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ROZDZIAŁ 1.

Połączeni, zależni, narażeni

Technologia (...) to dziwna rzecz; jednà rôkà daje nam wspaniaĜe dary,
a drugà rani nas noŖem w plecy.
— CHARLES PERCY SNOW

Ŕycie Mata Honana wyglßdaěo caěkiem dobrze na ekranie komputera. W jednej zakěadce
przeglßdarki internetowej wyĴwietlaěy sió zdjócia jego maleĝkiej córeczki, w drugiej
przewijaěy sió „áwierkniócia” tysiócy osób obserwujßcych jego profil na Twitterze. Bódßc
reporterem magazynu „Wired” mieszkajßcym w San Francisco, wiódě wygodne ŕycie
poděßczony do sieci i byě równie obeznany z technologiß jak wiele osób w jego Ĵrodowisku. Nie miaě jednak pojócia, ŕe jego cyfrowy Ĵwiat moŕna zniszczyá za pomocß
kilku uderzeĝ w klawisze komputera. Nagle w pewien sierpniowy dzieĝ doszěo do
katastrofy. Wszystkie jego zdjócia, e-maile i inne dane wpaděy w róce hakera. Zostaěy skradzione w cißgu zaledwie kilku minut przez nastolatka z drugiego koĝca Ĵwiata. Honan byě
ěatwym celem. Wszyscy jesteĴmy.
Honan dobrze pamióta popoěudnie, kiedy to wszystko sió staěo. Bawiě sió na poděodze ze swojß maěß córeczkß, kiedy nagle jego iPhone sió wyěßczyě. Bateria mogěa sió
rozěadowaá. Poniewaŕ czekaě na waŕny telefon, poděßczyě urzßdzenie do ěadowarki
i uruchomiě je. Zamiast zwykěego ekranu startowego z aplikacjami zobaczyě jednak wielkie, biaěe logo Apple i wielojózyczny komunikat zapraszajßcy do skonfigurowania nowego telefonu. Dziwne.
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Honan nie zmartwiě sió zbytnio, poniewaŕ co wieczór robiě kopió bezpieczeĝstwa
swojego telefonu. Nastópny krok byě zupeěnie oczywisty: naleŕaěo sió zalogowaá do
usěugi iCloud i odzyskaá konfiguracjó telefonu oraz zapisane w nim dane. Kiedy jednak
spróbowaě to zrobiá, dostaě komunikat, ŕe jego hasěo zostaěo uznane za niepoprawne
przez bogów zarzßdzajßcych chmurß. Bystry reporter najlepszego na Ĵwiecie magazynu
dotyczßcego nowoczesnych technologii miaě jeszcze jednß sztuczkó w zanadrzu. Zamierzaě poděßczyá iPhone’a do laptopa i odzyskaá dane z twardego dysku komputera.
Kiedy jednak wěßczyě swojego maca, serce niemal zatrzymaěo mu sió w piersi.
Na ekranie pojawiě sió komunikat wygenerowany przez kalendarz Apple, informujßcy o nieprawiděowoĴci hasěa do usěugi Gmail. Zaraz potem wyĴwietlacz komputera
poszarzaě i zgasě, jakby urzßdzenie sió wyěßczyěo. Jedynß rzeczß widocznß na ekranie
byěa proĴba o podanie czterocyfrowego hasěa. Honan wiedziaě, ŕe nigdy nie ustalaě
ŕadnego hasěa dostópu do swojego komputera.
Póœniej dowiedziaě sió, ŕe haker uzyskaě dostóp do jego konta iCloud i uŕyě przydatnej funkcji „znajdœ mój telefon”, ŕeby zlokalizowaá wszystkie urzßdzenia elektroniczne w otoczeniu Honana. Zneutralizowaě je po kolei. Wydaě polecenie zdalnego kasowania danych, wymazujßc wszystko to, co Honan gromadziě caěymi latami. Jako
pierwszy ofiarß intruza padě iPhone, nastópnie iPad, a na koĝcu — choá nie najmniej
waŕny — MacBook. W jednej chwili wszystkie dane, w tym zdjócia z pierwszego roku
ŕycia córeczki Honana, zniknóěy. W ich Ĵlady poszěy bezcenne wspomnienia fotograficzne dawno zmarěych krewnych, skasowane przez nieznanego sprawcó.
Nastópnym celem ataku byěo konto Google. W mgnieniu oka wyparowaěy z niego
e-maile, które Honan pieczoěowicie gromadziě i porzßdkowaě przez osiem lat. Wßtki
dotyczßce pracy, notatki, przypomnienia i pamißtki zniknóěy za jednym kliknióciem
myszy. W koĝcu haker siógnßě po swój najwaŕniejszy ěup: konto Honana na Twitterze,
przypisane do nicka @Mat. Nie doĴá, ŕe przejßě nad nim kontroló, to jeszcze podszywajßc
sió pod Honana, wykorzystaě je do rozpowszechniania rasistowskich i homofobicznych
bluzgów wĴród obserwujßcych konto osób.
Po tym internetowym szturmie Honan wykorzystaě swoje umiejótnoĴci reporterskie
w celu ustalenia, co sió wěaĴciwie staěo. Zadzwoniě do dziaěu wsparcia technicznego
w firmie Apple, ŕeby odzyskaá kontroló nad kontem iCloud. Po ponad 90-minutowej
rozmowie udaěo mu sió ustaliá, ŕe „on sam” zadzwoniě zaledwie póě godziny wczeĴniej,
aby ustanowiá hasěo. Okazaěo sió, ŕe w celu dokonania tej operacji wystarczyěo podaá
adres zamieszkania i cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej. Adres Honana
byě ogólnie dostópny w rejestrze na stronie Whois, do którego dziennikarz wpisaě sió,
tworzßc wěasnß stronó internetowß. Nawet gdyby go tam nie byěo, ěatwo byěoby go
znaleœá w innych bezpěatnych rejestrach internetowych, takich jak WhitePages.com
czy Spokeo.
