szych warstwach sieci us³ugi ochrony informacji s¹
opcjonalne i w praktyce przeznaczone do rozwi¹zañ dla sieci
TCP/IP, które dominuj¹ przy organizacji sieci zarówno rozle-
g³ych, jak i lokalnych (intranety). W latach 70. XX wieku, projek-
tanci stosu protoko³ów TCP/IP nie zak³adali, ¿e ktoœ chce ukraœæ
informacje, gdy¿ tworzyli sieæ, która umo¿liwia dzielenie siê wie-
dz¹. Podobnie twórcy systemów operacyjnych, takich jak Unix,
nie mieli motywacji do wdra¿ania zabezpieczeñ. Zak³adano bo-
wiem, ¿e ka¿dy u¿ytkownik pragnie, by system dzia³a³. To podej-
œcie, s³uszne 30 lat temu, w dobie obecnej powszechnoœci sieci
TCP/IP jest czêsto okreœlane „rujnuj¹cym dziedzictwem”. 

Trendy zwi¹zane z zabezpieczeniem stosu TCP/IP (por. [8])
pod¹¿aj¹ dwiema wyraŸnymi drogami: pierwsza droga w war-
stwie sieciowej polega na zast¹pieniu protoko³u IPv4 przez pro-
tokó³ IPv6 lub uzupe³nieniu IPv4 przez protokó³ IPsec [9]. Ujed-
nolicone dla IPsec i IPv6 mechanizmy bezpieczeñstwa to: 
M Authentication Header (AH) [10] – nag³ówek uwierzytelniaj¹-
cy, zapewniaj¹cy integralnoœæ i uwierzytelnienie, 
M IP Encapsulating Security Payload (ESP) [11] – bezpieczna

koperta, zapewniaj¹ca poufnoœæ i zale¿nie – od u¿ytego algoryt-
mu oraz trybu – tak¿e integralnoœæ i uwierzytelnienie. 

Uwierzytelniona dystrybucja klucza kryptograficznego jest reali-
zowana za pomoc¹ protoko³u IKE – Internet Key Exchange [12]. 

Druga droga polega na dodaniu do warstwy transportowej
protoko³u realizuj¹cego poufnoœæ, integralnoœæ i uwierzytelnie-
nie, zwanego TLS (Transport Layer Security – [13]), którego
wczeœniejsze wersje by³y znane pod nazw¹ SSL (Secure Soc-
kets Layer). Bezpieczeñstwo realizowane za pomoc¹ protoko³u
TLS ogranicza siê do aplikacji wykorzystuj¹cych protokó³ TCP
(m.in. HTTP, FTP, SMTP, POP3). Jednak z wyj¹tkiem zmiany
wywo³añ do warstwy transportowej protokó³ TLS nie zmienia ar-
chitektury aplikacji. Zosta³ on zaadaptowany jako warstwa za-
bezpieczeñ dla œrodowiska WAP (WTLS – Wireless Transport
Layer Security). 

Na poziomie aplikacji kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem,
nawet je¿eli nie s¹ dobrze realizowane, s¹ najlepiej rozumiane
przez twórców systemów. W szczególnoœci du¿¹ rolê odgrywa
zrealizowanie naturalnej dla cz³owieka us³ugi prywatności. Pry-
watnoœæ jest najczêœciej realizowana przez poufnoœæ i uwierzy-
telnienie (systemy bezpiecznej poczty elektronicznej PEM – Pri-
vacy Enhancement for Internet Electronic Mail i PGP – Pretty
Good Privacy). Niekiedy prywatnoœæ jest osi¹gana przez zapew-
nienie anonimowości. W tym celu przewa¿nie wdra¿a siê sys-
temy anonimowego surfowania po Internecie i systemy anonimo-
wego przesy³ania wiadomoœci. W przypadku WWW systemy
anonimowego surfowania usuwaj¹ informacje u³atwiaj¹ce ustale-
nie to¿samoœci nadawcy, takie jak: adres Ÿród³owy IP, nazwa
DNS maszyny Ÿród³owej, rodzaj przegl¹darki i nazwa systemu
operacyjnego. Dodatkowo mog¹ filtrowaæ tzw. cookies [14] – pa-
rametry (zmienne i wartoœci) wymieniane przez przegl¹darkê
i serwer WWW, z jednej strony niweluj¹ce w protokole HTTP
bezstanowoœæ, z drugiej umo¿liwiaj¹ce œledzenie poczynañ i pre-
ferencji u¿ytkowników. 

