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WPROWADZENIE

Bezpieczeństwo informacji jest to coś więcej niż tylko bezpieczeństwo
danych systemów informatycznych. Oznacza ono ochronę własności intelektualnej, która została wypracowana w danej organizacji. Naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych w przedsiębiorstwach stają się tak
powszechne, jak przeziębienie, ale są znacznie droższe w leczeniu. W celu
zilustrowania krytycznej natury bezpieczeństwa informacji w organizacjach,
można przytoczyć przykład naruszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
który wydarzył się w ostatnich latach. 20 kwietnia 2011 r. firma Sony przełączyła dwie usługi w tryb offline po wykryciu włamania na serwerach sieci. Ponad 77 milionów kont użytkowników zostało zhakowanych, z których
12 milionów miało nieszyfrowane numery kart kredytowych. Hakerzy uzyskali dostęp do pełnych nazwisk, haseł, e-maili, adresów domowych, historii
zakupów, numerów kart kredytowych, loginów i haseł oraz uniemożliwili
użytkownikom konsoli PlayStation 3 i PlayStation Portable uzyskanie dostępu do usług. Awaria trwała 23 dni i było to jedno z największych naruszeń
bezpieczeństwa danych w historii1.
Duże organizacje, takie jak Sony, nie są jedynymi, które cierpią z powodu ataków na bezpieczeństwo informacji. Badanie przeprowadzone
przez brytyjski Departament Cyfryzacji w 2018 roku pokazuje, że każdej
wielkości organizacje cierpią z powodu ataków2. Przedsiębiorstwom trudno jest uniknąć naruszeń bezpieczeństwa informacji, ale jeszcze trudniej
jest „wyleczyć” się z tych naruszeń. Wyniki badań przeprowadzonych przez
PwC w ramach badania GSISS (Global State of Information Security®)
w 2011 roku oraz 2018 roku wykazują, że średnie straty finansowe poniesione
przez przedsiębiorstwa, związane z naruszeniem bezpieczeństwa wyniosły
S. Richmond, Millions of internet users hit by massive Sony PlayStation data theft, London
2011, s. 15.
2
UK Department for Digital, Culture, Media and Sport, Cyber Security Breaches Survey 2018.
1
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ok. 9 mln $, natomiast w 2017 roku już ok. 29 mln $3. W związku z tym
potrzeba zabezpieczenia aktywów informacyjnych organizacji staje się coraz
ważniejszym problemem.
Obszar bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach zyskał od badaczy ponad dziesięć lat uwagi. Znaczenie zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji doprowadziło do badań skoncentrowanych na ochronie
technologicznej (np. Schlienger T. i Teufel S. 2002)4 i aspektach proceduralno-behawioralnych (np. D’Arcy J. i Greene G. 2009)5 związanych z ograniczaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji. Ochrona technologiczna przed naruszeniami bezpieczeństwa informacji skoncentrowana jest
na ochronie systemów informatycznych poprzez wdrożenie w nich odpowiednich zabezpieczeń (np. zapora ogniowa, uwierzytelnianie). Aspekty behawioralne określają znaczenie czynnika ludzkiego w występowaniu naruszeń bezpieczeństwa, czyli np. przestrzeganie przez pracownika określonych procedur.
Badania koncentrujące się tylko na technicznych aspektach bezpieczeństwa
informacji są nieadekwatne, ponieważ użytkownicy systemów informatycznych mogą nie stosować się do danych polityk bezpieczeństwa i być głównym
źródłem naruszeń bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.
Badacze obszarów bezpieczeństwa informacji analizowali również ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa, cały czas podkreślając jak trudne jest oszacowanie korzyści z inwestycji w bezpieczeństwo informacji, ponieważ inwestycje te zwykle nie generują korzyści ekonomicznych w zakresie generowania
przychodów czy redukcji kosztów, zwrot może być mierzony jedynie poprzez
"unikanie potencjalnej straty6. Mimo to wielu badaczy podjęło się próby opracowując liczne modele do oceny inwestycji w bezpieczeństwo informacji np.
model oparty o teorie gier Cavusoglu H., Raghunathan S. oraz Yue W.T.,
czy model TROI S. Purser’a.
Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa informacji mają również bardzo
duże znaczenie przy produkcji rozwiązań elektronicznych z dostępem do sieci.
Tworzenie się Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) jest jedną z największych oraz najbardziej intrygujących innowacji ostatnich lat. Użytkowanie
przestrzeni adresów IPv6 razem z miniaturyzacją sprzętu elektronicznego oraz
PwC, The Global State of Information Security® Survey 2011-2018.
T. Schlienger T, S. Teufel, IS security Culture: The Socio-Cultural Dimension in IS security
Management, Fribourg 2013 s. 31.
5
J. D’Arcy, G. Greene, The Multifaceted Nature of Security Culture and Its Influence on End
User Behavior, Towson 2009, s. 12.
6
C.D. Huang, R.S. Behara, Q. Hu, Economics of information security investment. Handbooks in Information Systems, 2007, s. 6.
3

4
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układów nadawczych tworzą sposób na połączenie dużej liczby powszechnie
używanych urządzeń elektronicznych w sieć, a progres technologiczny przekształca dane urządzenia w jednostki ze sobą komunikujące. Gdyby każde
urządzenie elektroniczne zostało podłączone do takiej sieci, liczba potencjalnych zastosowań przepływów informacji stałaby się prawie nieskończona.
Z innej strony, przepływy danych pomiędzy urządzeniami mogą zawierać prywatne oraz poufne informacje, których strata, podmiana albo kradzież może
stać się przyczyną poważnych problemów dla użytkowników. Można, więc
wnioskować, że liczba potencjalnych ataków na nowe aplikacje oraz protokoły
drastycznie by wzrosła.
Według oszacowań Cisco w 2020 roku około 24 miliardów urządzeń
będzie tworzyło sieć IoT. Około 6 trylionów dolarów zostanie zainwestowanych w Internet Rzeczy w ciągu kolejnych pięciu lat. Najwięcej będzie się
inwestowało w rozwój oprogramowania, nieco mniej inwestycji zostanie przeznaczonych na zaprojektowanie oraz stworzenie nowych urządzeń. Znacznie
skromniejsze kwoty przeznaczone zostaną na integrację urządzeń, przechowywanie danych oraz bezpieczeństwo7.
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy producenci wolą zrezygnować
z drogiego procesu testowania własnej produkcji na rzecz szybszego podbicia
rynku nowinką. Skutkiem danej strategii jest to, że jednym z największych
problemów urządzeń IoT jest kwestia bezpieczeństwa. Z powodu względnej nowości technologii, nie posiada się na razie wystarczającej ilości danych
historycznych, w oparciu, o które udałoby się dokonać wiarygodnej analizy
kosztów powstałych na skutek cyberprzestępstw.
Niniejsze opracowanie podejmuje analizę problemu ekonomicznej oceny z perspektywy inwestycji w bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
oraz kosztów jakie są skłonni ponieść jednostki fizyczne w celu zwiększenia
bezpieczeństwa ich danych.
Pierwszym celem opracowania jest ocena stopnia wpływu poszczególnych
zabezpieczeń technologicznych oraz proceduralnych na prawdopodobieństwo
wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w organizacjach, czyli zbadanie w jakim stopniu poszczególne zabezpieczenia mogą zmniejszać ryzyko
wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Do przeprowadzenia badania zostanie użyty model logitowy oszacowany w programie Gretl.

BI Inteligence, Here's how the Internet of Things will explode by 2020, sierpień 2016,
Dostęp online 13/05/2017, http://www.businessinsider.com/iot-ecosystem-internet-of-thingsforecasts-and-business-opportunities-2016-2?IR=T.
7
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Drugim celem opracowania jest oszacowanie rentowności inwestycji
w zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w organizacji przy wykorzystaniu współczynnika ROSI,
który omówiony zostanie w trzecim rozdziale.
W opracowaniu rozważony zostanie również problem bezpieczeństwa
urządzeń Internetu Rzeczy, a mianowicie kwestia bezpieczeństwa danych prywatnych użytkowników. Zostaną omówione koszty ponoszone z tytułu straty
oraz kradzieży informacji personalnych w percepcji konsumentów. Trzecim
celem opracowania jest zbadanie możliwości usprawnienia systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w inteligentnych urządzeniach poprzez zwiększenie inwestycji, w sposób korzystny zarówno dla producenta jak i konsumenta.
Nacisk zostanie postawiony na analizę pod kątem konsumentów indywidualnych, ponieważ reprezentują oni najbardziej liczną grupę. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zostanie zbadane, w jaki sposób problem bezpieczeństwa
danych jest postrzegany przez użytkowników. Używając pozyskanych danych
zostanie oszacowana kwota, jaką konsumenci gotowi są przeznaczyć na zabezpieczenie własnych danych przed stratą lub kradzieżą. W oparciu o teorię ekonomiczną zostaną przeanalizowane skutki zwiększenia wydatków na zabezpieczanie urządzeń z punktu widzenia producentów. Pozwoli to na uzyskanie
kompleksowego spojrzenia na badany problem. W opracowaniu, w celu analizy omawianych zjawisk wykorzystane zostaną statystyki dotyczące najświeższych ataków oraz wykrytych podatności na szerokorozumianym rynku IT.
Pod kątem analizy inwestycji przedsiębiorców w opracowaniu zostaną postawione następujące hipotezy badawcze: implementacja zabezpieczeń
technologicznych i proceduralnych zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz inwestycje w zabezpieczenia
technologiczne i proceduralne zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach są opłacalne.
W pierwszym rozdziale opracowania omówione zostaną przyczyny występowania naruszeń bezpieczeństwa obejmujące rodzaje intruzów, ich motywy, zależności oraz metody wtargnięć. Omówione zostaną również rodzaje
zagrożeń, czyli sposoby ataków na systemy informatycznych przedsiębiorstwa.
Na końcu przedstawione zostaną poszczególne zabezpieczenia w podziale na
technologiczne i proceduralne, które mają na celu ochronę przed naruszeniami bezpieczeństwa informacji.
W drugim rozdziale opracowania zostanie przedstawiona technologia
IoT. Będzie to pomocne w zrozumieniu problemu oraz specyfiki zarówno
obecnej sytuacji na rynku jak i ogólnego etapu rozwoju technologii IoT.
10
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Przeanalizowane zostaną różnice pomiędzy Internetem a Internetem Rzeczy; historia oraz prognoza rozwoju IoT; obecne oraz potencjalne problemy
i wyzwania.
W rozdziale trzecim przedstawione zostaną kwestie dotyczące inwestycji
w bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną obszary
i cel inwestycji w bezpieczeństwo oraz przedstawione modele do szacowania
inwestycji bezpieczeństwa informacji. Omówione zostaną również wyzwania,
którym stawią czoła przedsiębiorstwa chcące inwestować w bezpieczeństwo
informacji.
W czwartym rozdziale zostaną zgłębione aspekty ekonomiczne. Przedstawiona zostanie ekonomiczna analiza rynku IoT - najpierw z punktu widzenia
producentów, a później konsumentów. Analiza struktury rynku oraz tendencji rozwojowych pozwoli określić sensowność oraz opłacalność zwiększenia
inwestycji przeznaczonych na bezpieczeństwo urządzeń oraz danych przez nie
generowanych, procesowanych i przechowywanych.
Piąty rozdział opracowania rozpocznie analiza obszaru bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwach na przestrzeni lat 2010-2017. W drugiej jego części
przedstawiony zostanie model ekonometryczny oraz analiza wyników oszacowań. W trzeciej części przedstawiona zostanie analiza opłacalności poszczególnych inwestycji w bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie.
W ostatnim szóstym rozdziale zostanie przeprowadzona analiza danych
uzyskanych na podstawie przeprowadzonej ankiety. Informacje uzyskane od
respondentów zostaną wykorzystane do sporządzenia statystyk oraz tabeli korelacji. W oparciu o te dane przedstawiona zostanie statystyka prezentująca
opinie użytkowników na temat ważności zabezpieczania danych. W wyniku,
oszacowana zostanie kwota, którą konsumenci są skłonni zapłacić za zwiększenie bezpieczeństwa ich danych.
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Incydenty naruszenia
bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwie

Definicja incydentu naruszenia bezpieczeństwa
Incydent bezpieczeństwa to działanie, które zagraża bezpieczeństwu i stabilności systemu informatycznego. Istnieje kilka różnych definicji incydentów
bezpieczeństwa. Karen Kent i Brian Kim definiują incydent bezpieczeństwa
jako naruszenie lub bezpośrednie zagrożenie naruszenia zasad bezpieczeństwa
komputera, zasad dopuszczalnego użytkowania lub standardów bezpieczeństwa komputerowego. Z kolei Richard L. Rollason Reese1 opisuje incydent
bezpieczeństwa jako każde zdarzenie, które może zagrozić bezpieczeństwu,
działaniu lub integralności zasobów obliczeniowych. Innymi słowy, incydent
związany z bezpieczeństwem jest stanem naruszenia zasad bezpieczeństwa
w organizacji i bezpieczeństwa ich systemu informatycznego. Jednak nie jest
łatwo wymyślić tylko jedną uniwersalną definicję incydentu bezpieczeństwa,
który obejmie wszystkie incydenty bezpieczeństwa. Incydent bezpieczeństwa
to ogólna koncepcja obejmująca wszelkiego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa niezależnie od lokalizacji, poziomu zagrożenia lub jego zasięgu. Jednak
powszechnie znanymi czynnikami incydentów związanych z bezpieczeństwem
są zdarzenia i działania zagrażające co najmniej jednemu podstawowemu elementowi bezpieczeństwa informacji: poufności, integralności lub dostępności
(ang. CIA - confidentiality, integrity and availability) systemów informatycznych. Poufność zapewnia, że dostęp do danych wrażliwych, jest możliwy tylko
przez upoważnioną osobę i trzymany z dala od osób nieupoważnionych do ich
1
R.L. Rollason-Reese, Incident handling: an orderly response to unexpected events, ACM,
USA 2003, s. 97.
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posiadania. W bezpieczeństwie informacji "poufność" oznacza, że informacje
nie są udostępniane ani ujawniane nieupoważnionym osobom, podmiotom
lub procesom, „integralność” oznacza zachowanie dokładności i kompletności informacji, natomiast „dostępność”, oznacza obecność informacji w przypadku potrzeby jej użycia przez uprawnione podmioty2.
Rodzaje intruzów
Typy intruzów są różne, w zależności od tego jakimi motywami się kierują. Motywy wynikają z przewidywanej lub aktualnej potrzeby, która może
być finansowa, społeczna bądź emocjonalna3.
Motywy, zależności i metody wtargnięć
Finansowe motywy są najczęstszym motywami intruzów. Część z nich
jest motywowana żądzą zysków, niektórzy z nich są opłacani w celu zdobycia informacji lub naruszenia bezpieczeństwa systemu przedsiębiorstwa. Inni
mogą powodować szkody, oczekując, że zostaną wynajęci do naprawienia ich.
Z kolei społeczne motywy oparte są na chęci rewanżu za społeczną niesprawiedliwość, której dopuściła się dana instytucja. Cyberterroryzm szybko się rozprzestrzenia, wykorzystując anonimowość sieci do rozpowszechniania informacji o nieetycznych, nielegalnych działaniach instytucji w celu przerwania
jej działalności lub zaszkodzeniu jej. Polityczne motywy wynikają z poparcia
politycznego idealizmu i najczęściej koncentrują się na niszczeniu witryn prezentujących przeciwne poglądy bądź umieszczaniu politycznych wypowiedzi
w takich miejscach. Z kolei personalne motywy obejmują szeroki wachlarz
typów, począwszy od hackerstwa dla zabawy, skończywszy na satysfakcji z zrewanżowania się firmie, którą atakujący uważa za źródło swojej krzywdy.
Związek pomiędzy atakującym i jego celem, określa typ ataku oraz możliwe motywy ataku. Osoby z wewnątrz to osoby pracujące dla atakowanej
instytucji, bądź mające z nią związek umożliwiający atakującemu uzyskanie
pewnego poziomu dostępu. Do tej kategorii można zaliczyć pracowników,
klientów podwykonawców itd. Takie osoby mają zarówno znajomość specyfiki systemów firmy, procesów jak i rozeznanie jaką wartość ma dana informacja. Z kolei osoby z zewnątrz są to osoby niemające żadnych związków
Na podstawie międzynarodowego standardu ISO: ISO/IEC 27000.
D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
2002, s. 41.
2