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Chcßc zdobyá ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej reportera, haker zaěoŕyě,
ŕe dziennikarz (podobnie jak wiókszoĴá z nas) ma konto w sklepie Amazon.com. Miaě
racjó. Uzbrojony w imió i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania Honana skontaktowaě sió z dziaěem obsěugi klienta sklepu i skutecznie zmanipulowaě telefonistkó,
ŕeby podaěa mu koĝcówkó numeru karty. To wszystko wystarczyěo, ŕeby wywróciá
ŕycie Honana do góry nogami. Choá w tym przypadku nic takiego nie miaěo miejsca,
haker mógě wykorzystaá te same informacje, ŕeby zdobyá dostóp do internetowych rachunków bankowego i inwestycyjnego Honana i je splßdrowaá.
Nastolatek, który w koĝcu przyznaě sió do ataku — znany w krógach hakerów pod
pseudonimem Phobia — twierdziě, ŕe chciaě zwróciá uwagó na powaŕne problemy
z bezpieczeĝstwem usěug internetowych, z których korzystamy kaŕdego dnia. Wszystko
jasne. Honan zaěoŕyě nowe konto na Twitterze, ŕeby nawißzaá kontakt z napastnikiem.
Phobia, wystópujßcy teraz w tym serwisie jako @Mat, zgodziě sió obserwowaá jego
nowe konto, dzióki czemu mogli ze sobß rozmawiaá. Honan zadaě Phobii jedno pytanie,
które nurtowaěo go od chwili ataku: Dlaczego? Dlaczego zrobiěeĴ to wěaĴnie mnie?
Okazaěo sió, ŕe utracone dane i wspomnienia z caěej dekady jego ŕycia byěy tylko czymĴ
w rodzaju zniszczeĝ ubocznych.
Odpowiedœ Phobii byěa przeraŕajßca: „Tak naprawdó nic do ciebie nie mam. (...)
Po prostu podobaěa mi sió twoja nazwa uŕytkownika [na Twitterze]”. To wszystko.
Chodziěo tylko o zgrabnß, trzyliterowß nazwó uŕytkownika. Haker z drugiego koĝca
Ĵwiata zapragnßě jej dla siebie.
MyĴl o tym, ŕe ktoĴ, kto „nie ma nic do Ciebie”, moŕe za pomocß kilku uderzeĝ
w klawisze zniszczyá Twoje cyfrowe ŕycie, graniczy z absurdem. Kiedy historia Honana
pojawiěa sió na okěadce magazynu „Wired” w grudniu 2012 roku, wywoěaěa doĴá duŕe
zainteresowanie, które jednak szybko wygasěo. Sprowokowaěa dyskusjó o tym, jak lepiej
zabezpieczyá technologie, z których korzystamy na co dzieĝ, ale podobnie jak wiele innych dyskusji w internecie w koĝcu umarěa ona Ĵmierciß naturalnß. Od czasu przykrych
doĴwiadczeĝ Honana niewiele sió zmieniěo. Wcißŕ jesteĴmy tak samo naraŕeni na ataki
jak on wtedy — a moŕe nawet bardziej, poniewaŕ w jeszcze wiókszym stopniu korzystamy z ěatwych do zhakowania aplikacji mobilnych i usěug Ĵwiadczonych w chmurze.
Podobnie jak w przypadku wiókszoĴci z nas róŕne konta Honana byěy wzajemnie
ze sobß powißzane w sieá opartß na domniemanym zaufaniu: ten sam numer karty
kredytowej byě przypisany do profilu Apple i konta na Amazonie; adres e-mail przypisany do konta iCloud prowadziě do Gmaila i tak dalej. Wszystkie wykorzystywaěy te
same dane — w tym dane logowania, numery kart kredytowych i hasěa — powißzane
z tß samß osobß. Zabezpieczenia, z których korzystaě Honan, nie byěy niczym wiócej
niŕ cyfrowß liniß Maginota; wßtěym domkiem z kart, który zawaliě sió pod wpěywem byle
muĴniócia. Wszystkie (lub prawie wszystkie) informacje potrzebne do zniszczenia
cyfrowego ŕycia Mata Honana (albo Twojego) sß ěatwo dostópne dla kaŕdego, kto ma
nieczyste intencje albo po prostu jest wystarczajßco kreatywny1.
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Postęp i zagrożenia w cyfrowym świecie
W cißgu zaledwie kilku lat bez wiókszego namysěu przebiegliĴmy na zěamanie karku
drogó od surfowania po internecie za pomocß wyszukiwarki Google do korzystania
z usěug tej firmy w zakresie nawigacji, prowadzenia kalendarza, udostópniania filmów,
rozrywki, poczty gěosowej i rozmów telefonicznych. Miliard z nas upubliczniě najbardziej intymne szczegóěy swojego ŕycia na Facebooku i ujawniě wszystkie powißzania
z przyjacióěmi, czěonkami rodziny i wspóěpracownikami. PobraliĴmy z sieci miliardy
aplikacji i robimy za ich pomocß wszystko — zaczynajßc od obsěugi kont bankowych,
przez gotowanie, po archiwizowanie zdjóá dzieci. Ěßczymy sió z internetem za pomocß
laptopów, telefonów komórkowych, iPadów, dekoderów telewizyjnych, konsol do gier,
odtwarzaczy filmów, telewizorów i innych urzßdzeĝ.
Pozytywne aspekty zmian technologicznych sß oczywiste. W cißgu ostatnich stu
lat szybki rozwój medycyny doprowadziě do dwukrotnego zwiókszenia Ĵredniej děugoĴci ŕycia czěowieka oraz dziesióciokrotnego spadku ĴmiertelnoĴci dzieci2. ĳredni
dochód per capita skorygowany o inflacjó ulegě potrojeniu na caěym Ĵwiecie. Dostóp do
wysokiej jakoĴci edukacji, przez tak děugi czas bódßcy przywilejem nielicznych, dziĴ
jest powszechny i darmowy dzióki takim stronom jak Khan Academy. A sam telefon
komórkowy jest bezpoĴrednim œróděem rozwoju ekonomicznego narodów na caěym
Ĵwiecie, liczonego w miliardach miliardów dolarów3.
MoŕliwoĴá nawißzywania wzajemnych poěßczeĝ, którß internet zapewnia dzióki swej
szczególnej architekturze, oznacza, ŕe obcy sobie ludzie na caěym Ĵwiecie mogß sió kontaktowaá ze sobß w sposób wczeĴniej niespotykany. Mieszkanka Chicago moŕe graá
w Words with Friends z zupeěne obcym móŕczyznß z Holandii. Lekarz z indyjskiego
Bangaluru moŕe na odlegěoĴá odczytywaá i interpretowaá wyniki przeĴwietlenia pacjenta
z Boca Raton na Florydzie. Rolnik z RPA moŕe za pomocß swojego telefonu komórkowego uzyskaá dostóp do tych samych danych na temat plonów co doktorant z MIT.