Pod koniec lat 90. XX wieku katalizatorem zmian w obrêbie In-
ternetu i bezpieczeñstwa sta³y siê protoko³y handlu elektronicz-
nego (e-commerce). Mimo ¿e niewielka ich liczba zosta³a wdro-
¿ona (kilka z ok. 70 uznanych propozycji – por. [15]), nast¹pi³
wzrost zainteresowania klasycznymi algorytmami kryptograficz-
nymi, w tym przede wszystkim podpisem cyfrowym. Celem budo-
wy elektronicznych protoko³ów p³atnoœci jest wdro¿enie rozwi¹-
zañ odpowiadaj¹cych rzeczywistym œrodkom p³atnoœci, takim jak
czeki, karty p³atnicze, gotówka. Przy niektórych kwotach okazu-
je siê, ¿e zabezpieczenie transakcji przekracza jej wartoœæ, st¹d
te¿ proponuje siê metody tañsze (np. bez ka¿dorazowej autory-
zacji, bez zaawansowanej kryptografii), ale obarczone wiêkszym
ryzykiem fa³szerstwa. Przyk³adem tego typu protoko³ów s¹ mi-
krop³atnoœci. 

Spore obietnice wi¹¿e siê z p³atnoœciami w œrodowisku abo-
nentów telefonii ruchomej (m-commerce). Powi¹zanie wirtualne-
go elektronicznego portfela czy portmonetki z kart¹ SIM lub za-
pamiêtanie klucza prywatnego abonenta (modu³ WIM – Wireless
Identity Module w protokole WAP) gwarantuje bezpieczeñstwo
p³atnoœci. Znane s¹ przynajmniej dwie strony transakcji – abo-
nent oraz organizacja finansowa wspó³pracuj¹ca z operatorem. 

Dotychczas wiêkszoœæ œwiatowych systemów handlu elektro-
nicznego w segmencie B2C (business to client) opiera siê na
kartach p³atniczych. Karty p³atnicze s¹ obarczone du¿ym ryzy-
kiem nadu¿yæ – znajomoœæ numeru aktywnej karty i daty jej wa¿-
noœci jest równoznaczna z mo¿liwoœci¹ finalizacji zakupów w In-
ternecie. Proste zabiegi utrudniaj¹ce proceder pos³ugiwania siê
cudzym numerem karty, takie jak wykorzystywanie jednorazo-
wych numerów kart p³atniczych, nie s¹ szeroko implementowa-
ne. Tak¿e zastosowanie szyfrowanej transmisji pomiêdzy klien-
tem a internetowym sprzedawc¹, np. za pomoc¹ protoko³u
TLS/SSL, nie chroni przed kradzie¿¹ numeru karty i daty jej wa¿-
noœci z serwera, na którym te dane s¹ przechowywane. Alterna-
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OO Rys. 2. Potencjalna możliwość realizacji usług ochrony informacji
w warstwach sieci. Oznaczenia: Kd – kontrola dostępu, P – pouf−
ność, I – integralność danych, U – uwierzytelnienie, N – niezaprze−
czalność



tywne rozwi¹zania do transakcji opartych na kartach, takie jak
np. SET (Secure Electronic Transactions – [16]), wykorzystuj¹ce
kryptografiê asymetryczn¹ i ideê podwójnego podpisu, nie znala-
z³y zastosowania ze wzglêdu na koszty implementacji i utrzyma-
nia takiego systemu. 