3
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z instytucją. Atakują instytucje z powodu jej reputacji, bądź z inspiracji osoby/
strony trzeciej (kogoś, kto płaci atakującemu). Osoby z zewnątrz mają zwykle
mniejszą wiedzę o systemie, ale za to większe umiejętności w zakresie atakowania systemów.
Istnieje wiele metod wtargnięć, stosowanych z sukcesem przeciwko systemom informacyjnym. Wtargnięcia fizyczne wymagają od atakującego pojawienia się w siedzibie instytucji, aby możliwy był kontakt fizyczny. Taki dostęp można uzyskać poprzez włamanie, bądź poprzez kradzież tożsamości (np.
kradzież karty dostępu pracownika firmy) lub poprzez np. udawanie osoby
z firmy dostawczej bądź serwisu konserwatorskiego. Wtargnięcia techniczne
wykorzystują techniczne cechy systemu informacyjnego w celu uzyskania do
niego dostępu (np. hackerstwo). Z kolei wtargnięcia społeczne wykorzystują
ludzi jako źródła informacji i obecnie określane są nazwą inżynierii społecznej.
Typy intruzów
Klasyczny haker jest człowiekiem pochłoniętym techniką oraz możliwością kontrolowania i opanowania tej techniki. Ci hakerzy dokonują włamań
w celu podniesienia swoich możliwości, a ich intencje nie mają na celu szkodzić komukolwiek. Jednakże wiele współczesnych hakerów nie przypomina
tych z poprzedniej epoki. Nie wyznają oni hackerskiej maksymy „nie niszcz
niczego” i w istocie chcą jedynie przejąć kontrole nad systemem.
Kolejną grupą intruzów są konkurenci. Nowa ekonomia powoduje,
że wiele przedsiębiorstw stosuje nieetyczne metody zdobywania informacji
o konkurentach. Szpiegostwo przemysłowe stało się tak dużym problemem,
że podpisana została ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nakładająca sankcje na firmy, które zdobyły wiedzę w niewłaściwy sposób.
Niezadowoleni pracownicy stanowią duże ryzyko dla przedsiębiorstwa.
Posiadają oni osobiste motywy oraz są osobami z wewnątrz, co powoduje, że
przechodzą przez pierwszy poziom ochrony. Z kolei pracownicy kontraktowi
i okresowi często są celem działania szpiegów przemysłowych. Mogą być nieświadomi zastrzeżenia informacji, bądź krytycznego znaczenia informacji dla
działalności firmy. Niezależni konsultanci mogą być zachęcani korzyściami
finansowymi.
Kolejną grupą intruzów są partnerzy w biznesie. Rozszerzenie sieci korporacyjnej w ramach dołączenia infrastruktury stowarzyszonych firm otwiera
nowe obszary ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Rozszerzone sieci nadają
partnerom dostęp do wewnętrznych informacji za pomocą połączeń zwykle
15
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nie zabezpieczonych przez systemy zapór ogniowych, chroniących informacje
przedsiębiorstwa przed zagrożeniami z Internetu.
Cyberaktywiści również stanowią coraz większy problem. Środowisko
Internetu umożliwia aktywistom anonimowe uczestniczenie w sprzeciwach
obywatelskich, z nieznaczną obawą, że zostaną oni zidentyfikowani. Z kolei
terroryści, atakują systemy informatyczne w celu zdobycia informacji, która
nie musi mieć oczywistej wartości komercyjnej. Ogólnie terroryści są zainteresowani informacjami osobowymi.
Rodzaje zagrożeń
System informatyczny może zostać zaatakowany na wiele sposobów.
Nieupoważnione osoby wykorzystują luki programowe i wyszukują błędy
w oprogramowaniu, co prowadzi do powstania coraz bardziej wyszukanych
technik ataków. W tym podrozdziale przedstawione zostaną poszczególne
metody i typy ataków w podziale na ich charakter, typ oraz ze względu na typ
złośliwego oprogramowania.
Charakter ataków
Ze względu na to jaki jest charakter ataków, rozróżnia się ich 4 rodzaje4.
Pierwszym z nich jest przechwycenie (ang. interception), czyli atak na poufność
danych. Informacja dociera do odbiorcy, lecz w tle zostaje ona przechwycona
oraz nielegalnie skopiowana przez osobę nieupoważnioną, np. przez podsłuchiwanie pakietów transmisyjnych w celu skopiowania danych (rysunek 1).
Kolejnym rodzajem ataku jest przerwanie (ang. interruption), czyli atak
na dyspozycyjność. Polega on na spowodowaniu niedostępności informacji,
zniszczeniu informacji, bądź niemożliwości użycia poszczególnych komponentów systemu, na skutek czego informacja nie dociera do odbiorcy. Przykładem takiego ataku może być fizyczne zniszczenie części urządzenia elektronicznego bądź SKI, np. uszkodzenie dysku twardego, uniemożliwienie
działania systemu do zarządzania plikami bądź przecięcie medium transmisyjnego (rysunek 2).

4

M. Karpiński, Bezpieczeństwo informacji, PAK, Warszawa 2012, s. 48.
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Rysunek 1 Schemat ataku przechwycenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Toxen, Bezpieczeństwo w Linuksie,
Podręcznik administratora, Helion, Gliwice 2004, s. 21.
Rysunek 2. Przykład ataku na dyspozycyjność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Toxen, Bezpieczeństwo w Linuksie,
Podręcznik administratora, Helion, Gliwice 2004, s. 24.

Modyfikacja (ang. modification) jest atakiem na nienaruszalność. Atak
polega na zdobyciu przez hackera dostępu do zasobów oraz ich modyfikacja, przy czym informacja docierająca do odbiorcy jest zmodyfikowana bez
jego wiedzy. Przykładem takiego ataku może być zmieniona zawartość pliku
z danymi, zmiana skryptów startowych, modyfikacja komunikatów przekazywanych do SKI, bądź wprowadzenie zmiany w programie mające na celu
wywołanie innego sposobu działania programu (rysunek 3.).
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Rysunek 3. Przykład ataku na nienaruszalność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Toxen, Bezpieczeństwo w Linuksie,
Podręcznik administratora, Helion, Gliwice 2004, s. 26.

Z kolei podrabianie (and. fabrication) jest atakiem na autentyczność. Haker wprowadza fałszywe obiekty do systemu, przy czym informacja dociera
do odbiorcy, ale już w postaci podrobionej. Przykładem takiego działania jest
wprowadzenie przez hakera fałszywych komunikatów do SKI (rysunek 4.).
Rysunek 4. Przykład ataku na autentyczność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Toxen, Bezpieczeństwo w Linuksie,
Podręcznik administratora, Helion, Gliwice 2004, s. 29.
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Ataki pasywne
Atak pasywny5 (ang. passive attack) polega na włamaniu, pod-słuchiwaniu, przechwyceniu lub monitorowaniu przesyłanych danych. Działania włamywacza, czyli hackera, ograniczają się jedynie do odkrycia treści strumienia
danych lub jego analizy, lecz nie ingerują one w strukturę przechwyconych informacji. Takie działania są bardzo trudne do wykrycia. Najbardziej skuteczną metodą postępowania z tego typu zagrożeniami są metody zapobiegawcze.
Sniffing
Sniffing, czyli inaczej śledzenie „węchem”, jest to technika polegająca
na nieuprawnionym przechwytywaniu i analizowaniu pakietów krążących po
sieci (docierających do interfejsów sieciowych)6. Technika stworzona została
na potrzeby administratorów do analizy działań w sieci oraz do wykrywania
i diagnozowania problemów związanych z jej nieprawidłowym działaniem.
Z czasem została także przemodelowana przez hakerów, ponieważ technika
świetnie radzi sobie z przechwytywaniem danych. Do przeprowadzenia procesu przechwytywania pakietów, haker musi jedynie włączyć program sniffujący.
Sniffer jest urządzeniem elektronicznym, podłączonym do sieci na linii transmisji danych lub oprogramowaniem służącym do przechwytywania, odczytywania i interpretowania pakietów danych, które docierają do między-łącza
fizycznego, na którym pracuje. Instalacja sniffera w newralgicznym miejscu
sieci, np. na routerze może skutkować pokonaniem zabezpieczeń wszystkich
połączonych z nim stacji roboczych. W zależności od umiejscowienia sniffera
w SKI, wyróżnia się trzy sytuacje. W pierwszej z nich sniffer umiejscowiony
jest na routerze między siecią lokalną i siecią Internet, lub pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi bądź rozległymi. Ten rodzaj sniffingu jest najbardziej
niebezpieczny. W drugiej sniffer umiejscowiony jest w urządzeniu, z którego
inicjowane jest połączenie, a w trzeciej sytuacji sniffer działa na urządzeniu
(komputerze), z którego następuje próba rejestracji użytkownika. Wykrywanie snifferów jest bardzo trudne, ponieważ programy tego typu działają pasywnie i nie pozostawiają śladów w logach systemowych.

5
S.T. Kent, Encryption-Based Protection for Interactive User/Computer Communication,
Proceedings 5th Data Communications Symposium 1977, s. 48-89.
6
M. Szmit, M. Gusta, M. Tomaszewski, 01 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej,
Helion, Gliwice 2005, s. 115.
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Kradzież haseł
Najczęściej, uwierzytelnianie użytkownika, który rozpoczyna pracę
w systemie wykonywane jest za pomocą hasła, naturalną jest więc żądza ataku
pozyskania hasła dostępu do SKI. Wielokrotne używanie tego samego hasła,
bądź przesyłanie go w postaci niezaszyfrowanego tekstu jest jednym z największych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci Internet. Do kradzieży i odgadywania
haseł stosuje się jeden z trzech sposobów: atak brute force, atak słownikowy
(ang. dictionary attak) oraz inteligentne odgadywanie7.
Atak brute force polega na samoczynnym wyłapaniu błędnych znaków
rozszyfrowywanego hasła, przez podstawianie wszystkich możliwych kombinacji cyfr, liter lub innych znaków, aż do momentu całkowitego jego rozszyfrowania. Efektywność tej techniki zależy od długości hasła, złożoności
algorytmu szyfrowania i mocy obliczeniowej komputera, który łamie to zabezpieczenie. Metoda brute force jest bardzo czasochłonna, dlatego często
komputery łamiące zabezpieczenie łączy się w sieci, aby zwiększyć ich moc
obliczeniową. Przy odpowiedniej ilości czasu, zautomatyzowana metoda brute eforce może złamać każde hasło.
Atak słownikowy sprowadza się do próby nieautoryzowanego zalogowania się w systemie bez znajomości hasła dostępu. Zamiast hasła podstawiane
są słowa, znajdujące się w słowniku. Ten sposób jest bardzo żmudny i prosty
do wykrycia.
Skanowanie
Skanowanie SKI jest procesem zdalnego odkrywania sieci i jej struktury
oraz zdobywania danych, które dotyczą świadczonych usług8. Najistotniejsze
są informacje o rozmieszczeniu zapór sieciowych, o topologii, liczbie komputerów węzłowych i działających w sieci usługach. Nie jest to bezpośrednie
zagrożenie, ale pozwala na planowanie realnego ataku, dzięki wiedzy dotyczącej słabych punków struktury i konfiguracji. Jednym z rodzajów skanowania
jest skanowanie sieci oraz komputerów węzłowych polegające na przeglądaniu
adresów IP pośród założonego zakresu mające na celu wytypowanie ofiary
lub poznania konfiguracji atakowanej sieci. Najstarszą i najprostszą metodą
7
M. Karpiński, I.P. Kurytnik, Sieci komputerowe: Bezpieczeństwo. Część I – Metody i systemy kryptograficzne, Wydawnictwo ATH, Bielsko- Biała 2006, s. 68.
8
S. Sawicki, Techniki skanowania sieci NetWord, Nr 2, Dostęp online 16.05.2018: https://
www.computerworld.pl/news/Techniki-skanowania-sieci,289144.html.
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skanowania SKI jest „ping sweep”, która pozwala sprawdzić, czy komputer
węzłowy jest włączony i dostępny. Innym rodzajem skanowania jest skanowane portów, polegające na przeglądaniu portów sieciowych UDP i TCP systemu, aby sprawdzić otwarte porty komputera. Dzięki temu włamywacz może
określić, które punkty SKI są podatne na atak oraz spróbuje je wykorzystać.
Metoda jest bardzo skuteczna, jednak łatwa do wykrycia, ponieważ połączenia
z poszczególnymi portami są rejestrowanie i próba skanowania dużej liczby
portów może zostać bardzo szybko wykryta. Kolejnym rodzajem skanowania jest ukryte skanowanie (ang. stealth scan). W tej zaawansowanej metodzie
możliwe jest ukrycie faktu skanowania (możliwe jest ominięcie reguł filtrów
oraz ukrycie się przed programem, który rejestruje połączenia). Najprostszą
metodą ukrytego skanowania jest SYN/ACK polegający na wysłaniu przez
intruza do systemu, który jest atakowany pakietu TCP z flagami ACK i SYN.
Pakiet odebrany na porcie, który będzie otwarty zostanie uznany jako błędny
i zignorowany, a na porcie, który będzie zamknięty odpowie flagą z pakietem
RST.
Do klasycznych ataków skanowania zalicza się m.in. zapytanie DNS (dostarcza informacji o przestrzeni adresowej przeznaczonej na domenę i o jej
właścicielu), skanowanie pionowe (pozwalające określi jaki jest rodzaj systemu
operacyjnego oraz które usługi uruchomione są w SKI), skanowanie poziome
(skanowanie segmentów sieci w celu znalezienia odpowiedzi na próbę połączeń z portem 21) oraz skanowanie blokowe (skanowanie segmentów sieci
i próba połączeń na różnych portach każdego komputera w segmencie).
Inżynieria społeczna
„Inżynieria społeczna” (ang. social engineering) lub socjotechnika określa
zestaw sposobów zdobywania, najczęściej pilnie strzeżonych danych i informacji od innych ludzi, aby w następnym kroku użyć ich do ataku na systemy.
Atakujący często wykorzystują łatwowierność i niewiedzę użytkowników, by
pokonać zabezpieczenia odporne na różne formy ataku. Haker łączy informacje o systemie oraz techniki manipulacyjne, w celu zbudzenia zaufania swojej
ofiary9. Ataki wykorzystujące inżynierię społeczną są najtrudniejsze do wykrycia oraz potencjalne najpoważniejsze w skutkach.
Jednym z przykładów inżynierii społecznej jest phishing. Polega on
na wyłudzaniu poufnych danych, np. loginu i hasła, numerów kont i kart
9

R. Anderson, Inżynieria zabezpieczeń, WNT, Warszawa 2005, s. 13.
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kredytowych itd. poprzez podszywanie się pod zaufane podmioty: banki, instytucje finansowe, sklepy internetowe itd.10. Atak oparty jest na wysłaniu
przez atakującego e-maila zawierającego fałszywe linki kierujące na odpowiednio spreparowane strony, które są prawie identyczne oraz łudząco podobne do
oryginalnych. Strona następnie przechwytuje informacje, które są wpisywane
w formularzu, a następnie wykorzystane są przez hackera. Spear phishing jest
odmianą phishingu, jakiego celem jest wymierzony atak przeciwko konkretnej grupie osób, na przykład firmie.
Pharming jest zaawansowaną, groźniejszą i trudniejszą do wykrycia odmianą phishingu11. Atakujący instaluje w komputerze swojej ofiary złośliwe
oprogramowanie, które modyfikuje wpisy w pliku „lmhostrs” lub „host”.
System operacyjny korzysta z tych plików do przechowywania informacji
m.in. o odwzorowaniach symbolicznych nazw na adresy IP. Gdy atakujący
nie ma możliwości zmodyfikowania tych plików, może wykonać atak DNS-spoofing, mający na celu skojarzenie prawdziwego adresu URL z adresem
podrobionej strony (rysunek 5). Atak jest trudny do wykrycia, gdyż zaatakowany nie otrzymuje żadnych fałszywych maili i jest przekonany, że łączy się z
prawidłową stroną (a nie tą fałszywą).
Drive-by-pharming jest formą ataku pharming polegającą na skłonieniu
ofiary, do odwiedzenia strony internetowej, która zawiera złośliwy kod, zmieniający ustawienia DNS na routerze, bądź punkcie dostępu bezprzewodowego. Zmiana spowoduje przekierowanie ruchu z routera na serwer należący do
hackera. Atakujący w ten sposób może przekierować ofiarę na sfałszowaną
stronę i wykraść poufne dane.
Obecnie firmy wydają ogromne sumy na bezpieczeństwo osprzętowe,
lecz najlepszą oraz skuteczną metodą ochrony przez atakami z użyciem socjotechniki jest odpowiednie szkolenie pracowników z bezpieczeństwa informacji, ponieważ nawet najlepsze zabezpieczenie może zostać pokonane.

M. Karpiński, Bezpieczeństwo Informacji, PAK, Warszawa 2012, s. 99.
M. Ziarek, Phishing, pharming I sieci zombie – to czego nie wiesz o swoim komputerze.
Kaspersky Lab. Dostęp online 16.05.2018: https://www.securelist.pl/analysis/5883,phishing_
pharming_i_sieci_zombie_to_czego _nie_wiesz_o_swoim_komputerze.html.
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Rysunek 5 Schemat przeprowadzania ataku pharming

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Szmit, M. Tomaszewski, D. Lisak D,
I. Politowska, 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion, Gliwice 2008, s. 99.