Ta cecha internetu jest jednß z jego najwiókszych zalet, a w miaró jak globalna sieá sió
rozwija, roĴnie jej potóga i uŕytecznoĴá. We wspóěczesnym cyfrowym Ĵwiecie jest sió
z czego cieszyá.
Niemniej choá zalety tego Ĵwiata sß dobrze opisane i czósto podkreĴlane przez osoby
z branŕy, ów skomplikowany system wzajemnych powißzaĝ ma takŕe pewne wady.
Dziaěanie naszych sieci energetycznych, systemów kontroli lotów, systemów dyspozytorskich w straŕy poŕarnej, a nawet wind w biurowcach jest w ogromnym stopniu
uzaleŕnione od komputerów. W coraz to wiókszym stopniu poděßczamy swoje ŕycie
do globalnej sieci informacyjnej, nie poĴwiócajßc ani chwili na zastanowienie sió, co to
wszystko znaczy. Mat Honan przekonaě sió na wěasnej skórze, czym to grozi, podobnie jak tysißce innych osób. Pytanie brzmi, jak powinniĴmy sió zachowaá w sytuacji,
w której wszystkie technologiczne atrybuty wspóěczesnego spoěeczeĝstwa — narzódzia,
od których coraz bardziej sió uzaleŕniamy — nagle przestanß funkcjonowaá. Jaki mamy
plan awaryjny? Tak naprawdó nie mamy ŕadnego.
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Świat jest płaski (i szeroko otwarty)
Przez caěe wieki w naszym Ĵwiecie dominowaě westfalski model suwerennych paĝstw
narodowych4. Zgodnie z nim paĝstwa miaěy peěnß niezawisěoĴá w ramach wěasnych
granic terytorialnych i ŕadne zewnótrzne organy wěadzy nie mogěy sió wtrßcaá w wewnótrzne sprawy kraju. Gwarancjß trwaěoĴci systemu westfalskiego byěy granice, armie,
straŕe, bramy i karabiny. Moŕna byěo kontrolowaá i ograniczaá imigracjó i emigracjó.
Co wiócej, istniaěy cěa i instytucje kontrolne nadzorujßce przepěyw towarów przez
granice. Niemniej o ile sygnatariusze traktatu westfalskiego wykazali sió w 1648 roku
pewnß dalekowzrocznoĴciß, ŕaden z nich nie mógě przewidzieá powstania Snapchata.
Choá granice fizyczne wcißŕ majß pewne znaczenie, w cyfrowym Ĵwiecie takie podziaěy sß coraz mniej wyraœne. Bity i bajty przepěywajß swobodnie z jednego kraju do
drugiego bez ŕadnej kontroli granicznej, imigracyjnej ani celnej, które mogěyby spowalniaá ich transfer. Tradycyjne miódzynarodowe bariery przestópczoĴci ograniczajßce
swobodó poprzednich pokoleĝ zěodziei, bandytów i skazaĝców zniknóěy w wirtualnym
Ĵwiecie, dzióki czemu róŕne podejrzane indywidua mogß swobodnie odwiedzaá wszystkie
wirtualne lokalizacje, jakie przyjdß im do gěowy.
PomyĴl o tym, jakie wynikajß z tego implikacje dla naszego bezpieczeĝstwa. KiedyĴ
gdy przestópcy obrabowali bank na nowojorskim Times Square, kilka rzeczy moŕna
byěo uwaŕaá za oczywiste. Po pierwsze, z góry zakěadano, ŕe rabusie musieli wejĴá do
oddziaěu banku mieszczßcego sió w rejonie podlegajßcym komisariatowi Midtown
South nowojorskiej policji (NYPD). Obrabowanie banku stanowiěo pogwaěcenie przepisów stanowych i federalnych, zatem wiadomo byěo, ŕe Ĵledztwo poprowadzß wspólnie
NYPD i FBI. Ofiara przestópstwa (w tym przypadku bank) miaěa siedzibó w obróbie
wěaĴciwoĴci terytorialnej odpowiednich organów wěadzy, co znacznie upraszczaěo postópowanie. Podstawß Ĵledztwa byěy dowody fizyczne pozostawione na miejscu przestópstwa przez zěodzieja, w tym odciski palców na kartce podanej kasjerowi, Ĵlady
DNA pozostawione na kontuarze, przez który przeskoczyě bandyta, a byá moŕe takŕe
obraz jego twarzy zarejestrowany przez kameró bezpieczeĝstwa. Co wiócej, samo przestópstwo równieŕ podlegaěo konkretnym ograniczeniom fizycznym. Ukradzione dolary
miaěy okreĴlonß objótoĴá i masó, zatem rabuĴ nie mógě zabraá ich zbyt duŕo. W workach
z pieniódzmi mogěy sió znajdowaá eksplodujßce pojemniki z farbß do trwaěego oznaczania ukradzionych banknotów. Niemniej w dzisiejszym Ĵwiecie istniejßce od dawien
dawna wypróbowane pewniki Ĵledcze, takie jak jurysdykcja organów Ĵcigania i dowody
fizyczne — podstawowe niegdyĴ narzódzia wyjaĴniania zbrodni — czósto zupeěnie tracß
znaczenie.
Porównaj powyŕszy scenariusz kradzieŕy na Times Square z niesěawnym przypadkiem obrabowania banku przez internet w 1994 roku przez Vladimira Levina
dziaěajßcego z wěasnego mieszkania w Petersburgu. Levina, z zawodu programistó,
oskarŕono o wěamanie na szereg kont klientów korporacyjnych Citibanku i kradzieŕ
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10,7 miliona dolarów5. Korzystajßc z pomocy wspólników na caěym Ĵwiecie, Levin
przelaě Ĵrodki na konta w Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Niemczech
i Izraelu.
Kto powinien prowadziá Ĵledztwo w tej sprawie? Czy policja w Stanach Zjednoczonych, w których mieĴciěa sió siedziba poszkodowanego banku? A moŕe stróŕe
prawa z Petersburga, w którym podejrzany dopuĴciě sió czynu zabronionego? Dlaczego
nie organy Ĵcigania w Izraelu albo Finlandii, skoro tam trafiěy ukradzione pienißdze?