Patrz¹c na telekomunikacjê w sposób klasyczny – jako model
komunikacyjny dwóch podmiotów – i maj¹c œwiadomoœæ, ¿e
ochrona informacji zapewnia dla tego modelu dobre metody, war-
to wspomnieæ o trendach zwi¹zanych z komunikacj¹ grupow¹
(por. [17]). W komunikacji grupowej wci¹¿ brakuje ujednoliconego
systemu zarz¹dzania kluczami kryptograficznymi, a wyzwanie
stoj¹ce przed ochron¹ informacji nie jest bagatelne: nowi cz³onko-
wie grupy nie powinni mieæ dostêpu do informacji wymienianych
w grupie przed ich przybyciem, natomiast cz³onkowie, którzy ode-
szli, nie powinni mieæ dostêpu do danych aktualnie transmitowa-
nych. Dodatkowo postawione wyzwanie komplikuje fakt, ¿e dys-
trybucja klucza kryptograficznego nie powinna byæ kosztowna
z punktu widzenia zasobów sieciowych i obliczeniowych. Tak¿e
niejednorodnoœæ grup komunikacyjnych: dynamizm w przy³¹cza-
niu i od³¹czaniu cz³onków, parametry jakoœciowe us³ug, wielkoœæ
grupy, liczba podmiotów nadaj¹cych – utrudniaj¹ sformu³owanie
zadowalaj¹cych propozycji. Wiêkszoœæ rozwi¹zañ zwi¹zanych
z dystrybucj¹ klucza kryptograficznego w komunikacji grupowej
opiera siê na drzewach binarnych – cz³onkowie grupy dziel¹ ze-
staw kluczy, wynikaj¹cy z ich po³o¿enia w drzewie. 

Systemy zabezpieczeñ

Szeroko stosowanym sieciowym systemem ochrony informa-
cji jest firewall (ściana przeciwogniowa) – por. [8]. W najprost-
szej postaci ten system jest filtrem, odrzucaj¹cym pakiety nad-
chodz¹ce z okreœlonych lokalizacji, a tak¿e odrzucaj¹cym niepo-
prawne jednostki danych. Firewall realizuje us³ugê kontroli
dostêpu, a tak¿e na podstawie generowanych logów umo¿liwia
audyt. System ten, mimo ¿e najczêœciej spotykany w sieciach
TCP/IP, jest dostêpny tak¿e dla sieci danych, takich jak np. ATM.
Oprócz warstwy sieciowej i transportowej œciany przeciwogniowe
mog¹ dzia³aæ na poziomie protoko³ów warstwy aplikacji, s³u¿¹c
jako system poœrednicz¹cy. Najczêœciej œciany przeciwogniowe
s¹ umieszczane na styku sieci lokalnej z sieci¹ rozleg³¹ lub
w newralgicznych miejscach sieci lokalnej. Zauwa¿alnym tren-
dem jest dedykowanie funkcji œciany przeciwogniowej maszynie
u¿ytkownika (tzw. osobiste œciany przeciwogniowe) przez u¿ycie
specjalistycznego oprogramowania. Rozwi¹zanie to cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów dial-up (abonentów „dodzwa-
niaj¹cych siê” do sieci), którzy w wiêkszoœci przypadków otrzy-
muj¹c przy negocjacji po³¹czenia publiczny adres IP nie s¹ sku-
tecznie chronieni przez dostawcê us³ug internetowych. 

Kolejnym wa¿nym systemem zabezpieczeñ jest system wy−
krywania włamań (intrusion detection system) – por. [8]. Jest to
system wykrywaj¹cy zachowania niezgodne z przyjêt¹ definicj¹
poprawnego zachowania siê lub ewidentne naruszenie bezpie-
czeñstwa systemu. Metody ataków na sieci ulegaj¹ ewolucji
i podstawowym problemem we wdra¿aniu tego systemu jest wie-
dza o tych atakach. Systemy wykrywania w³amañ mog¹ informa-
cje o atakach wymieniaæ miêdzy sob¹ w postaci wzorców nad-
u¿yæ, mog¹ te¿ próbowaæ rozpoznaæ odmienne zachowania czy-
li anomalie. Wród³em wiedzy o zdarzeniach dla systemu
wykrywania w³amañ mo¿e byæ ka¿da z warstw sieciowych,
w szczególnoœci sieciowa, transportowa i aplikacji, a tak¿e sys-
tem operacyjny maszyn. 