Ataki aktywne
Atak aktywny (ang. active attack) w przeciwieństwie do ataku pasywnego
polega na przeprowadzeniu fałszowania danych bądź ich modyfikacji, podszywaniu się pod inną osobę, podrobienia strumienia danych bądź oddziaływania na SKI w celu przerwania transmisji. W następnych podrozdziałach
opisano różne typy ataków aktywnych.
Ataki odmowy usługi
Atak odmowy usługi (ang. DoS - Denial of Service) jest jednym z najczęściej stosowanych ataków na urządzenia SKI. Ma on na celu doprowadzenie
do częściowego lub całkowitego zużycia zasobów SKI np. czasu procesora,
powierzchni dyskowej, pamięci ram czy przepustowości łącza, a zwłaszcza
do wyczerpania zasobów serwera, albo uniemożliwieniu komunikacji między
23
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serwerem a klientem np. poprzez zasypywanie (ang. flooding) nadmiarową ilością danych w celu wysycenia dostępnego pasma dostępnego przez atakowany komputer. W momencie, gdy np. serwer próbuje odpowiedzieć na każde
zapytanie, haker ciągle wysyła kolejne zapytania. Doprowadza to do wzrostu
obciążenia systemu i gdy liczba zapytań przewyższy możliwości obliczeniowe
komputera, zostanie zablokowany12.
Jednym z rodzajów ataków typu DoS jest atak Ping of Death (ping
śmierci). Atak polega na przesłaniu do atakowanego SKI pakietu, który zawiera zapytanie ping o długości przekraczającej 65535 bajtów (czyli przekraczający maksymalny rozmiar pakietu, który może zostać wpisany do nagłówka
IP). Może skutkować to przepełnieniem bufora oraz zawieszeniem systemu13.
Atak Teardrop („łezka”) jest to rodzaj ataku wykorzystujący błąd fragmentacji pakietów TCP/IP. Atak polega na wysyłaniu pofragmentowanych
pakietów na maszynę docelową. Ponieważ komputer odbierający takie pakiety nie może ich ponownie złożyć z powodu błędu w ponownej kompilacji
fragmentacji TCP/IP, pakiety nakładają się na siebie, powodując awarię docelowego urządzenia sieciowego14. Z kolei Atak Nuke to atak, który występuje
w systemach Microsoft Windows. Polega on na wysłaniu do komputera ofiary
(przy pomocy złośliwego oprogramowania WinNuke) specjalnie spreparowanego pakietu TCP na jakikolwiek port. Obecne systemy radzą sobie z takimi
atakami. Starsze systemy reagowały zawieszeniem (niebieskim ekranem z komunikatem błędu oraz koniecznością restartu systemu).
Atak SYN Flood jest to najpopularniejszy typ ataku DoS. Wykorzystuje on moment nawiązania połączenia TCP pomiędzy dwoma komputerami.
Atakujący przesyła kolejne żądania SYN do systemu docelowego, próbując
zużywać wystarczającą ilość zasobów serwera, aby system nie reagował na
legalny ruch. Ciągły atak spowoduje zaprzestanie odpowiadania systemu na
nowe zapytania i w skrajnym przypadku doprowadzi do załamania systemu15.
Z kolei Smurf jest atakiem w którym duża liczba pakietów protokołu ICMP
(Internet Control Message Protocol) ze sfałszowanym źródłowym adresem
IP ofiary jest transmitowana do sieci komputerowej za pomocą adresu emisji IP. Większość urządzeń w sieci domyślnie odpowiada na to, wysyłając
US-CETR, Understanding Denial-of-Service Attacks. Dostęp online 16.05.2018: https://
www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-015.
13
E. Cole, R.L. Krutz, J. Conley, Bezpieczeństwo sieci, Biblia, Helion, Gliwice 2005, s. 11.
14
Radware, DDoS Attack Definitions – DdoSPedia. Dostęp online 16.05.2018: https://secu
rity.radware.com/ddos-knowledge-center/ddospedia/teardrop-attack.
15
Hackme, Ataki typu DoS (Denial of Service). Dostęp online 18.06.2018: http://hackme.pl/
articles.html?article_id=134, 18.06.2018.
12
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odpowiedź na źródłowy adres IP. Jeśli liczba komputerów w sieci, które
otrzymują i odpowiadają na te pakiety jest bardzo duża, komputer ofiary zostanie zalany ruchem. Może to spowolnić pracę komputera ofiary do punktu,
w którym praca staje się niemożliwa.
Atak rozproszonej odmowy usługi (ang. DDoS - Distributed Denial of
Service) jest udoskonaloną wersją ataku typu DoS. Atak przeprowadzany jest
z wielu komputerów, urządzeń elektronicznych jednocześnie (nie jak w metodzie DoS - z komputera włamywacza). Topologia sieci DDoS może mieć
architekturę dwustopniową (haker i demons) lub trójstopniową (haker, węzły
i demons). Druga forma jest trudniejsza do wykrycia (wynika to z faktu, iż
komputer z którego wychodzi atak, bezpośrednio nie uczestniczy w samym
ataku) i stosunkowo częściej stosowana. Składa się z następujących elementów
(rysunek 6):
-

-

komputera atakującego (tzw. attacker’a) – z niego zostaje wydany rozkaz
ataku. Attacker komunikuje się z węzłami zarządzającymi (tzw. master),
węzłów zarządzających atakiem (masters) – odpowiedzialne są one za kontrolowanie komputerów demons oraz przekazywanie im rozkazów z komputera atakującego (rozkazu o rozpoczęciu ataku oraz rodzaju ataku),
komputerów demon – przekazują lub odbierają polecenia od węzłów.
Ich kluczową funkcją jest generowanie olbrzymiej liczby pakietów,
ofiary – są nią indywidualne urządzenia elektroniczne lub kompletny SKI.
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Rysunek 6 Schemat trzystopniowej sieci DDoS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Toxen, Bezpieczeństwo w Linuksie,
Podręcznik administratora, Helion, Gliwice 2004, s. 31.

Atak typu spoofing
Istotą ataku spoofing jest podszywanie się, fałszowanie pakietów, podrabianie adresu nadawcy, nadawanie danych w sieci w celu oszukania urządzeń
elektronicznych oraz uzyskania od nich dostępu, ale przede wszystkim fałszowanie numeru IP, w celu podszywania się pod inne urządzenia.
ARP Spoofing jest atakiem typu spoofing polegającym na fałszowaniu
protokołu ARP. Atak sprowadza się do rozsyłania pakietów ARP w SKI LAN,
spreparowanych w formie fałszywych ramek ARP Request oraz ARP Reply.
W efekcie pakiety danych, które są wysyłane przez inne komputery w sieci
trafiają do osoby atakującej (zamiast do adresata) i pozwalają jej na podsłuchiwanie komunikacji. Z kolei IP Spoofing polega na fałszowaniu protokołu
IP w pakiecie sieciowym wysyłanym przez komputer. Atak IP Spoofing jest
26
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często łączony z innymi atakami (może służyć w celu ukrycia źródła ataku),
ponieważ jest on skuteczny jedynie gdy autoryzacja użytkowników odbywa
się wyłącznie na podstawie adresu IP.
DNS Spoofing polega na fałszowaniu serwera nazw (podrabiane DNS
polega na zatruwaniu pamięci podręcznej, w którym fałszowane dane są
umieszczane w pamięci podręcznej DNS). Atak wykorzystuje luki w zabezpieczeniach DNS, aby skierować ruch z legalnych serwerów na fałszywe
i w rezultacie przekierować transmisje klienta na inną stronę16. Z kolei Web
Spoofing polega na fałszowaniu treści Web. Przeważnie celem ataku jest kradzież zawartości poprzez skopiowanie z serwera publicznie dostępnej strony.
Podobnie jak w innych formach spoofingu, przedstawia się ofierze nieprawdziwe informacje w fałszywej witrynie „www”. Zaatakowany przegląda strony
„www” wysyłane do jej komputera przez napastnika. Serwer fałszujący w tym
czasie może zapytać o dane dotyczące loginu, hasła, nr karty kredytowej itd.17.
APT
Zaawansowane cyberataki (ang. APT - advanced persistent threat) są
to jedne z największych i najpoważniejszych zagrożeń dla dużych przedsiębiorstw w ostatnich latach. Za atakami APT stoją, nie tyle hakerzy działający
dla adrenaliny i satysfakcji, lecz doskonale zorganizowane grupy najlepszych
specjalistów, którzy posiadają milionowe budżety od prężnych organizacji często również państwowych rządów18. Ataki APT są niebezpieczne, ponieważ ich strategia zakłada jak najdłuższe zostanie w ukryciu i penetrowanie
atakowanego systemu. W trakcie ataków wykorzystywane są wyrafinowane
techniki i zaawansowane środki technologiczne, służące do forsowania zabezpieczeń. Ataki ADP są doskonale zaplanowane i wycelowane w konkretną
organizację, w przeciwieństwie do tradycyjnych ataków, które zazwyczaj są
zaprojektowane w celu zainfekowania przypadkowych urządzeń. Intruz dąży
do zdobycia zaufania pracowników przedsiębiorstwa, skutecznie podszywając
się pod przełożonych , współpracowników, lub znajomych ofiary aby następnie zaatakować. Ataki przeprowadzane są aż do skutku, czyli do momentu
Kaspersky Lab, What is DNS Cache Poisoning or Spoofing? Dostęp online 23.06.2018:
https://kaspersky.com/resource-center/definitions/dns.
17
K. Folga, Spoofing: sztuka ataku i obrony. Dostęp online 23.06.2018: https://www.com
puterworld.pl/news/Spoofing-sztuka-ataku-i-obrony,315264.html.
18
P. Brzeżek, APT – poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci korporacyjnych. Dostęp
online 05.07.2018: http://www.krollontrack.pl/blog/2014/12/23/apt-powazne-zagrozeniedla-bezpieczenstwa-sieci-korporacyjnych.
16
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znalezienia „furtki”, słabego punktu, przez który przestępcy wnikną do atakowanego systemu.
Malware
Malware są to wszelkiego rodzaju skrypty, aplikacje oraz ingerencje
mające szkodliwe, złośliwe lub przestępcze działanie względem użytkownika
komputera19. Szkodliwy kod ma za zadanie zakłócenie bądź ominięcie zabezpieczeń SKI, lub urządzenia elektronicznego. W następnych podrozdziałach
opisane zostaną poszczególne rodzaje Malware.
Wirus
Wirus komputerowy jest szkodliwym oprogramowaniem, którego kod
zaszyty jest w innym programie użytkowym, bądź jest z nim powiązany
w inny sposób. Żądanie uruchomienia programu powoduje wykonanie instrukcji wirusa, a dopiero później kodu właściwego programu. Większość
wirusów posiada umiejętność powielania swego kodu oraz zarażania innych
komputerów. Wirus przedostaje się do SKI bez wiedzy użytkownika i w zależności od rodzaju, robi w nim mniejsze lub większe szkody. Ze względu na sposób infekcji wyróżniane kilka rodzajów wirusów które zostaną poniżej opisane.
Wirus sektora startowego nazywany również dyskowym, infekuje poprzez wprowadzenie zmiany w sektorze startowym dysku twardego, co skutkuje podmianą zawartości głównego sektora ładowania. Efektem tej zmiany
jest załadowanie wirusa do pamięci komputera przed załadowaniem systemu
operacyjnego. Z kolei wirus plikowy modyfikuje zawartość plików wykonywalnych (SYS, EXE, COM i innych) poprzez dodane do nich swego kodu.
Plik, który jest nosicielem wirusa, po wykonaniu jego kodu, zaczyna działać
w sposób poprawny, co pozwala wirusowi na dłuższe ukrycie swojej obecności. Wirus plikowy może być nadpisujący (zastępuje on swoim kodem część
lub całość kodu), bądź dopisujący (dopisują na początku lub końcu pliku
nosiciela swój kod). Wirus EPO (ang. Entry-Point Obscuring) nie zmienia
pierwszej wykonywanej instrukcji, ani jej adresu, przeprowadza on analizę
wykonania kodu programu oraz w pewnym miejscu kodu wywołuje wykonanie skoku do innego fragmentu kodu. Z kolei wirus towarzyszący najczęściej
tworzony jest w językach wysokiego poziomu. Zasada jego działania polega na
M. Rash, A. Orebaugh, G. Clark, IPS. Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie intruzom,
Mikom, Warszawa 2005, s. 211.
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tym, że z dwóch programów o tej samej nazwie, system operacyjny wykonuje
plik *.COM przed plikiem *.EXE. Wirus tworzy plik z rozszerzeniem *.COM
oraz umieszcza w nim własny kod wykonywalny, pod tą samą nazwą co plik
z rozszerzeniem *EXE. Wirus hybrydowy jest krzyżówką już wspomnianych
wirusów, łączy on ich metody działania. Najczęściej spotykane jest połączenie wirusa plikowego oraz sektora ładowania, daje to największe możliwości
replikacji i jednocześnie utrudnia usunięcie wirusa. Wirus polimorficzny jest
to rodzaj wirusa ukrywający swoją tożsamość poprzez zróżnicowane rundy
szyfrowania oraz deszyfrowania. W praktyce wirus zaszyfrowany, wraz z mechanizmem mutacyjnym, na początku deszyfrowany jest przez program kryptograficzny, po czym infekuje on obszar kodu. Zaszyfrowany pakiet złożony
z wirus i mechanizmu mutacyjnego dołącza się do nowego kodu i proces się
powtarza. Makrowirus umieszczany jest w definicjach krótkich programów
(macro) lub w plikach tekstowych np. VBA w Microsoft Exel lub Microsoft
Word.
Robak
Robak (ang. worm) jest programem samopowielającym się. Robak zwykły pokonuje samodzielnie wszystkie trzy etapy rozmnażania, natomiast robak pocztowy korzysta z agenta-użytkownika na drugim etapie rozmnażania.
Robak (w odróżnieniu od wirusa) z zasady nie potrzebuje programów jako
swoich nosicieli i rozmnaża się samoistnie za pomocą protokołów transmisji
sieciowej. Oprogramowanie komputerowe rozsyłające pocztę w bardzo dużych ilościach (ang. mass-mailer) to rodzaj robaków, które przystosowane są
do rozmnażania się pocztą elektroniczną. Robak oprócz replikacji może mieć
wbudowane dodatkowe procedury, takie jak: wysyłanie poczty, niepożądanych e-maili (spamu) niszczenie plików, pełnienie roli backdoor lub konia
trojańskiego. Robak, który znalazł się w systemie, może w niekontrolowany
sposób mnożyć się w zasobach SKI, poprzez tworzenie własnych duplikatów
oraz powstawania efektu domina, powodując szybkie wyczerpanie zasobów
systemu.
Logic bomb jest charakterystycznym rodzajem robaka, bądź wirusa, który po zainfekowaniu komputera, przez długi czas może pozostać nieaktywny
(i zarazem niewykrywalny). „Budzi się” w momencie wystąpienia specyficznego wydarzenia np. nadejściem jakiejś daty, uruchomieniem określonej aplikacji. Szkody jakie wykonuje są zależne od pomysłowości twórcy szkodnika.
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Backdoor jest oprogramowaniem, przy pomocy którego hacker, używając niepożądanych, tajnych metod do osiągnięcia czegoś, liczy na to, że ofiara
nie będzie w stanie stwierdzić co się wydarzyło. Backdoor to program bądź
zbiór programów bezprawnych i utajonych, dzięki którym użytkownik może
zdalnie uzyskać, nieautoryzowany dostęp do zaatakowanego programu i systemu. Backdoory tworzą luki w wybranych zabezpieczeniach w celu późniejszego ich wykorzystania np. utworzenia / skasowania plików, uruchomienia
innego programu bądź zakończenia (np. programu antywirusowego).
Koń trojański
Koń trojański (ang. Trojan Horse) to szkodliwy program tworzący luki
w zabezpieczeniach. Rozpowszechnia się najczęściej jako aplikacja, która udaje pomocne legalne narzędzie np. popularne programy kompresujące (np.
RAR) lub program rozrywkowy np. wersja demonstracyjna gry. Koń trojański rozsyłany jest też przez robaki jako załącznik do e-mail’a. Koń trojański,
podobnie jak wirus, wykonuje w ukryciu niepożądane i szkodliwe dla użytkownika czynności: niszczy dane na dysku twardym, bądź blokuje do nich
dostęp, wyświetla denerwujące reklamy, wykrada hasła, zawiesza pracę SKI,
ściąga z sieci inne programy, bądź samoczynnie otwiera odpowiednie porty
komputera węzłowego i strony internetowe, przygotowane w celu dokonania
ataku. Konia trojańskiego wykorzystuje się często do instalacji oprogramowania backdoor do SKI.
Rodzaje zabezpieczeń
Zabezpieczenia to procedury, praktyki oraz mechanizmy mające na celu
ochronę przed
zagrożeniem, redukowanie podatności, ograniczanie następstw, wykrywanie incydentów i odtwarzania. Skuteczna ochrona wymaga kombinacji
zróżnicowanych zabezpieczeń realizujących jedną lub więcej następujących
funkcji tj. wykrywanie, zapobieganie, odstraszanie, poprawianie, ograniczanie, monitorowanie, odtwarzanie oraz uświadamianie.20 Warunkiem skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem jest podejście strategiczne
całościowo obejmujące wszystkie elementy zabezpieczeń. W poniższych podpunktach tego rozdziału zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed incydentami
20
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bezpieczeństwa zostały podzielone na dwa typy tj. techniczne oraz behawioralne. Warto wspomnieć, iż pominiecie jednego z elementów zabezpieczeń
w przedsiębiorstwie pozostawia lukę, która może udaremnić całe nakłady
przeznaczone na bezpieczeństwo.
Technologiczne
W niniejszym rozdziale wyszczególnione i omówione zostały poszczególne typy rozwiązań technologicznych chroniące przedsiębiorstwo przed incydentami bezpieczeństwa oraz umożliwiające ich szybsze wykrywanie.
System monitorowania bezpieczeństwa (ang. SIEM - security information and event management) są to produkty i usługi oprogramowania
łączące zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie (ang. SIM - security information management) oraz zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa
(ang. SEM - security event management)21. Dostarczają analizę alarmów
bezpieczeństwa generowanych w czasie rzeczywistym przez aplikacje
i sprzęt sieciowy.
Sandboxing to strategia zarządzania oprogramowaniem, która izoluje
aplikacje od krytycznych zasobów systemowych i innych programów. Zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, która zapobiega szkodliwemu wpływowi złośliwego oraz szkodliwego oprogramowania na system (poprzez wykorzystanie bezpiecznego i odizolowanego środowiska, w którym uruchamiany
jest złośliwy kod)22. Jest szczególnie przydatne podczas przeglądania sieci lub
testowania niezaufanego programu z prawdopodobnie nieznanego lub niezaufanego źródła.
Tokenizacja, w przypadku gdy stosuje się ten termin do bezpieczeństwa
danych, jest procesem zastępowania wrażliwego elementu danych nieczułym
odpowiednikiem, zwanym tokenem, który nie ma żadnego zewnętrznego znaczenia lub wartości. Token jest referencją (tj. identyfikatorem), który odwzorowuje dane wrażliwe za pośrednictwem systemu tokenizacji23. Mapowanie
z oryginalnych danych do tokena wykorzystuje metody, które powodują, że
tokeny są niemożliwe do odwrócenia w przypadku braku systemu tokenizacji,
na przykład przy użyciu tokenów utworzonych z losowych liczb.
21
Dr.Dobb's, SIEM: A Market Snapshot. Journal 2007. Dostęp online 10.07.2018: http://
www.drdobbs.com/siem-a-market-snapshot/197002909.
22
Tech Factor, Tech Terms Computer Dictionary. Dostęp online 10.07.2018: https://tech
terms.com/definition/sandboxing.
23
WEX Corporate Payments, WEX Corporate Payments Edge. Dostęp online 10.07.2018:
https://wexinc.com/wex-payments/credit-card-tokenization-basics.
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Transparentne szyfrowanie danych (ang. TDE - Transparent Data Encryption) to technologia wykorzystywana do szyfrowania plików baz danych 24.
TDE oferuje szyfrowanie na poziomie pliku oraz rozwiązuje problem ochrony
danych w stanie spoczynku, szyfrując bazy danych zarówno na dysku twardym, jak i na nośnikach kopii zapasowych, lecz nie chroni danych w tranzycie
ani danych w użyciu.
System zapobiegania utracie danych (ang. DLP – Data Leakage Prevention) jest to oprogramowanie do wykrywania potencjalnych
naruszeń danych / nieautoryzowanego transferu danych oraz zapobiegania im25. Wykonywane jest to poprzez monitorowanie, wykrywanie
i blokowanie wrażliwych danych podczas użytkowania (działania punktu
końcowego), w ruchu (ruch sieciowy) i podczas odpoczynku (przechowywanie danych).
Anonimizacja danych (ang. data masking) odnosi się do procesu zmiany
niektórych elementów danych w składnicy danych, dzięki czemu struktura
pozostaje podobna, podczas gdy same informacje są zmieniane w celu ochrony
poufnych informacji26. Maskowanie danych zapewnia, że wrażliwe informacje
o klientach są niedostępne poza dozwolonym środowiskiem produkcyjnym.
Monitorowanie aktywności w bazach danych (ang. DAM – Data Base
Activiti Monitoring) to proces obserwacji, identyfikacji i raportowania działań bazy danych. Narzędzia do monitorowania aktywności baz danych wykorzystują technologię zabezpieczeń w czasie rzeczywistym do monitorowania i
analizy działań27. Narzędzia te pomagają również w wykrywaniu nietypowych
i nieautoryzowanych działań wewnętrznych lub zewnętrznych, jednocześnie
mierząc skuteczność narzędzi i zasad bezpieczeństwa. W ten sposób administratorzy systemu są w stanie poprawić zapobieganie i ochronę poufnych
danych przed intruzami.
Firewalle aplikacyjne (ang. WAF – Web Application FireWall) czyli zapory aplikacji WWW które filtrują, monitorują i blokują ruch HTTP do i z