Levin nie pojechaě do Stanów Zjednoczonych, ŕeby popeěniá przestópstwo. Nie zostawiě
odcisków palców ani Ĵladów DNA, a banknoty nie zostaěy zabrudzone farbß z eksplodujßcego pojemnika. W ogóle nie byěo ŕadnych banknotów — Levin nie musiaě na
wěasnych plecach wynosiá z banku tysiócy kilogramów papierowych pieniódzy, poniewaŕ dokonaě przestópstwa za pomocß myszy i klawiatury. Nie potrzebowaě teŕ maski
ani obrzyna. Po prostu schroniě sió za ekranem komputera i ukryě Ĵlady, korzystajßc
z wirtualnych okróŕnych dróg.
Natura internetu sprawia, ŕe wszyscy ŕyjemy w Ĵwiecie zanikajßcych granic. DziĴ
kaŕdy, niezaleŕnie od intencji, moŕe podróŕowaá wirtualnie z pródkoĴciß Ĵwiatěa po caěej
planecie. Dla przestópców ta technologia jest dobrodziejstwem, poniewaŕ pozwala
skakaá z kraju do kraju i kluczyá po caěym Ĵwiecie ku rozpaczy policji. KryminaliĴci
nauczyli sió teŕ, jak uchroniá sió przed wyĴledzeniem w sieci. Sprytny haker nigdy nie
zainicjuje ataku na bank w Brazylii bezpoĴrednio ze swojego mieszkania we Francji.
Zamiast tego bódzie sió wěamywaě do kolejnych sieci, przenoszßc sió na przykěad z Francji do Turcji, nastópnie do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, aŕ do osißgniócia ostatecznego
celu w Brazylii. Ta moŕliwoĴá skakania z kraju do kraju, bódßca jednß z najwiókszych
zalet internetu, jest œróděem ogromnych problemów jurysdykcyjnych i administracyjnych dla organów Ĵcigania oraz jest jednß z gěównych przyczyn, dla których Ĵledztwa
w sprawach dotyczßcych cyberprzestópczoĴci sß tak trudne i czósto nieudolne. Policjant
z Paryŕa nie ma uprawnieĝ, by dokonaá aresztowania w São Paulo.

Stare dobre czasy cyberprzestępczości
Charakter zagroŕeĝ cyfrowych bardzo sió zmieniě w cißgu ostatnich 25 lat. W pierwszych latach istnienia komputerów osobistych hakerzy dokonywali wěamaĝ gěównie
„dla beki”, czyli dla Ĵmiechu. Wěamywali sió do systemów komputerowych po to, ŕeby udowodniá, ŕe potrafiß, albo przekazaá jakiĴ komunikat. Jednym z pierwszych wirusów infekujßcych komputery klasy IBM PC byě Brain, stworzony w 1986 roku przez
braci Amjada Farooqa Alviego i Basita Farooqa Alviego z pakistaĝskiego miasta Lahore6.
Amjad miaě 24 lata, jego brat 17. Ich wirus miaě byá zupeěnie nieszkodliwy, a jego
celem miaěo byá powstrzymanie ludzi przed kopiowaniem oprogramowania, nad którym bracia pracowali przez kilka lat. Brain infekowaě sektor rozruchowy dyskietki,
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zapobiegajßc kopiowaniu zawartoĴci i umoŕliwiajßc jego twórcom Ĵledzenie nielegalnych kopii ich programu. Bracia zmartwieni tym, ŕe ludzie kradnß ich oprogramowanie, zapisali w kodzie wirusa zěowieszczy komunikat, który wyĴwietlaě sió na ekranach
komputerów naleŕßcych do zainfekowanych uŕytkowników:
Welcome to the Dungeon © 1986 Brain & Amjads
(pvt). BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAM BLOCK
ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE:
430791, 443248, 280530. Beware of this VIRUS…
Contact us for vaccination…

Ten komunikat jest godny uwagi z kilku powodów. Po pierwsze, bracia stwierdzili w nim,
ŕe ich wirus jest chroniony prawem autorskim, co byěo doĴá odwaŕnym posunióciem.
Jeszcze dziwniejsze byěo to, ŕe podali swój adres i numery telefonów, umoŕliwiajßc
ludziom kontaktowanie sió z nimi w sprawie „szczepionki”, czyli usuniócia wirusa.
Przesěanki, którymi Basit i Amjad kierowali sió, tworzßc wirusa, wydawaěy im sió zupeěnie logiczne. Bracia nie wiedzieli jednak, ŕe ich dziecko posiada zdolnoĴá samoreplikacji
i rozprzestrzeniania sió w bardzo staroĴwiecki sposób: za poĴrednictwem ludzi przenoszßcych dyskietki (wtedy jeszcze o Ĵrednicy 5,25 cala) z komputera do komputera.
W koĝcu Brain okrßŕyě naszß planetó, przedstawiajßc Basita i Amjada caěemu Ĵwiatu7.
Wraz z upěywem czasu hakerzy stawali sió coraz bardziej ambitni i zěoĴliwi. MoŕliwoĴá kontaktowania sió z innymi uŕytkownikami na grupach dyskusyjnych sprawiěa,
ŕe wirusy cyfrowe nie musiaěy juŕ rozprzestrzeniaá sió za pomocß „trampkonetu”,
czyli osób przenoszßcych dyskietki z komputera do komputera, lecz dzióki modemom
mogěy podróŕowaá liniami telefonicznymi do ludzi korzystajßcych z usěug pierwszych
dostawców internetu, takich jak CompuServe, Prodigy, EarthLink i AOL. Nowsze wirusy
i konie trojaĝskie, takie jak Melissa (1999), ILOVEYOU (2000), Code Red (2001),
Slammer (2003) i Sasser (2004), mogěy z ěatwoĴciß zaraŕaá komputery z systemem
Windows na caěym Ĵwiecie, kasujßc prace semestralne, przepisy kulinarne, listy miěosne
i sprawozdania przedsióbiorstw zapisane na twardych dyskach. Nagle okazaěo sió, ŕe
kaŕdy z nas moŕe coĴ straciá.