Systemy zarządzania nadużyciami (fraud management sys-
tem) przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych maj¹
wiele wspólnych elementów z systemami wykrywania w³amañ.
Celem wdra¿ania takich systemów jest ograniczenie nadu¿yæ
dokonywanych przez abonentów albo nieuczciwy personel. Nad-

u¿ycia te mog¹ objawiaæ siê w postaci niezap³aconych rachun-
ków lub innych metod darmowego korzystania z zasobów opera-
torskich. Systemy zarz¹dzania nadu¿yciami czêsto dzia³aj¹ na
podstawie informacji billingowych, co jest zarówno pewnym
ograniczeniem czasowym (opóŸnienie w dostêpie do informacji
billingowej), jak i ograniczeniem wiarygodnoœci tych systemów
do rzetelnoœci systemu billingowego. Systemy zarz¹dzania nad-
u¿yciami mog¹ czerpaæ informacje o aktywnoœci bezpoœrednio
z systemów sygnalizacyjnych, np. SS7 (por. [18]). Implementa-
cja takich systemów wymaga zakupu kosztownych monitorów
sieciowych, jednak poprawne umiejscowienie ich przy wêz³ach
zwi¹zanych z us³ugami, z którymi wi¹¿¹ siê najwiêksze nadu¿y-
cia (po³¹czenia miêdzynarodowe, us³ugi premium-rate), zapew-
nia wysok¹ skutecznoœæ. 

Wracaj¹c jednak do sieci danych, trzeba stwierdziæ, ¿e powa¿-
nym zagro¿eniem jest złośliwe oprogramowanie (malware), ta-
kie jak wirusy, konie trojañskie, robaki. Jest ono przede wszyst-
kim przekazywane za pomoc¹ poczty elektronicznej, w postaci
za³¹czników z programami wykonywalnymi albo plikami zawiera-
j¹cymi skrypty u¿ytkownika – tzw. makra. Czasem jest zaka¿one
pirackie oprogramowanie dystrybuowane w sieci Internet. Czê-
sto funkcjê systemu zwalczaj¹cego z³oœliwe oprogramowanie
przejmuje œciana przeciwogniowa. Podobnie jak systemy wykry-
wania w³amañ, systemy zwalczaj¹ce z³oœliwe oprogramowanie
gromadz¹ sygnatury wirusów, robaków i koni trojañskich. Mog¹
one tak¿e na podobieñstwo systemu immunologicznego istoty
¿ywej, reagowaæ na nieznane oprogramowanie, chroni¹c przed
nowymi, nieudokumentowanymi zaka¿eniami. 

Wykrywanie w³amañ oraz z³oœliwego oprogramowania kompli-
kuje przesy³anie danych w formie zaszyfrowanej. Systemy wy-
krywaj¹ce w³amania, wirusy, konie trojañskie i robaki przeprowa-
dzaj¹ analizê semantyczn¹, która bez odszyfrowania danych jest
bezwartoœciowa. Z tego powodu zauwa¿alnym trendem jest inte-
gracja kryptosystemów szyfruj¹cych ze wspomnianymi systema-
mi wykrywania w³amañ i z³oœliwego oprogramowania. W tym
miejscu warto wspomnieæ, ¿e wiêkszoœæ wspó³czesnych krypto-
systemów, realizuj¹cych poufnoœæ przez szyfrowanie, implemen-
tuje kompresjê danych. Procesu kompresji dokonuje siê wy³¹cz-
nie przed zaszyfrowaniem danych, gdy¿ kompresja zaszyfrowa-
nego strumienia danych jest nieefektywna. 

Czêsto kryptograficzna ochrona informacji jest stosowana do
rozwi¹zañ dotycz¹cych wirtualnych sieci prywatnych (VPN –
Virtual Private Network). W sieciach TCP/IP najczêœciej jest do
tego u¿ywany wspomniany ju¿ protokó³ IPsec. Dopiero uzupe³-
nienie o IPsec znanych rozwi¹zañ VPN-owych, takich jak PPTP
(Point-to-Point Tunnelling Protocol – [20]), L2TP (Layer Two
Tunneling Protocol – [21]) gwarantuje prywatnoœæ w rozumieniu
ochrony informacji. Tak¿e w systemach MPLS-VPN poufnoœæ
jest najczêœciej uzyskiwana przez protokó³ IPsec. 