K. Mafli, Townsend Security Data Privacy Blog. Dostęp online 10.07.2018: https://info.
townsendsecurity.com/sql-server-tde-vs-cell-level-encryption-a-brief-comparison.
25
A. Shabtai, Y. Elovici, L. Rokach, A Survey of Data Leakage Detection and Prevention
Solutions, Springer-Verlag New York Incorporated, 2012. Dostęp online 10.07.2018: https://
en.wikipedia.org/wiki/Data_loss_prevention_software.
26
Dictionary: data masking. Techopedia. Dostęp online 10.07.2018: https://www.techopedia.
com/definition/13602/data-masking.
27
Dictionary: Database Activity Monitoring (DAM). Techopedia. Dostęp online 10.07.2018:
https://www.techopedia.com/definition/30937/database-activity-monitoring-dam.
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aplikacji internetowej28. WAF różni się od zwykłej zapory ogniowej, ponieważ może filtrować zawartość określonych aplikacji internetowych, podczas
gdy standardowe zapory ogniowe służą jako brama bezpieczeństwa między
serwerami. Sprawdzając ruch http może zapobiegać atakom wynikającym z
wad zabezpieczeń aplikacji internetowych, takich jak iniekcja SQL czy błędy
konfiguracji zabezpieczeń.
System wykrywania włamań (ang. IDS - Intrusion Detection System) to urządzenie lub aplikacja monitorująca sieć lub systemy pod kątem złośliwego działania lub naruszeń zasad. Wszelkie złośliwe działania
lub naruszenia są zazwyczaj zgłaszane administratorowi lub zbierane centralnie za pomocą systemu zarządzania informacjami o bezpieczeństwie
i zdarzeniami (SIEM)29. System SIEM łączy wyniki monitorowania
z wielu źródeł i wykorzystuje techniki filtrowania alarmów, aby odróżnić złośliwą aktywność od fałszywych alarmów. Niektóre IDS mają
zdolność reagowania na wykryte włamania. System z funkcjami reagowania określany jest systemem zapobiegania włamaniom (ang. IPS Intrusion Prevention System).
Zapora sieciowa nowej generacji (ang. next-generation FireWall) jest to
trzecia generacja zapory ogniowej30, łącząca tradycyjną zaporę z innymi funkcjami filtrowania urządzeń sieciowych, takimi jak zapora aplikacji z wykorzystaniem głębokiej inspekcji pakietów (ang. Deep Packet Inspection) czy
system zapobiegania włamaniom (IPS).
Whitelisting aplikacji (ang. AWL - Application Whitelisting) to technologia stworzona w celu zabezpieczenia systemów komputerowych przed niechcianym oprogramowaniem, w tym złośliwym oprogramowaniem31. Każdy
inny program, który nie znajduje się na białej liście, aby zapobiec uruchamianiu w systemie złośliwego oprogramowania i innego nieautoryzowanego
oprogramowania jest domyślnie zablokowany.
Mikrosegmentacja sieci polega na dzieleniu sieci komputerowej na dużą
ilość pojedynczych podsieci. Mniejsze grupy hostów mają zdefiniowane zabezpieczenia i są od siebie niezależne, co w prosty sposób umożliwia ograniczenie
TechTarget. Web Application Firewall. Dostęp online 10.07.2018: https://searchsecurity.
techtarget.com/definition/Web-application-firewall-WAF.
29
S. Axelsson, Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy. Dostęp online
10.07.2018: http://neuro.bstu.by/ai/To-dom/My_research/Paper-0-again/For-research/D-mi
ning/Anomaly-D/Intrusion-detection/taxonomy.pdf.
30
E. Geier, Intro to Next Generation Firewalls. Dostęp online 10.07.2018: https://www.ese
curityplanet.com/security-buying-guides/intro-to-next-generation-firewalls.html.
31
NIST Special Publication, Guide to Application Whitelisting. Dostęp online 10.07.2018:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-167.pdf.
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dostępu z jednego segmentu sieci do drugiego. Zalety takiego podziału to
przede wszystkim zwiększenie wydajności i poprawa bezpieczeństwa32.
Narzędzia analizy behawioralnej zachowań użytkowników (ang. UBA
– User Behavioral Analytics) wykonują dwie główne funkcje. Po pierwsze,
określają one linię podstawową "normalnych" działań charakterystycznych
dla przedsiębiorstwa i jej użytkowników. Po drugie, narzędzia UBA szybko dostrzegają odchylenia od tej normy, które wymagają dalszej eksploracji.
Oznacza to, że zwracają uwagę na przypadki, w których zachodzi nienormalne
zachowanie33. Dużą różnicą między UBA i innymi formami analityki bezpieczeństwa jest to, że narzędzia UBA koncentrują się na użytkownikach (a nie
na zdarzeniach lub alertach). Innymi słowy, UBA odpowiada na pytanie "Czy
ten użytkownik zachowuje się anormalnie?" zamiast "Czy to jest anomalne
wydarzenie?".
Pułapki „honeypot” to system służący do łapania hakerów oraz śledzenia
niekonwencjonalnych i nowych metod hakerskich. Honeypots są zaprojektowane, aby celowo angażować i oszukiwać hakerów oraz identyfikować złośliwe działania wykonywane poprzez sieć34.
Systemy zarządzania tożsamością i dostępem (ang. IDM/ IAM - identity
management system/ access management system) umożliwiają centralizację zarządzania kontami użytkowników w całym przedsiębiorstwie35. Celem zarządzania dostępem jest ujednolicenie mechanizmów bezpieczeństwa, które mają
miejsce, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do określonego systemu lub funkcji.
Zarządzanie tożsamością i dostępem do systemów oraz urządzeń przebiega w
sposób zautomatyzowany (IDM/IAM są również zintegrowane z bazą HR) i
tym samym bezpieczniejszy.
Systemy zarządzania dostępem uprzywilejowanym (ang. PIM/PAM –
Privileged Identity Management) pomagają skonsolidować tożsamości, zapewnić dostęp do wielu platform oraz kontrolować wspólne konta, zapewniając
jednocześnie zdalny dostęp i kontrolę wszystkich uprzywilejowanych sesji36.
Niezarządzane konta o podwyższonych uprawnieniach mogą prowadzić do
S. Jaworski, SANS Institute InfoSec Dostęp online 11.07.2018: https://sans.org/reading-room/
whitepapers/networksecurity/network-micro-segmentation-provide-additional-security-38030.
33
J.T. Johnson, TechTarget. Dostęp online 10.07.2018: https://searchsecurity.techtarget.
com/feature/User-behavioral-analytics-tools-can-thwart-security-attacks.
34
Dictionary: honetpot. Techopedia. Dostęp online 10.07.2018: https://www.techopedia.
com/definition/10278/honeypot.
35
R. Semancik, Evolveum Confluence. Dostęp online 10.07.2018: https://wiki.evolveum.
com/display/midPoint/Enterprise+Identity+Management.
36
Mandiant, A FireEye Company. Dostęp online 10.07.2018: https://centrify.com/solutions/
privileged-access-management.
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utraty lub kradzieży poufnych informacji firmowych, bądź implementacji złośliwego oprogramowania.
Narzędzia i usługi wspomagające identyfikację nowych zagrożeń (ang.
threat hunting) służą do proaktywnego i iteracyjnego przeszukiwania sieci w
celu wykrywania i izolowania zaawansowanych zagrożeń, które wymykają się
istniejącym mechanizmom bezpieczeństwa37. Jest to sprzeczne z tradycyjnymi
metodami zarządzania zagrożeniami, takimi jak zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań (IDS), czy systemy SIEM, które zwykle obejmują dochodzenie po ostrzeżeniu o potencjalnym zagrożeniu lub incydencie.
Narzędzia do identyfikacji obcych urządzeń w sieci okresowo skanują
sieć w celu identyfikacji podłączonych urządzeń, poszukiwaniu nowych oraz
określenia czy urządzenia komunikują się prawidłowo i używają dozwolonych
portów i protokołów38. Narzędzia umożliwiają oznaczanie urządzeń jako zaufanych oraz alarmują administratora po wykryciu nowego urządzenia w sieci.
Narzędzia do skanowania i identyfikacji podatności (ang. Vulnerability
Management) są to narzędzia do skanowania sieci, systemów/aplikacji mające
na celu wykrywanie luk/zagrożeń/ błędów konfiguracyjnych, oraz przygotowywanie optymalnego planu naprawy. Narzędzie służą do weryfikacji podatności systemów na ataki39.
Rozwiązania zarządzania urządzeniami mobilnymi (ang. MDM - Mobile
Device Management) to rodzaj oprogramowania używanego przez dział IT do
monitorowania, zarządzania i zabezpieczania urządzeń mobilnych pracowników (takich jak tablety, telefony), które są wdrażane przez wielu operatorów
telefonii komórkowej i wiele mobilnych systemów operacyjnych używanych
w organizacji.
Narzędzia do automatyzacji analizy i obsługi incydentów (ang. SOC automation) wprowadzają w przedsiębiorstwie bardziej efektywną ochronę przed
incydentami bezpieczeństwa poprzez nieustanne wykrywanie potencjalnych
naruszeń w systemie i automatyczne reagowanie na nie40. Po wygenerowaniu alertu jest oceniany oraz korygowany lub przekazywany do odpowiedniej
TechRepublic, Cyber threat hunting: How this vulnerability detection strategy gives
analysts an Edge. Dostęp online 10.07.2018: http://www.techrepublic.com/article/
cyber-threat-hunting-why-this-active-strategy-gives-analysts-an-edge.
38
SolarWinds (NYSE: SWI), Dostęp online 10.07.2018: https://www.solarwinds.com/-/media/solarwinds/swdcv2/licensed-products/user-device-tracker/resources/whitepaper/udt_wp_
detect_prevent_rogue_devices.ashx.
39
SC2labs. Vulnerability Management. Dostęp online 10.07.2018: http://sc2labs.com/
oprogramowanie.
40
Ayehu, Security Incident Response Automation. Dostęp online: 10.07.2018: https://ayehu.
com/rise-soc-automation.
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grupy ludzi w celu natychmiastowej uwagi.
System wspomagający zarządzanie, obsługę ryzyka i zgodności (ang.
GRC – Governance, Risk and compliance) umożliwia tworzenie i koordynowanie polityk i kontroli oraz mapowanie ich zgodnie z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi przepisami41. Rozwiązania te, zwykle oparte na chmurze,
wprowadzają automatyzację wielu procesów, co zwiększa wydajność i zmniejsza złożoność.
SOC (ang. Security Operations Center) to scentralizowana jednostka
zajmująca się kwestiami bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym i technicznym, odpowiedzialna za monitorowanie i analizę stanu bezpieczeństwa
organizacji. Celem zespołu SOC jest wykrywanie, analizowanie i reagowanie
na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem za pomocą kombinacji rozwiązań technologicznych i silnego zestawu procesów. Centra operacji bezpieczeństwa są zwykle obsadzone przez analityków bezpieczeństwa i inżynierów
oraz menedżerów nadzorujących operacje bezpieczeństwa42. Pracownicy SOC
pracują blisko z zespołami reagującymi na incydenty organizacyjne, aby zapewnić szybkie rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem po
ich odkryciu. Centra operacji bezpieczeństwa monitorują i analizują aktywność w sieciach, serwerach, punktach końcowych, bazach danych, aplikacjach,
witrynach internetowych i innych systemach, szukając anormalnych działań,
które mogłyby wskazywać na incydent.
Wieloczynnikowe uwierzytelnianie (ang. multi-factor authentication) to
metoda potwierdzania tożsamości użytkownika, do której użytkownik ma
dostęp tylko po udanym przekazaniu dwóch lub więcej czynników weryfikacyjnych mechanizmowi uwierzytelniania43. Przy uwierzytelnianiu jednoskładnikowym użytkownik musi wprowadzić tylko nazwę użytkownika i hasło,
natomiast uwierzytelnianie dwuskładnikowe dodaje drugi poziom uwierzytelniania do logowania na konto. Wymaga, aby użytkownik posiadał dwa z
trzech typów poświadczeń, zanim będzie mógł uzyskać dostęp do konta. Te
trzy typy to: coś co użytkownik wie (np. PIN, hasło lub wzór), coś co posiada
(np. karta bankomatowa, telefon) oraz coś czym jest (np. dane biometryczne,
takie jak odcisk palca).

41
K. Lindros, IDG Communication. Dostęp online: 10.07.2018: https://cio.com/arti
cle/3206607/compliance/what-is-grc-and-why-do-you-need-it.html.
42
N. Lord, What is a Security Operations Center? Dostęp online: 10.07.2018: https://digital
guardian.com/blog/what-security-operations-center-soc.
43
S. Rosenblatt, Two-Factor Authentication: What You Need To Know. Dostęp online:
10.07.2018: https://cnet.com/news/two-factor-authentication-what-you-need-to-know-faq.
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Proceduralne
W niniejszym podrozdziale wyszczególnione i opisane zostały poszczególne procedury/polityki, których wdrożenie (i przestrzeganie) chroni przedsiębiorstwo przed incydentami bezpieczeństwa oraz umożliwia ich szybsze
wykrywanie.
Ogólna strategia bezpieczeństwa teleinformatycznego określa, jak przedsiębiorstwo ma realizować wizję w odniesieniu do architektury zawierającej
techniczne ograniczenia. Jest to udokumentowany plan wysokiego poziomu
bezpieczeństwa informacji oraz systemów w przedsiębiorstwie. Identyfikuje
zasady i procedury dla wszystkich osób uzyskujących dostęp do zasobów organizacji. Strategia bezpieczeństwa teleinformatycznego to „żywy” dokument,
który jest stale aktualizowany w celu dostosowania do zmieniających się wymagań biznesowych i informatycznych. Przedsiębiorstwo, oprócz ogólnej,
wysokopoziomowej strategii bezpieczeństwa, powinno zawierać szereg innych
polityk/procedur, skoncentrowanych na konkretnym obszarze ryzyka/przedsiębiorstwa m.in. strategia bezpieczeństwa chmury obliczeniowej, strategia
bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, strategia bezpieczeństwa użytkowania
urządzeń osobistych przez pracowników na terenie firmy, strategia bezpieczeństwa mediów społecznościowych, strategia zarządzania tożsamością,
strategia bezpieczeństwa dużych zbiorów danych (tzw. Big Data), standardy
bezpieczeństwa dla partnerów zewnętrznych / klientów / dostawców / sprzedawców itd.
Program szkoleń dla pracowników z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie
teleinformatycznym jest fundamentalnym elementem działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem firmy. Obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zwiększają świadomość pracowników w obszarze ochrony informacji
i automatycznie zmniejszają ryzyko nieumyślnego naruszania zasad bezpieczeństwa przez pracowników oraz uczą jak rozpoznawać znaki ostrzegawcze
związane z cyberprzestępczością.
Ważnym elementem działań prewencyjnych są również regularne spotkania zespołu ekspertów (kierowników z działów: finansowego, ryzyka, prawnego, zasobów ludzkich, IT oraz/lub ochrony), mające na celu omawianie
bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie. Eksperci m.in. dzielą
się informacjami na temat wrażliwych zasobów i danych, analizują ryzyko
związane z naruszeniem bezpieczeństwa tych zasobów oraz ustalają metody
ich zabezpieczania. Dodatkowo analizują wykryte zagrożenia oraz określają skuteczniejsze, bardziej efektywne metody ich zwalczania w przyszłości.
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Ważnym obszarem aktywności zespołu jest podejmowanie działań, które
zmierzają do wzrostu świadomości wśród pracowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Polityka silnych haseł to zbiór zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa komputerowego poprzez zachęcanie użytkowników do stosowania silnych haseł i właściwego ich używania, bądź konfiguracje systemów, aby
wymuszały stosowanie silnego hasła. Silne hasło to takie, które zawiera co
najmniej 8 znaków, z czego małe i duże litery, cyfra lub znak specjalny oraz
jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. Polityka dotycząca haseł jest często
częścią oficjalnych przepisów organizacji i może być nauczana w ramach szkolenia dotyczącego świadomości bezpieczeństwa44. Bezpieczne przedsiębiorstwo powinno również posiadać procedurę określającą cykliczność przeglądów bezpieczeństwa i oceny luk w zabezpieczeniach, testów penetracyjnych
(autoryzowany, symulowany atak na system komputerowy przeprowadzany
w celu zidentyfikowania jego słabych punktów), kontrolowanych kampanii phishingowych, testów typu Red-Teaming (symulowany atak na system
o szerokim zakresie, może łączyć fizyczny i zdalny dostęp do sieci, zamiast replikować tylko najbardziej prawdopodobne metody ataku, operatorzy Red Team
próbują również nietypowych metod, wykorzystując kreatywne podejście, którego użyłby zmotywowany atakujący; różni się on od standardowego testu penetracji tym, że zespół Red koncentruje się na celu (dostępie), a nie na metodzie)45.
Bezpieczne przedsiębiorstwo powinno również posiadać ustandaryzowany proces reagowania na incydenty oraz proces klasyfikacji wartości zasobów danych46.
W kontekście bezpieczeństwa informacji jest to klasyfikacja na podstawie poziomu ich wrażliwości i wpływu na przedsiębiorstwo w przypadku ich ujawnienia, zmiany lub utraty.