ZěoĴliwe oprogramowanie komputerowe, okreĴlane mianem malware, bódßcym zbitkß
sěów malicious (zěoĴliwy) i software (oprogramowanie) przybiera dziĴ róŕne formy, ale
jego celem zawsze jest niszczenie, przeszkadzanie, dokonywanie kradzieŕy albo wykonywanie nielegalnych lub nieautoryzowanych dziaěaĝ w systemie albo sieci:
Q Wirusy komputerowe rozprzestrzeniajß sió poprzez doěßczanie kopii samych siebie
do innych programów, tak samo jak biologiczne wirusy zaraŕajß dostópne organizmy ŕywe.
Q Robaki komputerowe takŕe wyrzßdzajß szkody, ale sß odróbnymi programami
i nie potrzebujß nosiciela, ŕeby sió rozprzestrzeniaá.
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Konie trojaĝskie, nazwane tak na wzór mitycznego drewnianego konia, w brzuchu którego Grecy dostali sió do Troi, czósto udajß prawiděowe i bezpieczne
oprogramowanie, a ich aktywacja nastópuje w momencie, w którym uŕytkownik
daje sió namówiá do pobrania i uruchomienia plików w systemie bódßcym celem
ataku. Trojany czósto tworzß „tylne wejĴcia” umoŕliwiajßce hakerom uzyskanie
staěego dostópu do zainfekowanego systemu. Nie powielajß sió metodß infekowania innych plików, lecz raczej skěaniajß uŕytkowników do klikniócia pliku albo
otwarcia zaraŕonego zaěßcznika do wiadomoĴci e-mail.

Dzisiejsi twórcy wirusów wiedzß, ŕe do opinii publicznej powoli (bardzo powoli) zaczynajß docieraá przestrogi przed otwieraniem plików przysěanych przez obce osoby.
Dlatego zmienili sposób postópowania i stosujß technikó drive-by download, polegajßcß
na wykorzystywaniu przez zěoĴliwe oprogramowanie sěaboĴci józyków skryptowych,
takich jak Java i ActiveX, powszechnie uŕywanych przez przeglßdarki internetowe.
ĳwiat przeniósě sió do sieci, a hakowanie takich narzódzi jak Internet Explorer, Firefox
i Safari jest sensowne z punktu widzenia przestópców, choá ich nowy modus operandi
naraŕa niczego niepodejrzewajßcych uŕytkowników na duŕe koszty. Badacze z Palo
Alto Networks odkryli, ŕe nawet 90% wspóěczesnego zěoĴliwego oprogramowania
rozprzestrzenia sió za poĴrednictwem uprzednio zhakowanych popularnych stron internetowych, które zaraŕajß system w momencie, w którym niepodejrzewajßcy niczego internauta wyĴwietla je na swoim komputerze8. Wiele duŕych firm, w tym Yahoo!
— operator jednego z najczóĴciej odwiedzanych portali w internecie — paděo ofiarß
hakerów i mimowolnie zaraŕaěo swoich klientów zaglßdajßcych na ich strony w poszukiwaniu wyników rozgrywek sportowych i notowaĝ rynku9.

Wysyp złośliwego oprogramowania
Dzisiejsi hakerzy nie uprawiajß juŕ swojego rzemiosěa „dla beki”, lecz dla pieniódzy,
informacji i wěadzy. Na poczßtku XXI wieku, kiedy zorientowali sió, ŕe mogß zarobiá na
zěoĴliwym oprogramowaniu, dopuszczajßc sió kradzieŕy toŕsamoĴci i innych wystópków,
liczba nowych wirusów zaczóěa rosnßá w běyskawicznym tempie. Do 2015 roku osißgnóěa
zdumiewajßcy poziom. W 2010 roku niemiecki instytut badawczy AV-Test oszacowaě,
ŕe istnieje okoěo 49 milionów odmian zěoĴliwego oprogramowania10. W 2011 roku
produkujßca oprogramowanie antywirusowe firma McAfee donosiěa, ŕe co miesißc wykrywa dwa miliony nowych zěoĴliwych programów. Latem 2013 roku zajmujßca sió
cyberbezpieczeĝstwem firma Kaspersky Lab poinformowaěa, ŕe codziennie identyfikuje i wyizolowuje prawie 200 tysiócy próbek zěoĴliwego oprogramowania11.
Przyjmujßc cyniczne podejĴcie do powyŕszych statystyk i zakěadajßc, ŕe w interesie
firm produkujßcych oprogramowanie antywirusowe leŕy wyolbrzymianie problemu,
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który majß zwalczaá, moglibyĴmy znacznie obniŕyá te szacunki — powiedzmy o 50 albo
nawet 75%. Nawet wtedy musielibyĴmy sió jednak pogodziá z faktem, ŕe codziennie
na Ĵwiecie pojawia sió 50 tysiócy nowych wirusów. PomyĴl o olbrzymim wysiěku badawczo-rozwojowym w skali globalnej, który jest potrzebny do stworzenia tak duŕej
iloĴci oryginalnego kodu.
WěaĴciciele przedsióbiorstw wiedzß, jak kosztowna jest dziaěalnoĴá badawczo-rozwojowa. Wobec tego zwrot z inwestycji uzasadniajßcy nieustajßce tworzenie tak
ogromnej iloĴci nielegalnego oprogramowania przez Ĵrodowisko przestópcze musi byá
olbrzymi. Wyniki niezaleŕnego badania przeprowadzonego przez godnß zaufania instytucjó Consumers Union, wydajßcß magazyn „Consumer Reports”, wydajß sió potwierdzaá rosnßcy wpěyw zěoĴliwego oprogramowania na nasze ŕycie. Ankieta przeprowadzona
wĴród czěonków tej organizacji ujawniěa, ŕe jedna trzecia gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych przeŕyěa w zeszěym roku infekcjó sprzótu komputerowego zěoĴliwym oprogramowaniem, co kosztowaěo konsumentów zawrotnß sumó 2,3 miliarda
dolarów w ujóciu rocznym12. A trzeba pamiótaá, ŕe dane te dotyczß tylko ludzi, którzy
wiedzß, ŕe zostali zaatakowani.

Iluzja bezpieczeństwa
Kaŕdego roku konsumenci i firmy na caěym Ĵwiecie pokěadajß wiaró w to, ŕe branŕa
zajmujßca sió produkcjß programów antywirusowych ochroni ich przed narastajßcym
zagroŕeniem ze strony zěoĴliwego oprogramowania. Z badaĝ przeprowadzonych przez
Gartner Group wynika, ŕe w 2012 roku na caěym Ĵwiecie wydano prawie 20 miliardów
dolarów na programy antywirusowe, a kwota ta wzroĴnie do 94 miliardów dolarów
w 2017 roku13.