Organizacja zabezpieczeñ

W organizacji zabezpieczeñ warto rozwa¿yæ dwa aspekty: za−
rządzanie bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwo zarządza−
nia. Zarządzanie bezpieczeństwem to od strony technicznej
zarządzanie usługami i mechanizmami ochrony informacji.
Jest ono realizowane przez dostarczanie informacji zarz¹dzania
do us³ug i mechanizmów, jak i zbieranie oraz przechowywanie
informacji o tych us³ugach i mechanizmach. Od strony organiza-
cyjnej jest to proces projektowania, implementacji, oceny i eks-
ploatacji zabezpieczeñ. Dobór w³aœciwych metod technicznych,
jak i organizacyjnych, wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka
jako analizy zagrożeń, podatności (słabych punktów) i na−
stępstw. Poniewa¿ zarz¹dzanie bezpieczeñstwem powinno byæ
procesem, a nie jednorazowym aktem, czêsto mówi siê o zarz¹-
dzaniu ryzykiem (por. [22], [23]). Propozycja odpowiednich za-
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bezpieczeñ dla systemu jest czêsto przedstawiana w dokumen-
cie okreœlanym polityką bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo zarządzania, w ujêciu zbli¿onym do sieci
zarz¹dzania telekomunikacj¹ TMN (Telecommunications Mana-
gement Network) jest realizacj¹ polityki bezpieczeñstwa w zakre-
sie zarz¹dzania konfiguracj¹, wydajnoœci¹, uszkodzeniami, rozli-
czeniami, jak i samym jej bezpieczeñstwem. Dla operatorów te-
lekomunikacyjnych istotne jest bezpieczeństwo systemu
zarządzania, które traktuje siê jako atrybut systemu, zwi¹zany
z implementacj¹ mechanizmów zapewniaj¹cych: poufnoœæ, inte-
gralnoœæ, dostêpnoœæ, rozliczalnoœæ i niezawodnoœæ. Dany stan
bezpieczeñstwa systemu zarz¹dzania osi¹ga siê przez zarz¹-
dzanie bezpieczeñstwem. 

Popularna w ci¹gu kilku ostatnich lat, nie tylko dziêki ustawie
o podpisie elektronicznym, sta³a siê infrastruktura klucza
publicznego (PKI – Public Key Infrastructure). Stanowi ona plat-
formê, która umo¿liwia tworzenie us³ug wykorzystuj¹cych certyfi-
katy klucza publicznego. Certyfikaty te s¹ zbiorami danych, któ-
re zawieraj¹: informacje o w³aœcicielu certyfikatu, materia³ klucza
publicznego, datê wa¿noœci certyfikatu – ca³oœæ potwierdzon¹
podpisem urzêdu wystawiaj¹cego certyfikat, tj. urzêdu ds. certy-
fikacji. Certyfikaty mog¹ byæ wystawiane nie tylko ludziom, ale
tak¿e maszynom, st¹d te¿ istnieje mo¿liwoœæ wzajemnego certy-
fikowania urzêdów. W ten sposób powstaje miêdzy urzêdami
³añcuch zaufania, dziêki któremu certyfikat wydany przez jeden
urz¹d mo¿e byæ zweryfikowany przez odtworzenie œcie¿ki certy-
fikacji do drugiego urzêdu, którego certyfikat jest znany dla
sprawdzaj¹cego podmiotu. 

Podstawowy problem w infrastrukturze klucza publicznego to
wiarygodnoœæ certyfikatu. Przy wystawianiu certyfikatu wyró¿nia
siê urz¹d ds. rejestracji, który jest odpowiedzialny za uwierzytel-
nienie podmiotu ubiegaj¹cego siê o certyfikat – poprawne okreœle-
nie to¿samoœci wnioskuj¹cego. Ró¿nica w polityce rejestracji
w ró¿nych systemach mo¿e doprowadziæ do istnienia certyfikatów
o ró¿nej „jakoœci”. Infrastruktura klucza publicznego od strony
technicznej jest dobrze zdefiniowana – okreœla j¹ Zalecenie X. 509
[24], które – wraz ze standardami PKCS#10 [25], PKCS#7 [26]
oraz protoko³em LDAP (Lightweight Directory Access Protocol –
[27]) – jest rozwi¹zaniem powszechnie implementowanym. Prze-
wa¿nie u¿ytkownicy infrastruktury klucza publicznego maj¹ mo¿li-
woœæ przeprowadzenia podstawowych procesów, takich jak: gene-
racja pary kluczy (prywatny i publiczny), poufna wymiana klucza
(dystrybucja lub uzgodnienie klucza), generacja podpisu cyfrowe-
go, weryfikacja podpisu cyfrowego. Na podstawie 
infrastruktury klucza publicznego istnieje mo¿liwoœæ tworzenia z³o-
¿onych us³ug, takich jak: cyfrowy notariusz, system potwierdzonej
dostawy wiadomoœci, system dystrybucji biletów i wielu innych. 