AlFayyadh Bander, Improving Usability of Password Management with Standardized
Password Policies. Norway. Dostęp online 10.07.2018: http://folk.uio.no/josang/papers/ATJK2012-SARSSI.pdf.
45
Sence of Security, Red Teaming. Dostęp online 10.07.2018: https://www.senseofsecurity.
com.au/consulting/red-team-testing.
46
Carnegie Mellon University, Guidelines for Data Classification. Dostęp online 10.07.2018:
https://cmu.edu/iso/governance/guidelines/data-classification.html.
44
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SpeCyfika technologii IoT

Technologia IoT
Większość z nas już od pewnego czasu nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Praca, studia, rozrywka, ostatnie wiadomości z całego światu – wszystkie
te informacje da się znaleźć online. Europejczycy jako mieszkańcy jednych
z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie coraz więcej korzystają z urządzeń IT. Przykładowo, w 2015 roku przeciętny czas wykorzystania urządzeń
elektronicznych wzrósł o 24% i wyniósł 9 godzin 31 minut dziennie1.
Tak duża popularność nowych technologii powoduje, że Internet Rzeczy
staje się coraz częstszym tematem rozmów zarówno w domu jak i w pracy.
Koncepcja ta z pewnością posiada wystarczający potencjał, by wpłynąć na
nasze codzienne życie i pracę. Śmiało można twierdzić, że obserwujemy rewolucję mobilności, która być może zmieni całkowicie nasz sposób komunikowania się z otaczającą nas rzeczywistością2. Czym jednak tak naprawdę jest
Internet Rzeczy i jak duży wpływ może mieć na nasze działania?
Mimo, że coraz częściej słyszymy o IoT, z badań przeprowadzonych
przez firmę Accenture wynika, że aż 85% mieszkańców Europy nie wyobraża
sobie, czym jest Internet Rzeczy oraz na czym polega różnica pomiędzy IoT
a zwykłym Internetem. Zacznijmy, więc od zdefiniowania pojęć Internetu
oraz Internetu Rzeczy3. Według Roberta E. Kahna oraz Vintona G. Cerfa,
którzy są twórcami protokołu TCP/IP będącego podstawą większości sieci,
najlepszą możliwą definicją terminu Internet jest definicja określona przez
Samsung Techonomic Index 2015 report, Dostęp online 12/05/2017, http://www.samsung.
com/us/aboutsamsung/sustainability/sustainabilityreports/.
2
F. Behmann, K. Wu, Collaborative, Internet Of Things (C-Iot): For Future Smart Connected Life And Business, 2015.
3
Accenture, An IoT Report From Accenture's Acquity Group, Dostęp online 16/03/2017,
http://www.acquitygroup.com/docs/default-source/Whitepapers/acquitygroup-2014iotstudy.pdf.
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rezolucję przyjętą w Stanach Zjednoczonych 24 października 1995 roku.
Rezolucja ta głosi: 4
"Federal Networking Council (FNC) uznaje, że następujące pojęcie odzwierciedla poprawną definicję pojęcia “Internet”. Pojęcie „Internet" powinno być stosowane w odniesieniu do globalnego systemu informacyjnego, który spełnia następujące wymagania:
−

−

−

jest oparty na protokole transmisji danych Internet Protocol (IP) lub
jego modyfikacjach/rozszerzeniach oraz logicznie połączony poprzez
globalną jednorodną przestrzeń adresową,
jest w stanie zapewnić komunikację pomiędzy urządzeniami przy użyciu
protokołów Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/
IP) lub jego modyfikacjach/rozszerzeniach oraz (lub) innych protokołów
zgodnych z IP,
dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi
wyższego poziomu (high level services) oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.”

Z przedstawionej definicji wynika wszystkim nam znany obraz: Internet
łączy ze sobą komputery oraz smartfony w sposób umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie oraz wymianę danymi przez poszczególne jednostki podłączone do sieci. Po głębszym przyjrzeniu się temu pojęciu, staje się oczywiste,
że tak naprawdę, Internet łączy nie tylko poszczególne maszyny, lecz także
użytkowników, którzy z nich korzystają. Wynika z tego, że tradycyjny Internet jest siecią maszyn, ale również siecią ludzi, którzy z nich korzystają.
Właśnie to jest jedną z kluczowych różnic pomiędzy zwykłym Internetem,
a Internetem Rzeczy.
Jeśli chodzi o IoT, obserwujemy zupełnie inne jego przeznaczenie. Został on stworzony w celu połączenia nie ludzi, a „rzeczy” (poprzez „rzeczy”
rozumie się tu urządzenia elektroniczne wyposażone w jakikolwiek typ nadajników/odbiorników pozwalający na połączenie się z innymi elementami
sieci). Ze względu na „młodość” danej technologii obecnie nie istnieje ogólnie
przyjęta definicja terminu IoT. Skorzystamy, więc z definicji podanej przez
Michaela Millera w jego książce Internet Rzeczy. Określa ona, że Internet
Rzeczy (Internet Of Things, IoT) jest połączeniem unikatowych wbudowanych urządzeń komputerowych, które potrafią komunikować się między sobą
bez udziału człowieka5.
R. E. Kahn, V. G. Cerf, What Is The Internet (And What Makes It Work), grudzień 1999.
M. Miller, Internet Rzeczy Jak Inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają
świat, 2016.
4

5
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Jak już zostało powiedziane wcześniej, jednostką IoT może być każdym
urządzeniem, które da się wyposażyć w kartę sieciową. W świetle miniaturyzacji oraz rozwoju technologii, prawie każde urządzenie elektroniczne może stać
się elementem IoT. Między innymi, Internet Rzeczy może łączyć:
−
−
−
−
−

sprzęty medyczne, np. różne implanty, rozruszniki serca, etc.,
urządzenia AGD, np. pralki, czajniki, piekarniki, etc.,
środki transport, np. samochody, samoloty i drony, etc.,
czujniki oraz inne urządzenia automatyki domowej i produkcyjnej,
infrastrukturę całych miast i krajów, np. elementy sieci transportowej
czy alarmowej.

Celem docelowym Internetu Rzeczy jest połączenie większości urządzeń
elektronicznych w globalną sieć. W sposób naturalny powstaje pytanie, co
się wydarzy, gdy wszystko zostanie połączone? Każde z urządzeń podłączonych do sieci, w niezależności od tego czy będzie to czujnik, lodówka, dron
czy po prostu smart opaska będzie gromadziło, przetwarzało i wymieniało się
olbrzymią ilością informacji. Wszystkie wygenerowane dane mogą być zbierane i przetwarzane w celu optymalizacji oraz automatyzacji powtarzających
się procesów i czynności. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kawa sama się
parzy, gdy się budzimy; a samochód samoczynnie podjeżdża po nas z najbliższego parkingu, gdy wychodzimy z domu - właśnie takie możliwości oferuje
Internet Rzeczy. Dana technologia ma potencjał dokonać jakościowej zmiany
na rynku towarów i usług, gdy każdy element końcowego produktu będzie
analizowany i optymizowany w celu jak najlepszego dopasowania do potrzeb
osoby z niego korzystającej. Topologię Internetu Rzeczy prezentuje rysunek 7.
Na rysunku 7 jest zobrazowane jak wygląda potencjalna integracja IoT
z siecią Internet. Urządzenia Internetu Rzeczy postrzega się głównie jako
narzędzia generujące dane. Dodatkowo, możliwe jest wykonywanie poleceń
oraz nieskomplikowanej analizy danych przekazywanych od użytkowników
poprzez sieć. Celem zagwarantowania bezpieczeństwa danych, przynajmniej
na danym etapie rozwoju technologii, urządzenia nie są dostępne na poziomie
globalnej sieci Internet, lecz ukrywa się je za bramą sieciową. Do analizy
oraz ostatecznego przechowywania powstałych danych wykorzystywane
są technologie zapewniające znacznie większą moc obliczeniową oraz ilości
dostępnej pamięci. Do takich urządzeń należą między innymi serwery,
komputery, mainframe’y, chmury internetowe etc.
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Rysunek 7. Topologia Internetu Rzeczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Greenough, How the 'Internet of
Things' will impact consumers, businesses, and governments in 2016 and beyond,
lipiec 2016, Dostęp online 14/05/2017 http://www.businessinsider.com/how-theinternet-of-things-market-will-grow-2014-10?IR=T.

Możliwość integracji oraz funkcjonalność urządzeń Internetu Rzeczy
została nie raz przemyślana w trakcie stanowienia się technologii. W kolejnej części, celem zrozumienia idei stworzenia technologii IoT, omówimy jej
historię.
Historia rozwiązań IoT
Internet Rzeczy jak już zostało przedstawione, jest pojęciem względnie
nowym, żeby zrozumieć go głębiej zostanie przedstawiona historia jego powstania i rozwoju od samego początku aż do dzisiaj. Termin IoT powstał
w roku 1999, natomiast idea była znana o wiele wcześnie. W roku 1982 pracownicy wydziału Computer Science Carnegie-Mellon podłączyli do sieci
automat z Coca Colą. Pozwoliło to na zdalne sprawdzanie liczby dostępnych
w automacie puszek Coli oraz ich temperatury6.
6
Computer Science Department, The "Only" Coke Machine on the Internet, grudzień 2015,
Dostęp online 12/04/2017, https://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt.
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Kilka lat później, w roku 1989 zaprezentowano projekt domu przyszłości, którego model pobudowano w Niderlandach. Chriet Titulaer, architekt,
który zaprojektował dom, chciał pokazać jak mogą wyglądać domy przyszłości. Budynek był wyposażony w liczne systemy automatyzacji, między innymi
powinien był być w stanie „rozumieć” rozporządzenia właściciela podawane
głosem oraz stać się kwintesencją integracji pomiędzy maszyną a człowiekiem7.
Pierwszym masowo produkowanym urządzeniem, które moglibyśmy zaliczyć do sprzętu będącego częścią Internetu Rzeczy został toster stworzony
w roku 1990. Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control Toaster mógł
być włączany oraz wyłączany zdalnie, a w roku 1991 dodano automatyczny
manipulator, przy pomocy, którego dało się zaprogramować maszynę na
automatyczne włożenie kromki chleba do urządzenia8.
Za ojca pojęcia Internetu Rzeczy uważa się Kevin Ashton. W roku 1999,
gdy on pracował w P&G, po raz pierwszy użył pojęcia IoT w swojej prezentacji
na temat RFID. RFID (ang. Radio-frequency identification) jest technologią
do identyfikacji obiektów przy użyciu etykiet elektronicznych. Później, Kevin zajmował się rozwojem danej technologii przy uniwersytecie MIT9. Dane
centrum naukowe koordynowało pracę siedmiu innych uniwersytetów, które
zajmowały się podobnymi badaniami. To akurat tym ośrodkom zawdzięczamy stworzenie architektury Internetu Rzeczy10.
Dopiero w 1999 roku przez IBM został stworzony pierwszy protokół
typu Machine-to-Machine. Autorzy protokołu MQTT charakteryzują go
jako łatwe w wykorzystaniu narzędzie, pozwalające na przesyłanie wiadomości oraz poleceń pomiędzy urządzeniami w celu wymiany niewielką ilością
informacji albo nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniami w warunkach
drogiego i/lub niestabilnego połączenia11. Protokół został zaakceptowany
przez większość deweloperów zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla urządzeń IoT. To wydarzenie stało się kolejnym bodźcem dla rozwoju Internetu Rzeczy. W następnych latach zaczęły powstawać publikacje
w takich znanych czasopismach jak The Guardian, Scientific America oraz

Cisco, Where Does The Internet of Things Come From?, grudzień 2016, Dostęp online
02/05/2017: https://datafloq.com/read/where-does-the-internet-of-things-come-from/524.
8
Ibidem.
9
K. Maney, A. Maney, K. Ashton, Father of the Internet of Things & Network Trailblazer,
grudzień 2014, Dostęp online 10/05/2017: https://newsroom.cisco.com/feature-content?art
icleId=1558161.
10
Cisco, Press Release czerwiec 2011, Dostęp online 09/04/2017: http://www.cisco.com/c/
ru_ru/about/press/press-releases/2011/062711d.html.
11
MQQT Official Web Page, http://mqtt.org/, Dostęp online: 11/03/2017.
7
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Boston Globe. Mieściły one pierwsze opisy dopiero powstających urządzeń
IoT oraz koncepcji Internetu Rzeczy.
W czerwcu 2000 roku powstała pierwsza na świecie podłączona do sieci
Internet lodówka - LG Internet Digital DIOS. Lodówka była projektowana
w ciągu trzech lat, zaczynając od roku 1997. Celem prezentacji było potwierdzenie możliwość realizacji idei IoT w codziennym życiu, możemy uważać, że
był to swojego rodzaju proof of concept dla IoT. Urządzenie zostało wyposażone w LCD ekran oraz port LAN, przy pomocy którego odbywało się połączenie z siecią. Zdalnie dało się uzyskać informacje o temperaturze oraz liczbie
dostępnych produktów, a także przepisach kulinarnych12.
Według definicji CISCO, Internet Rzeczy powstał w momencie, gdy liczba urządzeń podłączonych do sieci przewyższyła liczbę potencjalnych użytkowników, którzy mogliby korzystać z Internetu. W oparciu o badania przeprowadzone przez Forrester Research w Chinach w roku 2009, analitycy z CISCO
IBSG policzyli, że liczba urządzeń online przewyższyła liczbę ludności w latach
2008-2009. W roku 2010 liczba urządzeń podłączonych do sieci wynosiła ok.
12,5 miliardów, gdyż ludność planety liczyła ok. 6,8 miliardów osób13.
Największym wydarzeniem ostatnich lat bezpośrednio będącym skutkiem zwiększenia się liczby urządzeń podłączonych do sieci zostało stworzenie
protokołu IPv6 w 2011 roku. Ten protokół powinien zamienić poprzednika IPv4. Pozwoli to na zwiększenie maksymalnej liczby urządzeń będących
w stanie jednocześnie podłączyć się do sieci do 340 sekstylionów (340•1036)
urządzeń. Obecnie maksymalna liczba możliwych połączeń jest ograniczona
do około 4 miliardów adresów i prawie się wyczerpała14.
Obecny rozwój IoT
Dzisiaj Internet Rzeczy nabiera szczególnie dużego znaczenia. Dzieje
się tak w związku z powszechną integracją urządzeń podłączonych do sieci w systemy wykorzystywane w codziennym życiu. Obecnie urządzenia
Internetu Rzeczy najczęściej są wykorzystywane do tworzenia różnorakich
Ch. Tozzi, IoT Past and Present: The History of IoT, and Where It's Headed Today,
kwiecień 2011, Dostęp online 14/05/2017: http://talkincloud.com/cloud-computing/iot-pastand-present-history-iot-and-where-its-headed-today.
13
D. Evans, The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing
Everything, kwiecień 2011, Dostęp online 14/05/2017: http://www.cisco.com/c/dam/en_us/
about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf.
14
Ch. Tozzi, C. Talkin, IoT Past and Present: The History of IoT, and Where It's Headed, kwiecień 2016, Dostęp online 04/03/2017: http://talkincloud.com/cloud-computing/
iot-past-and-present-history-iot-and-where-its-headed-today.
12
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inteligentnych systemów wspomagających systemy podstawowe, albo też stosowane są, jako samodzielne rozwiązania o niedostępnej wcześnie funkcjonalności. Już dzisiaj obserwujemy znaczny wzrost popytu na czujniki ciepła,
ciśnienia, wibracji, wilgoci oraz oświetlenia. Używa się ich do monitoringu
w różnych inteligentnych systemach instalowanych w domach, biurach i fabrykach. Pozwala to na zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników danej infrastruktury.
Coraz częściej tzw. systemy smart house są wdrążane przez przeciętnych
ludzi w ich własnych budynkach. Natomiast te, najbardziej zaawansowane,
w danej chwili, dostępne są wyłącznie zamożniejszej części społeczeństwa.
Uważa się, że Mark Zuckerberg, twórca oraz dyrektor generalny Facebook’a, jest posiadaczem jednego z najbardziej zaawansowanych rozwiązań
w danej sferze15. Właściciel domu poszedł o krok dalej niż inni i oprócz
już standardowych systemów przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych,
multimedialnych etc. wdrążył system „sztucznej inteligencji”, która ma na
imię Jarwis. System może być sterowany przy użyciu głosu oraz aplikacji mobilnych. Potrafi rozpoznawać ludzi, automatycznie zarządzać oświetleniem
oraz systemami multimedialnymi. Dodatkowo, stworzony został Facebook
Bot, pozwalający komunikować się z Jarwisem poprzez wysyłanie wiadomości
przy użyciu aplikacji Facebook Messenger.16 Gdy właściciel domu się budzi,
inteligentny dom sam włącza muzykę, podsmaża świeże toasty oraz podaje
właścicielowi czystą koszulkę17.
Kolejnym przykładem słynnego inteligentnego domu jest posiadłość
Billa Getes’a o nazwie „Xanadu 2.0”. Powierzchnia budynku wynosi ok.
6130 metrów kwadratowych. Pierwszą rzeczą, którą dostają goście przy zwiedzaniu posiadłości jest tzw. pin. Jest to metka elektroniczna, która pozwala
systemom budynku zidentyfikować osobę w celu dopasowania oświetlenia,
temperatury oraz pozostałych parametrów systemów do jej indywidualnych
potrzeb. W większości pokoi nie ma tapet, zamieniają je ogromne ekrany,
których obrazy da się zmienić jednym kliknięciem. Dodatkowo, za ekranami
ukryte są głośniki oraz czujniki. Multimedialny system został zaprojektowany
w sposób pozwalający układom inteligentnego domu samodzielnie przekierowywać dźwięk w te pokoje, w których obecnie są osoby, które powinny tę
dźwięk usłyszeć. Każdy z pokoi w budynku wyposażony jest w osobny tablet
15
R. Nieva, Zuckerberg shows off Jarvis, his smart home AI, grudzień 2016, Dostęp online
17/03/2017: https://www.cnet.com/news/zuckerberg-shows-off-jarvis-his-smart-home-ai/.
16
17