Kiedy zapytasz przeciótnego uŕytkownika komputerów, jak naleŕy sió chroniá przed
wirusami, w odpowiedzi usěyszysz przede wszystkim, ŕe naleŕy korzystaá z oprogramowania antywirusowego takich firm jak Symantec, McAfee czy Trend Micro. To instynktowna reakcja dobrze wytresowanych klientów. Choá tego typu narzódzia mogěy
byá przydatne w przeszěoĴci, szybko tracß skutecznoĴá, a dane statystyczne sß bardzo
odkrywcze. W grudniu 2012 roku eksperci z mieszczßcej sió w kalifornijskim mieĴcie
Redwood Shores firmy Imperva, która zajmuje sió monitorowaniem bezpieczeĝstwa
danych, oraz studenci izraelskiego Instytutu Technologii Technion w Hajfie postanowili
poddaá próbie standardowe narzódzia antywirusowe. Zebrali 82 nowe wirusy komputerowe i uruchomili je pod okiem programów wykrywajßcych zagroŕenia, wyprodukowanych przez ponad 40 najwiókszych na Ĵwiecie firm zajmujßcych sió tworzeniem
takiego oprogramowania, w tym takich gigantów jak Microsoft, Symantec, McAfee
i Kaspersky Lab. Wynik: do wykrycia zagroŕenia doszěo w zaledwie 5% przypadków,
co oznacza, ŕe 95% wirusów nie zostaěo wykrytych14. To znaczy równieŕ, ŕe opro-
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gramowanie antywirusowe dziaěajßce na Twoim komputerze prawdopodobnie wyěapuje tylko 5% pojawiajßcych sió zagroŕeĝ. Gdyby skutecznoĴá ukěadu odpornoĴciowego Twojego organizmu spaděa nagle do takiego poziomu, umarěbyĴ w cißgu kilku
godzin.
Po kilku miesißcach od pojawienia sió nowego zagroŕenia najwióksi gracze w tej
branŕy w koĝcu aktualizujß swoje oprogramowanie, ale oczywiĴcie wtedy jest juŕ za
póœno. Faktem jest, ŕe przestópcy i twórcy wirusów sß o wiele bardziej innowacyjni
niŕ firmy majßce nas chroniá przed zagroŕeniem z ich strony i potrafiß je przechytrzyá
w kaŕdej sytuacji. Co gorsza, od momentu wprowadzenia zěoĴliwego oprogramowania
do chwili jego wykrycia upěywa coraz wiócej czasu. Na przykěad w 2012 roku specjaliĴci
z moskiewskiej firmy Kaspersky Lab odkryli bardzo skomplikowany zěoĴliwy program
o nazwie Flame, który wykradaě dane z systemów informatycznych na caěym Ĵwiecie
przez ponad pióá lat przed wykryciem. Mikko Hypponen, cieszßcy sió wielkim szacunkiem dyrektor pionu badawczego w firmie F-Secure, nazwaě ten przypadek poraŕkß
branŕy antywirusowej i stwierdziě, ŕe on i jego koledzy mogß byá „poza ligß we wěasnej
dyscyplinie”. Choá miliony ludzi na caěym Ĵwiecie wierzß w skutecznoĴá tych narzódzi,
jest caěkiem jasne, ŕe era programów antywirusowych dobiegěa koĝca15.
Jednß z przyczyn, dla których coraz trudniej jest przeciwdziaěaá niezwykle róŕnorodnym zagroŕeniom technologicznym w dzisiejszym ŕyciu jest gwaětownie rosnßca
liczba tak zwanych zero-day exploits. Taki atak polega na wykorzystaniu wczeĴniej nieznanej dziury w oprogramowaniu komputerowym, której programiĴci i specjaliĴci od
zabezpieczeĝ nie zdßŕyli jeszcze zaěataá. Zamiast aktywnie szukaá takich niedoskonaěoĴci
oprogramowania na wěasnß rókó, producenci systemów antywirusowych uwzglódniajß
tylko znane informacje. Blokujß zěoĴliwy kod tylko wtedy, gdy jest podobny do innego zěoĴliwego kodu, z którym mieli wczeĴniej do czynienia. To tak, jakbyĴmy rozsyěali
listy goĝcze za Bonnie i Clyde’em, poniewaŕ wiemy, ŕe w przeszěoĴci okradali banki.
Kasjerzy wypatrywaliby w těumie klientów ich twarzy, ale dopóki w zasiógu wzroku
nie pojawiěby sió nikt pasujßcy do rysopisu tej sěynnej pary, nie obawialiby sió napadu
— przynajmniej dopóki nie dopuĴciěby sió go inny rabuĴ. Coraz czóĴciej dochodzi do
ataków zero-day na szerokß gamó popularnych produktów, zaczynajßc od systemu Microsoft Windows, przez routery Linksys, po bardzo rozpowszechnione programy PDF
Reader i Flash Player firmy Adobe.
W koĝcu hakerzy nauczyli sió, ŕe im wiócej haěasu narobiß przy wěamywaniu sió do
systemu, tym szybciej problem zostanie naprawiony, a oni pozbawieni dostópu. Dlatego
teraz liczy sió przede wszystkim ostroŕnoĴá i ukradkowoĴá, jak w przypadku instalowania „Ĵpiochów” w atakowanych komputerach. Moŕna by pomyĴleá, ŕe ujawniony przez
Impervó zatrwaŕajßco niski wskaœnik detekcji wirusów, wynoszßcy 5%, dotyczy tylko
przeciótnych obywateli uŕywajßcych podstawowych programów antywirusowych na
swoich komputerach domowych. Firmy dysponujßce ogromnymi Ĵrodkami na rozbudowó i ochronó infrastruktury informatycznej powinny przecieŕ lepiej sobie radziá z hakerami, czyŕ nie? Niezupeěnie. Dziesißtki tysiócy skutecznych ataków na najwióksze
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korporacje, organizacje pozarzßdowe i instytucje paĝstwowe na caěym Ĵwiecie Ĵwiadczß
o tym, ŕe duŕe organizacje mimo skali ponoszonych wydatków wcale nie radzß sobie
z ochronß wěasnych informacji duŕo lepiej niŕ przeciótny uŕytkownik urzßdzeĝ elektronicznych.