Dotychczas wiêkszoœæ rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych algorytmy
klucza publicznego zaprojektowano tak, aby wspó³pracowa³y
z infrastruktur¹ klucza publicznego. S¹ to m.in.: TLS/SSL, S/MI−
ME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions), SET (Secu-
re Electronic Transactions), PEM (Privacy Enhancement for In-
ternet Electronic Mail). Pewne nadzieje wi¹¿e siê z bezprzewo-
dow¹ infrastruktur¹ klucza publicznego, tzw. Wireless PKI
(W−PKI), dziêki której bêdzie mo¿liwoœæ dostêpu do us³ug opar-
tych na certyfikatach z poziomu telefonu komórkowego. 

Prawo

Przyspieszona rywalizacja w³amuj¹cych siê do przekazywa-
nych informacji i je chroni¹cych jest œciœle zwi¹zana z zagro¿e-
niami, a te z przestêpstwami. Poniewa¿ zagro¿enia s¹ pod
wzglêdem jakoœciowym zupe³nie nowe, a pod wzglêdem iloœcio-
wym bez porównania wiêksze od tych „klasycznych” (œwiatowy
rozg³os zwi¹zany z robakiem Love Letter, znanym tak¿e pod na-
zw¹: I love You), nie nale¿y dziwiæ siê, ¿e istnieje koniecznoœæ

rozpatrywania tego problemu w aspekcie prawnym. W wielu kra-
jach pojawienie siê wirusów komputerowych powoduj¹cych du¿e
straty przedsiêbiorstw wywo³a³o próby reinterpretacji dotychcza-
sowych paragrafów prawa, tak aby nimi obj¹æ i te przestêpstwa.
Istotniejszym jednak problemem jest fakt, ¿e nowoczesne prze-
stêpstwa teleinformacyjne zaczê³y mieæ charakter transgranicz-
ny. Jeœli do tego dodaæ mo¿liwoœci wykorzystania najnowszych
systemów kryptograficznych „nie do z³amania” przez œwiat prze-
stêpczy (mafie o zasiêgu œwiatowym, kartele przemytnicze i nar-
kotykowe), to problem prawny z jednej strony wydaje siê nie do
uregulowania, z drugiej wszak¿e strony uczciwi u¿ytkownicy no-
woczesnej telekomunikacji musz¹ próbowaæ jakoœ rozwi¹zaæ ten
problem. Przynajmniej w tym aspekcie „globalizacja” mo¿e napa-
waæ otuch¹. 

Wydaje siê, ¿e w dniu dzisiejszym stan bezpieczeñstwa wy-
miany informacji w skali naszego kraju nie jest zbytnio opóŸnio-
ny w porównaniu np. ze stanem bezpieczeñstwa wymiany infor-
macji w USA. Trzy dokumenty zatwierdzone w ostatnich 5 latach,
mianowicie: ustawa o ochronie danych osobowych [28],
ustawa o ochronie informacji niejawnej [29] oraz ustawa
o podpisie elektronicznym [30] mog¹ budziæ nadziejê, ¿e sytu-
acja nie bêdzie siê pogarszaæ. 

Ustawa o ochronie danych osobowych z punktu widzenia
ochrony informacji jest w zasadzie tylko granic¹ wyznaczaj¹c¹,
co na temat konkretnej osoby mo¿na udostêpniæ publicznie, a ja-
ki zbiór danych podlega ju¿ œciœle okreœlonej kontroli dostêpu.
Granica ta jest oczywiœcie bardzo kontrowersyjna i mo¿e ulegaæ
zmianom. Bezpoœrednio ustawa mo¿e wp³ywaæ na politykê bez-
pieczeñstwa, w szczególnoœci w zakresie dysponowania danymi
personalnymi, w danej instytucji, a ta mo¿e definiowaæ koniecz-
noœæ u¿ycia konkretnych rozwi¹zañ w zakresie zabezpieczeñ do-
stêpu do baz danych personalnych. 