Ibidem.
Ibidem.
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połączony z systemem sterowania inteligentnym domem. Przy użyciu danego
urządzenia, użytkownik ma możliwość ręcznego sterowania systemami budynku z dowolnego miejsca18.
Co więcej, IoT zaczął przenikać w miejsca wcześniej niedostępne większości technologii. Lekarzy stosują miniaturowe urządzenia o kształcie pigułki,
które pozwalają na dokładną diagnostykę niektórych chorób. Specjalistyczne
opaski pozwalają lekarzom w trybie ciągłym obserwować stan pacjenta, co
w niektórych przypadkach staje się realną szansą na podwyższenie jakości oraz
przedłużenie życia pacjentów.
Dobrym przykładem mogą posłużyć badania prowadzone przez IBM
oraz Pfizer19. Obserwacja objawów choroby Parkinsona oraz ustalenie optymalnego trybu i sposobu leczenia wymaga ciągłej obserwacji pacjentów. Związane to jest z nietypowością przebiegu choroby różnych pacjentów. Jednym
z możliwych rozwiązań jest prowadzenie dzienników przez osoby chore, lecz
często taki dziennik zawiera bardzo subiektywne informacje. Dodatkowo,
ręczne zapisywanie danych jest uciążliwe dla pacjenta, a ich analiza zbyt czasochłonna dla lekarza. Sytuację obiecują poprawić urządzenia służące do nagrywania aktywności chorych, na których oparte jest dane badanie. Pierwsza
część eksperymentu przeprowadzona zostanie w monitorowanym ośrodku.
Będzie on wyglądał jak zwykły dom, każdy pokój, którego zostanie wyposażony w mnóstwo różnych czujników. W taki sposób, naukowcy spodziewają
się zaobserwować różnice w zachowaniu osób z grupy kontrolnej oraz osób
chorujących na Parkinsona. W wyniku zostanie opracowany zestaw czujników pozwalający na najbardziej precyzyjną obserwację krytycznych objawów
choroby. Uzyskane informacje będą wykorzystywane do ustalania indywidualnych programów leczenia oraz uzyskania optymalnej, z terapeutycznego
punktu widzenia, dawki stosowanych leków20.
Kolejnym przykładem możliwości Internetu Rzeczy są inteligentne
samochody. W 2015 roku samochód Audi SQ5 wyruszył w 9-cio dniową

18
M. Stone, 19 Crazy Facts About Bill Gates' $123 Million Washington Mansion, listopad
2014, Dostęp online 10/04/2017: http://www.businessinsider.com/19-crazy-facts-about-bill-gateshouse-2014-11?IR=T; Business Insider, The 30 Most Expensive Homes In Tech, Ranked!, Dostęp online: 13/05/2017, http://www.businessinsider.com/most-expensive-homes-in-tech-2014-8?IR=T.
19
R. Miller, IBM, Pfizer launch joint experiment to help measure Parkinson’s symptoms using IoT
and analytics, kwiecień 2016, Dostęp online 02/04/2017: https://techcrunch.com/2016/04/06/
ibm-pfizer-launch-joint-experiment-putting-iot-and-analytics-to-bear-on-parkinsons-disease/.
20
IBM, Pfizer Taps IBM for Research Collaboration to Transform Parkinson’s Disease Care,
kwiecień 2016, Dostęp online 27/04/2017: https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/49475.wss.
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podróż z San-Francisko do Manhattanu. Ciekawostką jest to, że cała droga
została pokonana bez uczestnictwa kierowcy21.
Władze amerykańskie już zapowiedziały rozpoczęcie ery samochodów
bez kierowców. Słowa te zostały potwierdzone wydaniem pierwszej w historii ustawy o autonomicznych samochodach22. Określone zostały wymagania
do poszczególnych klas automatyzacji pojazdów. Rozróżniane są samochody,
które mogą poruszać się zupełnie samodzielnie (bez udziału i nadzoru człowieka jak np. rozwiązanie zaproponowane przez Google) oraz pojazdy, którym można przekazać kontrolę na pewien czas w trakcie podróży, np. samochody Tesła z funkcją autopilot. Projekt rozwijany przez Google udowodnił
bezpieczeństwo i niezawodność danej technologii poprzez tysięcy kilometrów
podołanych bez uczestnictwa człowieka na terytorium USA23.
Niestety, miały miejsce też wydarzenia, które zmuszały poddać wątpliwości prawidłowość decyzji, pozwalającej na wykorzystanie danej technologii na szeroką skalę. Jednym z najbardziej znanych jest wypadek samochodu
Tesla powstały z winy autopilota. W wyniku niemożliwości rozpoznania białego ciągnika na tle jasnego nieba przez system, autopilot nie podjął decyzji
o awaryjnym hamowaniu. Doprowadziło to do zderzenia samochodu osobowego Tesla Model S z 12-tu kołowym ciągnikiem. W wyniku wypadku
kierowca zginął na miejscu24.
Od samego początku Tesla pozycjonuje daną technologię jako dodatkową opcję dostępną do testowania. Wielokrotnie podkreślany jest obowiązek
trzymania rąk na kierownicy w trakcie jazdy. Powinno to zapewnić możliwość przejęcia ręcznego kierowania w przypadku, gdyby na drodze wynikło
zagrożenie.
Kolejnym zastosowaniem technologii IoT jest sport oraz fitness. Nikogo już nie dziwią różnorakie opaski sportowe oraz smart watch’e. Korzystamy z tych urządzeń, na co dzień do policzenia liczby kroków zrobionych
w ciągu dnia, zużytych kalorii oraz monitorowania intensywności treningów.
21
M. Petrány, Delphi's Autonomous Audi Made It From San Francisco To New York City,
marzec 2015, Dostęp online 10/05/2017: http://jalopnik.com/delphis-autonomous-audimade-it-from-san-fransisco-to-n-1695458887.
22
H. Reese, US DOT unveils 'world's first autonomous vehicle policy,' ushering in age of driverless cars, wrzesień 2016, Dostęp online 03/05/2017: http://www.techrepublic.com/article/
us-dot-unveils-worlds-first-autonomous-vehicle-policy-ushering-in-age-of-driverless-cars/.
23
L. Whitney, Google's self-driving cars tear up 3 million miles a day, luty 2016, Dostęp online 03/05/2017: https://www.cnet.com/news/how-googles-self-driving-cars-drive-3-millionmiles-a-day/.
24
D. Yadron, D. Tynan, Tesla driver dies in first fatal crash while using autopilot mode, lipiec 2016, Dostęp online 20/04/2017: https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/30/
tesla-autopilot-death-self-driving-car-elon-musk.
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Z punktu widzenia sportowców, narzędzia IoT pozwalają nie tylko na śledzenie własnego progresu, lecz także na zapoznanie się z programami treningowymi oraz wynikami innych. Pozwala to na porównywanie własnych
osiągnięć, wybór optymalnych programów treningowych dopasowanych
do indywidualnych cech atlety oraz optymalizację długości wysiłku i odpoczynku po każdym treningu. Znanym przykładem pakietu oprogramowania
pozwalającym na korzystanie z wyżej wymienionej funkcjonalności jest IBM
Watson25. Dane zbierane w ciągu gry mogą zostać użyte przez trenerów do
analizy błędów w celu ich późniejszej eliminacji. Dodatkowo, sztuczna inteligencja pozwala na wybranie najlepszej możliwej strategii w konkretnej grze,
opierając się na poprzednie doświadczenie.
IBM od wielu lat jest jednym ze sponsorów zawodów w Wimbledon.
Organizatorzy tego eventu widzą od razu kilka zalet we wdrożeniu technologii IoT na boisku. Po pierwsze, urządzenia Internetu Rzeczy pozwolą rozwiązać wiele sprzeczności wynikających w ciągu gry. Czujnik w odróżnieniu
od sędziego na pewno dokładnie i bezstronnie poda informację o zdarzeniu,
eliminuje takie niezgodności jak na przykład dotknięcie piłki przez gracza,
albo delikatne wykroczenie piłki poza ustalone granice pola. Po drugie, może
to znacznie rozszerzyć doświadczenia kibiców. Według Alexandra Willisa, dyrektora ds. komunikacji, spodziewalibyśmy się, że około 10-20% audytorium
będzie obserwowało turniej przy użyciu kanałów cyfrowych. Natomiast przy
użyciu technologii zaprezentowanych przez IBM da się znacznie zwiększyć
liczbę kibiców obserwujących grę w trybie online. Specjaliści firmy IBM uważają, że użycie technologii IoT doprowadzi do jakościowego przekształcenia
doświadczeń kibiców oglądających relację online26.
Jeśli chodzi o zwykłych obywateli, przedsiębiorstwo Endeavour w swoich
badaniach obserwowała zachowanie właścicieli opasek sportowych oraz smart
watch’y. Okazało się, że około połowy z nich zaprzestaje użycia danych urządzeń w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od momentu nabycia27. Poszukiwane, więc są rozwiązania mniej uciążliwe dla użytkownika, ale o podobnym zakresie funkcjonalności. Przykładem jednej z innowacyjnych firm, która tworzy
inteligentną odzież jest przedsiębiorstwo Sensoria. W tej firmie projektowane
A. Bennett, Watson IoT and Sports: Change the Game, lipiec 2016, Dostęp online
28/03/2017: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/watson-iot-sports/.
26
IBM, IBM at Wimbledon 2016, Dostęp online 04/05/2017, http://www-05.ibm.com/in
novation/uk/wimbledon/index.html.
27
IoT Conference, Official Webpage, Internet of Things in sport: opportunities of smart
clothes and shoes, listopad 2016, Dostęp online 27/04/2017: https://iotconf.ru/en/news/
internet-veshchey-v-sporte-chto-umeet-umnaya-odegda-i-obuv-60235.
25
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oraz tworzone są przedmioty odzieży zawierające wszyte czujniki pozwalające
na monitorowanie fizycznej aktywności właściciela.
Kampania AdWords, której właścicielem jest Google doskonale się
sprawdza w ciągu ostatnich kilku lat. Technologia ta przedstawia swojego
rodzaju sugestie kontekstowe28 i polega na tym, że reklama jest wyświetlana
wtedy, gdy użytkownik szuka wybranych produktów albo potencjalnie byłby
zainteresowany ich nabyciem. Pozwala to uniknąć wyświetlania informacji,
w których użytkownik nie jest zainteresowany. Natomiast, komunikaty zawsze docierają do audytorium docelowego, które jest zainteresowane nabyciem danego towaru lub usługi29. Przy użyciu danej technologii próbuje się
zwiększyć dopasowanie wyświetlanych komunikatów w oparciu jedynie o słowa kluczowe poszukiwane przez użytkownika. Natomiast wyobraźmy sobie,
że nadawca doskonale wie, czego potrzebujemy, mimo, że w żaden sposób
tego nie deklarowaliśmy. Pozwoliłoby to przejść na zupełnie nowy poziom
wygody podczas robienia zakupów. Jest to możliwe w świecie IoT.
Kolejnym przykładem są inteligentne urządzenia AGD integrowane
z systemami inteligentnych domów. Czujniki inteligentnych domów potrafią
w trybie ciągłym obserwować wielkości zapasów i w miarę ich wyczerpania
się automatycznie składać zamówienia o ich uzupełnienie. Ze strony sklepu
dałoby się też doprowadzić do pewnej automatyzacji procesu realizacji takich
zamówień. Na przykład, zgłoszenie może być przyjmowane oraz kompletowane przez roboty oraz wysyłane przy użyciu dronów. Mimo, że w danej chwili
te pomysły brzmią, jako elementy fantastycznego światu przeszłości, ich realizacją już zajęły się większe korporacje.
Przykładem może posłużyć firma Sumsung, która w 2016 zaprezentowała inteligentną lodówkę o nazwie Family Hub. Dane urządzenie potrafi
przy pomocy trzech kamer zamontowanych wewnątrz ciągle monitorować
dostępne produkty. Właściciel może uzyskać informacje o zawartości lodówki w każdej chwili używając smartphone’a. Dodatkowo, zawarte zostały umowy pomiędzy firmą Sumsung a MasterCard. Zdaniem autorów tego

Google, AdWords, Dostęp online 02/05/2017: https://support.google.com/adwords/
answer/1726458?hl=pl.
29
Forbes, How exactly does gogle adwords work, sierpień 2015, Dostęp online 25/04/2017:
https://www.forbes.com/sites/quora/2014/08/15/how-exactly-does-google-adwordswork/#2b5a50557bd3.
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projektu, możliwość szybkiego sprawdzenia zawartości lodówki ułatwi robienie zakupów w trybie online30.
Amazon jest kolejną firmą, która będąc jednym ze światowych liderów
na rynku sprzedaży internetowych, ciągle szuka technologii pozwalających
na zwiększenie dochodów. Obecnie korporacja jest w trakcie wdrażania
rozwiązania, które potrafi zrewolucjonizować sposób, w jaki są robione zakupy
przez Internet - chodzi o projekt Prime Air. Idea polega na zautomatyzowaniu
procesu dostawy towarów zamówionych online. Zamówienie zostanie skompletowane oraz załadowane na pokład specjalnych dronów przeznaczonych
do dostawy paczek. Taki dron uda się bezpośrednio do odbiorcy i w trybie automatycznym, bez interwencji człowieka, dokona dostawy w rekordowy czas.
Dane rozwiązanie ma kilka ważnych atutów: pozwala na zoptymalizowanie
nakładu pracy potrzebnego dla zrealizowania wybranego zamówienia, odciąża
systemy transportowe dużych miast, gwarantuje najszybszą możliwą dostawę
oraz jest ekologiczne i łatwo skalowalne. Natomiast do największych problemów, z którymi boryka się Amazon, należą ograniczenia maksymalnej wagi
paczki oraz odległości, na którą może ona zostać dostarczona. Dodatkowo,
mocno dyskutowane są kwestie bezpieczeństwa danego systemu dostawy31.
Po omówieniu technologii dostępnych na rynku IoT nasuwa się pytanie
- jaki jest główny cel wdrażania tych technologii? Często przytaczaną odpowiedzią na to pytanie jest, że celem wdrażania urządzeń Internetu Rzeczy jest połączenie wszystkich urządzeń w jedyną globalną sieć, co pozwoli na rewolucję
w strefie automatyzacji.
W roku 2016, według szacowań różnych firm, liczba inteligentnych
urządzeń wynosiła od ok. 6,4 do 9 miliardów (nie licząc komputerów, smartphone’ów oraz tabletów)32. Natomiast szacuje się że 35,83 miliarda urządzeń
IoT zostanie zainstalowanych do 2021 a do 2025 roku będzie to 75,44 miliarda urządzeń IoT33.
E. Zolfagharifard, Smarter than the average appliance: Samsung reveals 'Family Hub' fridge
that orders food, plays films and even lets you see INSIDE IT remotely, styczeń 2016, Dostęp
online 05/05/2017: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3386204/Smarter-aver
age-appliance-Samsung-reveals-Family-Hub-fridge-orders-food-plays-films-lets-INSIDE-re
motely.html.
31
Amazon, Amazon Prime Air Webpage, Dostęp online 27/03/2017: https://www.amazon.
com/Amazon-Prime-Air/b?node=8037720011; L. Johnson, 9 things you need to know about
the Amazon Prime Air drone delivery service, luty 2017, Dostęp online 27/03/2017: http://
www.digitalspy.com/tech/feature/a820748/amazon-prime-air-drone-delivery-service/.
32
A. Nordrum, Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated, sierpień 2016, Dostęp online 03/04/2017: http://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/
internet/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated.
33
J. Steward, The Ultimate List of Internet of Things Statistics for 2022, grudzień 2021,
Dostęp online 06/12/2021: https://findstack.com/internet-of-things-statistics/
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Szacuje się, że wydatki na rozwój IoT w ciągu kolejnych trzech lat wyniosą
1,29 miliarda dolarów. Według szacowań wykonanych przez International
Data Corporation, większość tych środków zostanie wydana na hardware,
oprogramowanie oraz integrację urządzeń34.
Podobne liczby podawane są przez inne firmy zajmujące się urządzeniami Internetu Rzeczy. Według raportu opracowanego przez Business Insider
inwestycje na danym rynku w latach 2015-2020 powinny wynieść około
6 miliardów dolarów, a zwrot z nich (ROI) wyniesie aż 13 miliardów dolarów.
W przypadku dokonania dekompozycji danej kwoty, okazałoby się, że indywidualni konsumenci wydadzą ok. 400 milionów dolarów, zainstalowanych
zostanie ok. 5 miliardów nowych urządzeń, a zwrot z inwestycji wyniesie ok.
400 milionów dolarów. Następną według wielkości grupą konsumentów są
państwa oraz instytucje państwowe. Oczekuje się, że wydadzą one ok. 2,1 miliarda dolarów, zainstalowanych zostanie ok. 7,7 miliardów urządzeń, a zwrot
z inwestycji (ROI) wyniesie ok. 4,7 miliardów dolarów. Największą kwotę
na rozwój IoT przeznaczą firmy oraz organizacje komercyjne. Szacuje się, że
inwestycje wyniosą ok. 3 miliardów dolarów, oczekiwany z nich zwrot wyniesie ok. 7,6 miliardów dolarów, a zakupionych i zainstalowanych zostanie ok.
11,2 miliardów nowych urządzeń35.
Problemy i wyzwania
Mimo wszystkich przewag, które uzyskać można po wejściu do ery Internetu Rzeczy należy też wspomnieć o zagrożeniach i problemach, które się
pojawiły i mogą się pojawić w przyszłości.
Oczywistym problemem na drodze do światu połączonych rzeczy jest
kwestia technologii. Na razie, nie istnieje sposób połączenia wszystkiego
w globalną sieć. Jest tak między innymi z powodu relatywnie dużych rozmiarów nadajników oraz odbiorników; niezbyt efektywnych baterii o zbyt
małej, dla zapewnienia trwałej autonomii narzędzia, pojemności; braku technologii pozwalającej na połączenie urządzeń znajdujących się na znacznych
odległościach bez użycia scentralizowanych hubów lub stacji bazowych. Na
dodatek, mimo pozornie dużej mocy obliczeniowej współczesnych serwerów