Weděug opublikowanego przez firmó Verizon raportu 2013 Data Breach Investigation
Report wiókszoĴá firm okazaěa sió po prostu niezdolna do wykrycia dokonanego przez
hakera wěamania do ich systemów informatycznych. Z bardzo waŕnego badania przeprowadzonego przez dziaě usěug biznesowych Verizona, amerykaĝskß Secret Service,
holenderskß policjó i dziaěajßcß w brytyjskiej policji centralnß jednostkó ds. zwalczania
cyberprzestópczoĴci wynika, ŕe w 62% przypadków wykrycie ataków na firmy zajmowaěo co najmniej 2 miesißce16. Podobne badanie przeprowadziěa firma Trustwave
Holdings: okazaěo sió, ŕe Ĵredni czas upěywajßcy od pierwszego wěamania do sieci przedsióbiorstwa do jego wykrycia wynosi aŕ 210 dni17. To prawie siedem miesiócy, w czasie
których atakujßcy — bez wzglódu na to, czy jest nim zorganizowana grupa przestópcza,
konkurencyjna firma, czy organy paĝstwowe innego kraju — moŕe swobodnie penetrowaá sieá przedsióbiorstwa, wykradaá jego sekrety, zdobywaá informacje wywiadowcze,
szperaá w systemie finansowym i kraĴá dane osobowe klientów, w tym numery ich kart
kredytowych.
Kiedy firma w koĝcu zauwaŕa, ŕe jej najwaŕniejsze systemy informatyczne paděy
ofiarß wěamywaczy i ktoĴ jß szpieguje, w 92% przypadków odkrycia tego nie dokonuje
dyrektor ds. systemów informatycznych, zespóě zajmujßcy sió bezpieczeĝstwem danych
ani administrator systemu18, lecz organy Ĵcigania, wĴciekěy klient albo podwykonawca.
Skoro najwióksze przedsióbiorstwa, wydajßce w sumie miliony dolarów na zabezpieczenia systemów i posiadajßce zespoěy specjalistów, którzy przez caěß dobó czuwajß nad
bezpieczeĝstwem sieci, mogß tak ěatwo paĴá ofiarß hakerów, szanse uŕytkowników domowych na uchronienie sió przed wykradaniem informacji wydajß sió raczej nikěe.
Jak trudno jest wěamaá sió do przeciótnego komputera? ĳmiesznie ěatwo. Weděug
raportu Verizona kiedy hakerzy zainteresujß sió Twoim komputerem, w 75% przypadków na pokonanie zabezpieczeĝ wystarcza im kilka minut. Z tego samego dokumentu
moŕna sió dowiedzieá, ŕe tylko w 15% przypadków na wěamanie sió do systemu potrzeba wiócej niŕ kilku godzin. Wnioski pěynßce z tego raportu sß bardzo doniosěe. JeĴli
haker postanowi wejĴá do Twojego Ĵwiata, w 75% przypadków zabawa koĝczy sió po
kilku minutach19. Zostajesz pobity, obezwěadniony i powalony na ziemió, zanim sió zorientujesz, co sió dzieje. W dzisiejszym Ĵwiecie hakerzy bez skrópowania i zupeěnie
swobodnie caěymi miesißcami buszujß po naszych komputerach, czekajßc na dobrß okazjó, czajßc sió i wykradajßc wszystko, zaczynajßc od haseě, przez dane dotyczßce spraw
zawodowych, a koĝczßc na starych zdjóciach. JesteĴmy celem równie ěatwym jak siedzßca kaczka. To bardzo dziwne, ŕe jako spoěeczeĝstwo pozwalamy na to. Gdyby ktoĴ z nas
zauwaŕyě w swoim domu wěamywacza przyglßdajßcego sió mu w czasie snu i filmujßcego go pod prysznicem, natychmiast zadzwoniěby na policjó (ewentualnie zaczßěby krzy-
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czeá albo nawet siógnßě po broĝ). W cyberprzestrzeni do takich sytuacji dochodzi codziennie, a mimo to wiókszoĴá z nas zachowuje spokój, pěawißc sió w běogiej nieĴwiadomoĴci zagroŕenia, mimo ogromnej podatnoĴci na ataki i cißgěej obecnoĴci zěoczyĝców
podglßdajßcych nas w czasie snu.
Koszty globalnego braku bezpieczeĝstwa w cyberprzestrzeni nieustannie rosnß.
Choá firmy na caěym Ĵwiecie sß na najlepszej drodze do wydania blisko 100 miliardów
dolarów do 2017 roku na programowe i sprzótowe zabezpieczenia systemów, ta kwota
jest zaledwie punktem wyjĴcia przy szacowaniu caěkowitych skutków ekonomicznych
naszej wraŕliwoĴci technologicznej. Rozwaŕmy na przykěad dokonany w 2007 roku
atak na firmó TJX, do której naleŕß sieci sklepów T.J. Maxx i Marshalls w Stanach
Zjednoczonych oraz T.K. Maxx w Europie.
Hakerzy wykradli numery kart kredytowych ponad 45 milionów klientów, tym
samym dopuszczajßc sió najwiókszego przestópstwa hakerskiego w tamtym czasie20.
Podczas procesu sßdowego ujawniono, ŕe faktyczna liczba poszkodowanych siógaěa
94 milionów21. Choá spóěka TJX doszěa do porozumienia z firmami Visa i MasterCard
oraz z klientami, co kosztowaěo jß 256 milionów dolarów, wielu analityków uwaŕa, ŕe
rzeczywiste koszty mogěy siógaá nawet miliarda dolarów22. Jednym z najbardziej wiarygodnych œródeě informacji na temat kosztów naruszeĝ bezpieczeĝstwa danych jest Ponemon Institute — organizacja przeprowadzajßca niezaleŕne badania dotyczßce ochrony
danych i polityki bezpieczeĝstwa informacji23. Jej specjaliĴci uwaŕajß, ŕe podczas kalkulowania kosztów naleŕy uwzglódniá w analizie znacznie wiócej niŕ tylko wartoĴá
bezpoĴrednich strat poniesionych przez poszkodowanych.