Ukazanie siê ustawy o ochronie informacji niejawnych by-
³o bardzo istotnym krokiem w kierunku przystosowania syste-
mów ochrony informacji do warunków demokratycznych. Stara
ustawa o tajemnicy by³a przystosowana do centralnego, apodyk-
tycznego zarz¹dzania bezpieczeñstwem. Charakteryzowa³a siê
tym, ¿e po prostu wszystko by³o tajne (nawet zapasy cukru
w hurtowni stanowi³y tajemnicê strategiczn¹). Osoba maj¹ca
uprawnienia dostêpu do spraw tajnych nie mog³a wiedzieæ, co
naprawdê jest tajne. Obecna ustawa wyraŸnie wylicza, co ma
byæ chronione oraz wymienia obowi¹zki osoby, maj¹cej dostêp
do chronionych informacji. Inna rzecz, ¿e z punktu widzenia
ochrony informacji stara ustawa by³a lepsza. 

Ustawa o podpisie elektronicznym jest w zasadzie ustaw¹
o certyfikacie podpisu elektronicznego. Warto tutaj przyjrzeæ siê
analogii z podpisem klasycznym. Sam rêczny podpis, z punktu
widzenia formalnego, nie ma ¿adnej wartoœci, jeœli nie mo¿na go
zweryfikowaæ. Do weryfikacji zaœ s³u¿y certyfikat tego podpisu,
jakim jest w Rzeczypospolitej Polskiej tzw. dowód osobisty. Do-
wód ten musi byæ dobrze zabezpieczony przed mo¿liwoœci¹ pod-
robienia, musi zawieraæ œciœle okreœlone dane dotycz¹ce zarów-
no w³aœciciela, jak i instytucji wydaj¹cej dokument, musi zapew-
niaæ zwi¹zanie go z w³aœcicielem w jednoznaczny sposób
(zdjêcie, cechy szczególne) oraz dawaæ mo¿liwoœæ sprawdzenia
zgodnoœci podpisu ze wzorcem zawartym w dowodzie. Wydawa-
nie dowodu osobistego jest zwi¹zane z koniecznoœci¹ weryfika-
cji to¿samoœci – trzeba zg³osiæ siê osobiœcie i w sposób jedno-
znaczny wykazaæ swoj¹ to¿samoœæ. Przy odbiorze dokumentu
trzeba koniecznie z³o¿yæ swój podpis. Wszystkie te wymagania
maj¹ œcis³y odpowiednik w certyfikacie podpisu elektronicznego.
Ró¿nice zaœ wynikaj¹ z faktu, ¿e operacje zwi¹zane z pos³ugiwa-
niem siê dowodem osobistym odbywaj¹ siê w konkretnym miej-
scu fizycznym i czasie, zaœ pos³ugiwanie siê certyfikatem podpi-
su elektronicznego odbywa siê w przestrzeni wirtualnej i bli¿ej
nie okreœlonym czasie. 
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Na zakoñczenie warto wspomnieæ ustawę o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
[31] oraz rozporz¹dzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji
oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana
koncesja [32]. W punkcie wspomnianego rozporz¹dzenia „WT
XI. Wyroby i technologie zwi¹zane z ochron¹ informacji niejaw-
nych” systemy kryptograficzne s¹ zaliczone do wyrobów militar-
nych, jeœli dla systemów symetrycznych klucz jest d³u¿szy od 64
bitów, dla systemów asymetrycznych opartych na faktoryzacji
ma on ponad 512 bitów, dla opartych na logarytmie dyskretnym
– d³u¿szy ni¿ 512 bitów oraz na logarytmie dyskretnym na krzy-
wych eliptycznych – d³u¿szy ni¿ 112 bitów. Rozporz¹dzenie nie
dotyczy algorytmów realizuj¹cych podpis elektroniczny bez us³u-
gi poufnoœci. Wydaje siê, ¿e te dokumenty w istotny sposób
zmieniaj¹ nasz¹ rzeczywistoœæ, chocia¿ trudno dzisiaj powie-
dzieæ, jak¹ ukszta³tuj¹ przysz³oœæ. 
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