IDC Webpage, Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, Dostęp online
20/04/2017: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P29475.
35
BI Intelligence, Here's how the Internet of Things will explode by 2020, sierpień 2016,
Dostęp online 20/04/2017: http://www.businessinsider.com/iot-ecosystem-internet-of-thingsforecasts-and-business-opportunities-2016-2?IR=T.
34
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oraz mainframe’ów nadal nie byłyby one w stanie przetworzyć tak dużej liczby danych. Jeśli chodzi o software, też są pewne problemy głównie wynikające z braku jednolitych standardów oraz frameworków przeznaczonych dla
Internetu Rzeczy. Aplikacje, które będą napędzały urządzenia IoT dopiero
powstają. Na razie, nie są one w pełni przetestowane i bezpieczne. Natomiast
codziennie tworzy się rozwiązania dążące do ujednolicenia wykorzystywanych
aplikacji oraz protokołów.
Oprócz problemów tak oczywistych, jak brak technicznej możliwości
implementacji pewnych rozwiązań istnieją też wyzwania znacznie bardziej
skomplikowane i kontrowersyjne. Właśnie jednemu z nich poświęcona jest
niniejsza praca – problemowi bezpieczeństwa danych użytkowników IoT.
Herjavec Group, jedna z wiodących globalnych grup specjalizujących się na
cyberbezpieczeństwie, szacuje, że koszty, które firmy poniosą z tytułu ataków
cybernetycznych, celem, których będą urządzenia IoT, wyniosą około 6 miliardów dolarów w roku 2021. Warto dodać, że estymacja została przeprowadzona w oparciu o potwierdzone publicznie ataki na systemy informacyjne
dużych korporacji. Oznacza to, że w danej prognozie pominięte zostały ataki,
które nie zostały ujawnione przez firmy, niewykryte ataki, ataki, których celem są indywidualni użytkownicy niezależnie od liczby użytkowników, którzy
doświadczyli problemu36.
Według statystyk stworzonych przez Ponemon Institute, corocznie firmy
ponoszą straty finansowe oraz reputacyjne z tytułu cyberataków. Przeciętny
koszt poniesiony przez korporację z tytułu cyberataków w ubiegłym roku
wyniósł 9,5 milionów dolarów, a przeciętnie dwa ataki tygodniowo kończyły
się sukcesem dla atakujących37.
Na rysunku 8 można zaobserwować wysokość strat poniesionych przez
firmy w latach 2015-2016 w podziale na kraje. Widać, że we wszystkich wymienionych krajach, koszty ponoszone z tytułu cyberzagrożeń wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Z badań wynika, że najczęściej kosztom
finansowym powstałym z tytułu poniesionego ataku towarzyszą też straty
informacyjne oraz reputacyjne, które konsekwentnie implikują zmniejszenie
wartości kapitału firm będących ofiarą ataku.

S. Morgan, Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation, 2016, Dostęp online 20/03/2017:
http://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/.
37
Ponemon Institute LLC, Cost of Cyber Crime 2016: Reducing the Risk of Business Innovation, październik 2016.
36
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Rysunek 8. Wykres przedstawiający całkowity koszt cyberprzestępczość w mln. dolarów poniesiony w ciągu 6 miesięcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Raport Ponemon Institute.

Natomiast, okazało się, że da się dość efektywnie przeciwdziałać stratom
poniesionym z tytułu danych ataków. Na przykład firmy, które korzystają ze
sformalizowanego procesu tworzenia kopii zapasowych danych oszczędzają
przeciętnie ok. 1 miliona dolarów rocznie, a te przedsiębiorstwa, w których
wprowadzono zaawansowane systemy tworzenia kopii zapasowych danych
podwajają tę kwotę38.
Jak już zostało to wcześniej przytoczone, IoT jest nową technologią, więc
urządzenia Internetu rzeczy często okazują się podatne na różnego typu ataki cybernetyczne. W odróżnieniu od dojrzałych technologii (np. komputery, mainframe’y, serwery) oraz przetestowanych systemów operacyjnych; na
rynku IoT brakuje doświadczenia walki z cyberprzestępcami. Spora część
produkcji tworzona jest przez firmy, którym opłaca się obcinać wydatki przeznaczone na przeprowadzenie testów penetracyjnych celem przeznaczenia
danych aktywów na np. zwiększenie innowacyjności produktu oraz reklamę.
Podobne zachowanie stwarza cały szereg możliwości dla cyberprzestępców.

D. Shephard, 84 Fascinating & Scary IT Security Statistics, marzec 2016, Dostęp online
20/04/2017: https://www.netiq.com/communities/cool-solutions/netiq-views/84-fascinatingit-security-statistics/.
38
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Według danych opublikowanych przez HP w roku 2015, około 70% najczęściej używanych urządzeń Internetu Rzeczy są podatne na różnego rodzaju
ataki39.
Rysunek 9. Wykres przedstawiający strukturę kosztów poniesionych z tytułu cyberataków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Raport Ponemon Institute.

Obecnie nie istnieje klarowny proces testowania nowych urządzeń IoT,
zanim wejdą na rynek. Branża IT nadal go tworzy w oparciu o doświadczenie zdobywane empirycznie - poprzez obserwację zmian zachodzących w znanych wektorach zagrożeń, ale też poprzez ujawnianie nowych. Według badań
przeprowadzonych przez firmę Verizon, jednym z krytycznych aspektów bezpieczeństwa na danym etapie rozwoju technologii nadal jest sposób, w jaki
urządzenia wzajemnie się uwierzytelniają. Celem tego procesu jest niedopuszczenie wykonania potencjalnie niebezpiecznych poleceń i połączeń, które mogłyby doprowadzić do wycieku informacji lub innych niepożądanych
efektów40. Komunikacja pomiędzy urządzeniami, może zostać przerwana
z różnych powodów, a co za tym idzie brak pewnego sposobu autentykacji
uniemożliwi stworzenie bezpiecznego systemu zapewniającego możliwość wymiany danymi pomiędzy urządzeniami.
Cybersecurity Ventures, IOT Security Report, Dostęp online 18/03/2017: http://cyberse
curityventures.com/internet-of-things-security-report-q3-2015/.
40
Verizon, State of the Market: Internet of Things 2016, Dostęp online 23/04/2017:
https://www.verizon.com/about/sites/default/files/state-of-the-internet-of-things-market-report-2016.pdf.
39
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Skala wielkości danych przekazywanych w pewnym zakresie środowisk
jest czynnikiem utrzymującym spójność operacji, lecz krytyczne dane, które
mogą zostać zbadane i zidentyfikowane, wymagają zastosowania technik gwarantujących prywatność użytkowników. Jedną z takich technik jest metoda
nazywana pseudonomizacją danych. Polega ona na przypisywaniu ukrytego
identyfikatora do przekazywanych danych, tak, aby nie dało się na podstawie przekazywanych informacji zidentyfikować osoby, adresu lub innych danych o pochodzeniu komunikatu. Dany proces polega nie na jednorazowym
przetworzeniu danych, lecz na szeregu interaktywnych zmian, które powinny
zajść w ściśle ustalonej sekwencji. Według badania Oxford Economics, problematyka bezpieczeństwa oraz prywatności są postrzegane, jako zagadnienia
długoterminowe. Badacze podkreślają, że sukces zależy od systemów deweloperskich, przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz procedur zarządzania informacjami generowanymi przez urządzenia IoT41.
Niestety, brak dobrze zdefiniowanych zagrożeń oraz względnie niewielki
czas obecności technologii na rynku skutkuje dość wysoką liczbą podatności
ciągle wykrywanych w urządzeniach Internetu Rzeczy. Przykładem ilustrującym skalę podatnych urządzeń może posłużyć słynny botnent „Mirai”. Jest to
botnet w całości składający się z urządzeń IoT. Dotychczas nigdy wcześniej
pojęcie botnetu nie kojarzyło się z niczym oprócz komputerów. Mirai składa
się głownie z odtwarzaczy DVD, IP kamer, routerów, oraz inteligentnych
urządzeń AGD. Obecnie Mirai liczy około 500 tys. różnych urządzeń, z których większość fizycznie znajduje się w Chinach, Hong Kongu, Makau, Wietnamie, Tajwanu, Południowej Korei, Tajlandii, Indonezji, Brazylii oraz Hiszpanii. Dany botnet jest w stanie wywoływać potężne DDoS (ang. Distributed
Denial of Service) ataki. Liczebność urządzeń, które padły ofiarą wirusa oraz
zostały dołączone do botnetu ciągle rośnie. Nowe urządzenia dodaje się do
botnetu poprzez ciągłe skanowanie sieci przez urządzenia już będące częścią
botnetu. Gdy wykrywane jest nowe urządzenie IoT, Mirai próbuje podłączyć
się do niego przy użyciu domyślnych loginów oraz haseł. Urządzenia, które
akceptują podane do autoryzacji dane użytkownika są infekowane wirusem,
a co za tym idzie stają się częścią botnetu oraz same zaczynają szukać kolejnych „ofiar”. W taki sposób, prędkość rozpowszechnienia się wirusa rośnie
wykładniczo, co robi go szczególnie niebezpiecznym42.
Oxford Economics, Survey of IoT sponsored by Verizon, 2015.
Symantec Security Response, Mirai: what you need to know about the botnet behind recent
major DDoS attacks, październik 2016, Dostęp online 20/04/2017: https://www.symantec.com/
connect/blogs/mirai-what-you-need-know-about-botnet-behind-recent-major-ddos-attacks.
41
42
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Mirai został wykorzystany w atakach przeprowadzonych 20 oraz
21 września 2016 roku. Celem danych ataków zostały serwisy DNS. Atak
zakończył się powodzeniem, co skutkowało niedostępnością kilku dość znanych stron internetowych, między innymi: GitHub, Twitter, Reddit, Netflix,
Airbnb, etc.43.
Nieco później w listopadzie 2016 zaatakowanych zostało 900 tys. routerów należących do Deutsche Telekom wyprodukowanych przez Arcadyan.
Spowodowało to problemy z połączeniem się z siecią u osób korzystających
z tych urządzeń. Jako druga, o zainfekowaniu routerów wirusem w Brazylii,
Niemczech, oraz Wielkiej Brytanii, poinformowała firma Flashpoint. Routery
podatne na ten typ ataków są też wykorzystywane przez operatora Eir prowadzącego swoją działalność w Irlandii oraz Vodafone działającego na terenie Wielkiej Brytanii. Żadna z tych firm nie opublikowała strat poniesionych
z tytułu ataków. Producent routerów stworzył patch naprawiający znalezioną
podatność w ciągu kilku dni po opublikowaniu informacji o ataku44.
Na rysunku 10 można zaobserwować, że atakowane są wszystkie branży bez wyjątku. Oczywiście, najbardziej przestępców interesują branże, które
w dużej mierze są zinformatyzowane, czyli gdzie firmy czerpią swoje zyski
z tytułu posiadania pewnej własności intelektualnej oraz technologii. Jak już
wiemy ze statystyk zaprezentowanych wcześniej, największe koszty korporacje ponoszą z tytułu straty oraz kradzieży danych. Poprzez uzyskanie i dalszą sprzedaż tajemnic korporacyjnych, przestępcy w sposób względnie łatwy
mogą powiększyć własny kapitał, co wyjaśnia, dlaczego ten rodzaj ataków jest
tak rozpowszechniony. Gdyby firmy w danej chwili zaczęły na szeroką skalę
korzystać z urządzeń IoT, prawdopodobnie odtworzyłoby to drzwi do wewnętrznych systemów poprzez podatne urządzenia. Brak gwarancji bezpieczeństwa rozwiązań IoT, w sposób naturalny spowalnia integrację inteligentnych systemów przez biznes.
Opinia o wysokim stopniu zagrożenia bezpieczeństwu użytkowników
podzielana jest również przez analityków pracujących w dużych firmach.
Można o tym wnioskować w oparciu o raport Securing the „Internet of Things”
Survey stworzony przez Johna Pescatore’a. Około 48,8% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu zorganizowanym przez SANS uważa, że urządzenia

Krebson Security, Did the Mirai Botnet Really Take Liberia Offline?, listopad 2016, Dostęp
online 20/04/2017: https://krebsonsecurity.com/tag/mirai-botnet/.
44
E. Auchard, Deutsche Telekom attack part of global campaign on routers, listopad
2016, Dostęp online 21/04/2017: http://www.reuters.com/article/us-deutsche-telekom-out
ages-idUSKBN13O0X4.
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IoT nie będą w znacznej mierze odróżniać się pod względem bezpieczeństwa
od tradycyjnych urządzeń wykorzystywanych w biznesie, na chwilę obecną
21,4% uważa, że przy użyciu urządzeń IoT da się poprawić ogólny poziom
bezpieczeństwa systemów informatycznych; 17,2% sądzi, że skutki wprowadzenia urządzeń IoT będą katastroficzne dla firm; 12,6% ma inną opinię na
dany temat. Autor oryginalnego raportu zamieścił kilka opinii, które zostały
umieszczone w kategorii „inne”:45
−

−

−

Rozwój IoT stanie się największym z punktu bezpieczeństwa systemów
informatycznych wyzwaniem, ale jednocześnie będzie to możliwość na
zastanowienie się nad całą ekologią cyberbezpieczeństwa.
IoT w znacznej mierze zwiększy liczbę podatności w systemach
informatycznych. Spowoduje to powstanie nieoczekiwanych skutków
oraz innych problemów.
IoT to potencjalna katastrofą, ale w dużej mierze skutki implementacji tej technologii będą zależały od świadomości użytkowników oraz
uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa przez producentów.