Na przykěad ofiara ataków taka jak TJX musi wydaá duŕo pieniódzy na wykrycie
naruszenia, pozbycie sió intruzów, zbadanie sprawy, zidentyfikowanie sprawców oraz
naprawó i przywrócenie do peěnej sprawnoĴci sieci komputerowej. Co wiócej, czósto
nastópuje znaczny spadek sprzedaŕy, kiedy nieufna klientela rezygnuje z korzystania
z usěug firmy uwaŕanej za niepewnß i niedostatecznie zabezpieczonß. Dodajmy do tego
koszty wymiany kart kredytowych (obecnie szacowane na 5,1 dolara za jednß kartó),
cenó usěug monitorowania kart kredytowych, z których musi skorzystaá ofiara ataków,
ŕeby zapobiec okradaniu kart klientów, a takŕe rosnßce skěadki z tytuěu ubezpieczeĝ
od cyberataków, ŕeby zrozumieá, jak szybko mogß rosnßá caěkowite straty bódßce
efektem dziaěaĝ hakerów24. Nic dziwnego, ŕe wiókszoĴá firm niechótnie sió przyznaje
do bycia ofiarß cyberprzestópców, a wiele stara sió dementowaá doniesienia o atakach
tak děugo, jak to moŕliwe.
Sß takŕe inne, jeszcze wyŕsze koszty, które naleŕy uwzglódniá, w tym karó wymierzanß ofiarom ataku przez gieědó, na której notowania ich akcji gwaětownie spadajß po
ujawnieniu cyberataku. Na przykěad wartoĴá rynkowa spóěki Global Payments spaděa
o 9% w cißgu jednego dnia, zanim nowojorska gieěda NYSE zawiesiěa jej notowania25.
Skaló problemów finansowych dodatkowo zwiókszajß pozwy grupowe skěadane przez
klientów i akcjonariuszy firm oraz organy nadzoru. Biorßc to wszystko pod uwagó,
Ponemon Institute oszacowaě, ŕe koszty zwißzane z wykradnióciem jednego rekordu
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danych wynoszß prawie 188 dolarów26. Wystarczy pomnoŕyá tó wartoĴá przez liczbó
niemal 100 milionów rekordów wykradzionych z komputerów firmy TJX, ŕeby zobaczyá, jak szybko rosnß koszty naruszeĝ bezpieczeĝstwa danych i ŕe jest to wzrost wykěadniczy.
Warto dodaá, ŕe oprócz sum wydawanych na w wiókszoĴci nieskuteczne dziaěania
zapobiegawcze oraz zamykanie wrót systemu juŕ po tym, jak dane wydostaěy sió na
zewnßtrz (a zěodzieje dostali sió do Ĵrodka), sěono pěacimy jako spoěeczeĝstwo za naszß technologicznß niepewnoĴá. Co gorsza, rosnßcy poziom wzajemnych poěßczeĝ
w oplecionym sieciß Ĵwiecie oraz towarzyszßca mu radykalna zaleŕnoĴá od ěatwych do
spenetrowania technologii mogß zaszkodziá nie tylko naszym portfelom.
Internet straciě cnotó. ĳwiat opleciony sieciß staje sió coraz bardziej niebezpieczny,
a im chótniej korzystamy z podatnych na ataki technologii w ŕyciu codziennym, tym
bardziej sami sió naraŕamy. Kolejna rewolucja przemysěowa, tym razem pod postaciß
rewolucji informatycznej, jest w bardzo zaawansowanym stadium i niesie ze sobß powaŕne, choá jeszcze niedostrzegane implikacje dla naszego bezpieczeĝstwa osobistego
i globalnego. Niemniej choá zagroŕenia dla ludzi, organizacji, a nawet najwaŕniejszych
elementów infrastruktury juŕ teraz wydajß sió przeraŕajßce, technologiczny pocißg wěaĴnie odjeŕdŕa ze stacji, nabierajßc pródkoĴci w tempie wykěadniczym. Sygnaěy moŕna
dostrzec wszódzie, jeĴli sió wie, gdzie patrzeá.
Tuŕ nad horyzontem widoczne sß juŕ nowe technologie z zakresu robotyki, sztucznej
inteligencji, genetyki, biologii syntetycznej, nanotechnologii, drukowania 3-D, neurologii i rzeczywistoĴci wirtualnej, które bódß miaěy powaŕny wpěyw na ksztaět naszego
Ĵwiata i pocißgnß za sobß takie zagroŕenia, przy których dzisiejsza cyberprzestópczoĴá
bódzie sió wydawaěa dziecinnß zabawß. Za kilka lat wszystkie te innowacje bódß odgrywaěy waŕnß roló w ŕyciu codziennym, a mimo to nie przeprowadzono ŕadnego
wnikliwego, zakrojonego na duŕß skaló badania, które pomogěoby nam zrozumieá ryzyko
z nimi zwißzane.
GěóbokoĴá i zakres tej transformacji oraz towarzyszßcych jej zagroŕeĝ do tej pory
umykaěy uwadze wielu z nas, ale zanim zdamy sobie z nich sprawó, poděßczymy do
internetu aŕ bilion nowych urzßdzeĝ, które bódß obecne w kaŕdym aspekcie naszego
ŕycia. Bódziemy nieustannie poěßczeni z ludœmi i maszynami na caěej planecie, na dobre
i na zěe, i staniemy sió nieoděßcznß czóĴciß ogromnego królestwa rozwijajßcej sió w tempie wykěadniczym kolektywnej ĴwiadomoĴci. W efekcie technologia przestanie dotyczyá tylko maszyn i stanie sió czóĴciß samej historii ŕycia. Ci, którzy wiedzß, jak dziaěajß jej podstawowe mechanizmy, bódß zajmowali coraz lepszß pozycjó, pozwalajßcß
im wykorzystywaá jß dla wěasnej korzyĴci oraz — o czym juŕ sió przekonaliĴmy — ze
szkodß dla przeciótnego czěowieka. ObfitoĴá nowinek technologicznych, które wpuszczamy do swojego ŕycia bez ŕadnej refleksji i gěóbszego namysěu, moŕe odbiá nam sió
czkawkß. Zwißzane z nimi zagroŕenia sß zapowiedziß nowej normalnoĴci — przyszěoĴci,
na którß jesteĴmy zupeěnie nieprzygotowani. Oto ksißŕka o czěowieku i maszynie oraz
o tym, jak niewolnik moŕe staá sió panem.
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