Rysunek 10. Wykres przedstawiający średnie roczne koszty poniesione z tytułu ataków cybernetycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Raport Ponemon Institute.
J. Pescatore, Securing the “Internet of Things” Survey, styczeń 2014, Dostęp online
29/03/2017: http://cybersec.orglearn.com/wp-content/uploads/2014/02/SecuringtheInternetofThingsSurvey.pdf.
45
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Na podstawie raportu można wywnioskować, że największym problemem bezpieczeństwa, z którym będą borykali się właściciele systemów IoT
będzie zagrożenie włamań z sieci Internet. Jako potencjalne rozwiązanie
problemu specjaliści sugerują restrykcyjne ustawienia zapór sieciowych oraz
szkolenia dla użytkowników.
Problem bezpieczeństwa systemów IoT implikuje jeszcze jedno potencjalne zagrożenie. Nawet pod warunkiem, że wszystkie możliwe podatności
zostaną wykryte i usunięte, pozostaje nierozwiązaną kwestia inwigilacji ze
strony państwa oraz organizacji przestępczych. Po zaskakujących dokumentach ujawnionych przez Snowdena w roku 2013, nikt dłużej nie podważa
samego faktu inwigilacji ze strony służb specjalnych, natomiast szerokie
rozpowszechnienie technologii IoT może spowodować ujawienie się problemu całkowicie nowego rzędu wielkości. James Clapper, szef CIA publicznie
ogłosił w Waszyngtonie o zamiarach służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, aby wykorzystywać urządzenia Internetu Rzeczy w celu zwiększenia
zasięgu przez nie monitorowanego46. Częstą argumentacją organizacji rządowych jest konieczność zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa. Może to mieć
sens w pewnych okolicznościach, szczególnie w świecie zwiększającego się zagrożenia ataków terrorystycznych oraz prowokacji ze strony innych państw.
Natomiast, trzeba być świadomym, że używanie urządzeń IoT do monitorowania poszczególnych osób jest jeszcze bardziej groźne z innego powodu - jeśli
istnieje techniczna możliwość wykorzystania IoT do inwigilacji, z niej chętnie
skorzystają nie tylko służby państwowe, lecz także przestępcy. Krytyczne, więc
jest całkowite zabezpieczenie urządzeń Internetu Rzeczy, nawet mimo to, że
może to uniemożliwić ich wykorzystanie przez służby specjalne.
Z punktu widzenia użytkowników jest to kolejny problem, który należy
rozważyć zanim podejmie się decyzję o nabyciu urządzeń IoT. Na co dzień
polegamy na urządzeniach elektronicznych w pracy i w domu. Ufamy technologiom na tyle, że nierzadko, gdyby ktoś potrafił uzyskać dostęp do naszych
gadżetów okazałoby się, że posiada wszystkie nasze informacje prywatne, dostęp do kont bankowych, kontaktów, informacji służbowych etc. Największe
firmy produkujące technikę komputerową ciągle walczą o rynek między innymi poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa danych swoim klientom. Przykładem mogą posłużyć dość kontrowersyjne sprawy sądowe wytoczone przez

The Guardian, US intelligence chief: we might use the internet of things to spy on you, luty
2016, Dostęp online 15/04/2017: https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/09/
internet-of-things-smart-home-devices-government-surveillance-james-clapper.
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USA przeciwko Micorosoft47, Google48 oraz Apple49. Obecnie, w przypadku
dojrzałych technologii oraz takich urządzeń, jako komputery i smartphony
możemy trochę mniej przejmować się pojawianiem się krytycznych podatności, ponieważ dane systemy są bardzo rzetelnie testowane przez producentów.
Natomiast, realnym zagrożeniem jest wpływ rządów zmuszających producentów do zmniejszenia poziomu zabezpieczenia własnych produktów w celu
ułatwienia uzyskania informacji przez najróżniejsze służby bezpieczeństwa
państwa. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że niejednokrotnie o podobnych
zmianach użytkownicy nie są informowani w ogóle ze względu na zakaz ujawnienia informacji nałożony przez państwo. Na przykład, w przypadku, gdy
zarządzenie wykonawcze pozwalające na uzyskanie informacji prywatnych
zostaje przedstawione w postaci NSL (ang. National Security Letter) producentom nie wolno rozgłaszać nawet faktu otrzymania danego zawiadomienia.
W praktyce istnieją sposoby poinformowania społeczeństwa o wymuszeniu
ujawnienia informacji prywatnych użytkowników, np. jedną z najpopularniejszych metod jest tzw. warrant canary. Ta metoda polega na zamieszczeniu
w umowach, licencjach na produkty, stronach internetowych producenta komunikatu informującego użytkownika o tym, że służby specjalne nigdy nie
wymagały udostępnienia prywatnych danych użytkowników od danej firmy.
Gdyby taka firma została zmuszona do ujawnienia prywatnych danych użytkowników, dana wiadomość powinna zniknąć. Jej usunięcie poinformuje
konsumentów o czynnościach podjętych ze strony państwa.

E. Woollacott, Microsoft stands up to FBI over customer data, maj 2014, Dostęp online
17/04/2017: https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2014/05/23/microsoft-stands-upto-fbi-over-customer-data/#391491574b1b.
48
S. Gibbs, Google to appeal against order to hand over user emails stored outside US, luty
2017, Dostęp online 17/04/2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/06/
google-gmail-to-appeal-against-order-to-hand-over-user-emails-stored-outside-us.
49
E. Lichtblau, K. Benner, Apple Fights Order to Unlock San Bernardino Gunman’s iPhone,
luty 2017, Dostęp online 18/04/2017, https://www.nytimes.com/2016/02/18/technology/ap
ple-timothy-cook-fbi-san-bernardino.html.
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SPECYFIKA INWESTYCJI
W BEZPIECZEŃSTSTWO IT
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Charakterystyka i rodzaje inwestycji
Definicja inwestycji
W literaturze termin „inwestycja” jest definiowany różnorodnie, zarówno
co do zakresu, jak i istoty pojęcia. Może być on używany w znaczeniu nakładów inwestycyjnych, ale również efektu inwestycji.1 Na przykład w rachunkowości, inwestycje są to aktywa nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostu wartości aktywów, odsetek, dywidend bądź
innych korzyści, jak transakcja handlowa2. Inwestycje w najbardziej ogólnych
znaczeniu oznacza wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji w celu osiągniecia
przyszłych korzyści. Często inwestycją nazywa się nakłady gospodarcze, które ponosi inwestor w celu wytworzenia nowych, powiększenia istniejących
lub odtworzenia zużytych obiektów majątku trwałego, bądź zasobów przedsiębiorstwa3. Z inwestycją wiąże się pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego,
rozumianego jako kompleksowo ujęty zakres rzeczowy przedsięwzięcia (inwestycji), przewidzianej do zrealizowania w jakimś określonym celu, czasie
i miejscu, oraz charakteryzującego się określony cyklem życia, czyli procesem
inwestycyjnym4.
W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 45.
2
Na podstawie ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., art. 3 ust. 1 pkt 17
3
H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s.13.
4
R. Borowiecki, Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, AE w Krakowie, Warszawa 1996,
s. 56.
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Rodzaje inwestycji
Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw najczęściej dotyczy trzech elementów struktury majątkowej firmy i wiąże się ona z inwestycjami w aktywa rzeczowe (nabycie maszyn, środków transportu, budynków, materiałów, zapasów, itp.),
aktywa finansowe (nabycie akcji, udziałów, papierów wartościowych) i aktywa
niematerialne (promocje, szkolenia kadr. itp.). Bazując na tym podziale w teorii
przedsiębiorstw wyróżnia się trzy poniższe typy inwestycji (Rysunek 11):
Rysunek 11. Podstawowe rodzaje inwestycji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Michalak, Finansowanie inwestycji
w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 21.

Inwestycje rzeczowe polegają na przeznaczaniu środków finansowych
w powiększenie zasobów rzeczowych (składników) majątku trwałego danej
jednostki. Podstawowym celem takich inwestycji jest wzrost wartości posiadanego przez inwestora majątku oraz przyniesienie odpowiednich dochodów
finansowych. Angażowanie środków finansowych w środki trwale może występować na drodze ich zakupu bądź tworzenia ich we własnym zakresie. Inwestycje rzeczowe podnoszą zdolność wytwórczą przedsiębiorstwa, zwiększają
jego konkurencyjność oraz prowadzą do wzrostu produkcji i sprzedaży.
Inwestycje finansowe polegają na lokowaniu kapitału w innym podmiocie gospodarczym, najczęściej w postaci środków pieniężnych i w postaci
środków rzeczowych. Inwestycje te realizowane są głównie przez transakcje
instrumentami finansowymi (instrument finansowy jest to kontrakt między
podmiotami, który reguluje zależność finansową pomiędzy nimi5). Celem
tego rodzaju inwestycji jest osiągnięcie dochodu w postaci dywidendy, odsetek,

K. Jajuga, Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 15.
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czy przyrostu wartości rynkowej kapitału. Ich charakterystyczną cechą jest to,
że za każdym razem inwestor powierza zarządzanie swym kapitałem innemu
przedsiębiorcy (spółkom, bankom, instytucjom zbiorowego inwestowania).
Nabywa on w ten sposób określone prawa. Inwestycje przybierają różnorodne
formy. Najważniejszy rodzajem działalności w kontekście inwestycji finansowych jest inwestowanie w różnorodne papiery wartościowe: obligacje, akcje,
bony skarbowe, udziały w spółkach nieemisyjnych i w inne instrumenty takie
jak: transakcje terminowe, opcje. Alternatywną formą inwestycji finansowych
są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, lokaty bankowe oraz
specjalne formy ubezpieczeń na przykład emerytalne lub posagowe itp.
Inwestycje niematerialne stanowią o strukturze i wielkości majątku prawnego i niematerialnego przedsiębiorstwa. Obejmują one wydatki na zakup
(nabycie) wartości niematerialnych takich jak licencje, oprogramowanie komputerowe, patenty oraz inne dobra, które służą rozwojowi i reklamie, prowadzeniu badań, poprawie jakości usług i produktów, poprawie efektywności
procesów gospodarczych oraz wzrostowi wydajności pracy. Do nich zalicza się
również wydatki na potrzeby socjalne, społeczne, wydatki na kształcenie pracowników przedsiębiorstwa oraz inne wydatki, które mają na celu polepszyć
wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu. Skutki inwestycji niematerialnych
mają często pośredni charakter w kwestii podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, są niewymierne bądź trudno wymierne.
Spośród wymienionych powyżej rodzajów inwestycji, z punktu widzenia kształtowania przyszłej pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku i jego
możliwości rozwojowych, za najbardziej znaczące uznaje się inwestycje rzeczowe. Wynika to z kilku powodów: inwestycje rzeczowe wymagają angażowania znacznych środków pieniężnych przez dłuższy okres, niekiedy porażka
i sukces przedsiębiorstwa może zależeć od jednej decyzji inwestycyjnej, decyzje raz podjęte mogą być trudne do odwrócenia, realizacja inwestycji rzeczowych kształtuje zapotrzebowanie na środki obrotowe niezbędne do eksploatacji nowo powstałych środków trwałych w sposób długofalowy. Inwestycje
rzeczowe można klasyfikować według różnych kryteriów. Ogólnie o inwestycjach rzeczowych mówi się, że są one duże, średnie i małe. Taki podział
występuje przy każdej niemalże klasyfikacji rodzajowej inwestycji. Literatura
nie podaje dokładnie, jakie cechy inwestycji powinny być brane pod uwagę,
by określić jej wielkość. Pierwszym często stosowanym kryterium jest ilość zaangażowanego kapitału. Nie określa się granicznych wielkości kapitału, który
można przypasać dużym, średnim i małym inwestycjom. Innym kryterium
jest czas realizacji inwestycji rzeczowych, według którego duże inwestycje
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są to inwestycje długookresowe, średnie - średniookresowe, natomiast małe
- krótkookresowe. Niestety w tym przypadku w literaturze również rzadko
sprecyzowana jest długość okresu realizacji inwestycji, który kwalifikowałby
inwestycje do jednej z wymienionych grup. Inne dość ciekawe ujęcie klasyfikacji inwestycji na duże, średnie i małe zaproponowała francuska instytucja normalizacyjna (ang. AFNOR - Association Française de Normalisation)6.
Instytucja charakteryzuje inwestycje przyjmując następujące kryteria: złożoność inwestycji, jej koszt oraz czas realizacji. Duża inwestycja charakteryzuje się dużą złożonością (konieczność zaangażowania dużej ilości specjalistów
z różnych dziedzin przy jej realizacji), znaczny koszt oraz czas realizacji, który
sięga kilku lat.
Inwestycje podzielić można również na trzy podgrupy rodzajowe: wielozadaniowe, jednozadaniowe złożone oraz jednozadaniowe proste7. Inwestycje
wielozadaniowe określane są jako inwestycje duże. Są wysoce kapitałochłonne,
długookresowe, angażują znaczne zasoby, wymagają różnych prac montażowo-budowlanych. Duże inwestycje są wynikiem strategicznych rozważań
i z zasady pokrywają się one z długofalowymi celami przedsiębiorstwa. Zwiększają one skalę dotychczasowej działalności, wpływają na znaczny wzrost wartości przedsiębiorstwa, umożliwiają rozwój nowych rodzajów technologii, linii
produkcyjnych oraz zapewniają zmianę pozycji na rynku. Najczęściej wiążą
się one z prowadzeniem kosztownych prac rozwojowo-badawczych. Przekładem takiej inwestycji może być budowa zakładu produkcyjnego czy osiedla
mieszkaniowego. Inwestycje wielozadaniowe angażują wiele podmiotów gospodarczych: wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz dostawców.
Inwestycje jednozadaniowe złożone są to inwestycje średnie. Mogą mieć
one charakter zakupowy luba budowlany, czyli mogą wymagać zakupu maszyn
i ich montażu bądź synchronizacji z innymi urządzeniami lub na przeprowadzeniu określonych prac budowano- montażowych. Najczęściej polegają na
wymianie istniejących już obiektów przedsiębiorstwa bądź ich modernizacji.
Inwestycje te mogą nieznacznie zwiększać skalę dotychczasowej działalności
przez tworzenie nowych obiektów. Często dotyczą one poprawy bezpieczeństwa pracy, dostosowania działalności przedsiębiorstwa do aktualnych przepisów prawa, ekologii. Nie muszą wiązać się z angażowaniem wielu podmiotów,
mogą być one wykonywane we własnym zakresie. Jednym z przykładów takich inwestycji może być budowa linii produkcyjnej bądź magazynu.
H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2002, s. 18.
7
A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2018, s. 23.
6
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Inwestycje jednozadaniowe proste są to małe, krótkoterminowe inwestycje i mają charakter zakupowy. Polegają one na zakupie pojedynczych elementów/składników majątku trwałego, najczęściej aby odtworzyć zużyte lub
przestarzałe składniki tego majątku. Ogólnie można nazwać je „koniecznymi".
Celem tych inwestycji jest głównie obniżenie kosztów produkcji lub jej utrzymanie. Inwestycje te są integralnie związane z obecnym profilem działalności
danego przedsiębiorstwa i zwykle nic poszerzają skali tej działalności. Inwestycje jednozadaniowe proste odzwierciedlają z zasady tylko cele operacyjne
przedsiębiorstwa oraz są realizowane w jego własnym zakresie. Jednym z przykładów takich inwestycji jest zakup maszyny bądź środka transportu.
Inwestycje klasyfikuje się według różnych kryteriów. Spowodowane jest
to tym, że poszczególne typy inwestycji różnią się co do tego, jak ważna jest
ocena efektywności i skuteczności w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, z jakiej perspektywy należy jej dokonać (efektywność, skuteczność;
ocena bezwzględna, względna), w jaki zakresie czy jakimi metodami.
Z uwagi na funkcje, H. Johnson8 wyróżnił 5 podstawowych typów inwestycji: ekspansję, odtworzenie obecnych mocy produkcyjnych, dopasowanie do nowych norm prawnych, rozwój i badania oraz inne. Pierwszy typ
obejmuje przedsięwzięcia przewidujące ekspansję na obecnych rynkach, bądź
w grupie produktów, które są już oferowane przez firmę, lub wejście w nowe
grupy produktów i na nowe rynki. Ocena ekonomiczna takich inwestycji
jest najczęściej dość trudna ze względu na ich długoterminową perspektywę.
Do drugiego z wymienionych typów zalicza się inwestycje modernizacyjne
i odtworzeniowe. Ocena inwestycji odtworzeniowych jest stosunkowo łatwa
i sprowadza się do oceny porównawczej kilku ofert. Ograniczony zakres ma
również ekonomiczna ocena inwestycji, które polegają na dopasowaniu do
norm prawnych. Ich podstawowym kryterium jest poniesienie najmniejszych
nakładów przy spełnieniu określonych wymagań/warunków. Z kolei inwestycje w rozwój i badania charakteryzują się wysokim nakładami i ryzykiem,
przez trudne do określenia (najczęściej odległe w czasie) efekty ekonomiczne.
Inwestycje informatyczne (inwestycje w IT) oraz inwestycje z zakresu
bezpieczeństwa IT stanowią kategorię inwestycji wyodrębnianą ze względu
na cel, którym jest wdrożenie nowego bądź modernizacja starego, już istniejącego systemu informatycznego9 oraz wdrożenie nowych bądź rozwój starych
procedur w zakresie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych, K.E. Liber, Warszawa 2000, s. 12.
J. Cypryjański, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 46.
8

9
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Obszar i cel inwestycji w bezpieczeństwo IT
Systemy informatyczne łączą różne strony i interesariuszy, dlatego też
bezpieczeństwo IT nie jest odosobnionym problemem. Chociaż większość
organizacji od dawna korzysta z technologii bezpieczeństwa, doskonale wiadomo, że same narzędzia technologiczne nie są wystarczające10. Bezpieczeństwo IT nie może być osiągnięte tylko za pomocą narzędzi technologicznych
i zależy od wszystkich trzech następujących komponentów: ludzi procesów
i technologii.
Wiele ważnych naruszeń bezpieczeństwa ma miejsce w wyniku niewłaściwego użycia komputera lub naruszenia procedur bezpieczeństwa IT.
Praktycy i badacze zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że pracownicy, jak
i inni pracownicy wewnętrzni będą najczęstszym źródłem incydentów IT11.
Statystyki sugerują, że 50% -75% źródło incydentów związanych z bezpieczeństwem pochodzi z organizacji12 i są to błędy popełniane przez niezadowolonych pracowników13. Jednak wiele organizacji nie posiada planów
reagowania na zagrożenia wewnętrzne bądź plany te nie są wystarczająco
skuteczne14. Jeśli pracownicy nie przestrzegają procedur bezpieczeństwa IT,
rozwiązania bezpieczeństwa tracą swoją przydatność. Liczba naruszeń bezpieczeństwa, które wiążą się z wewnętrznym niewłaściwym wykorzystaniem zasobów IT podkreśla potrzebę, aby pracownicy byli świadomi bezpieczeństwa
IT. W celu zapewnienia, że pracownicy przestrzegają procedur bezpieczeństwa IT stosowanych w ich firmach, w literaturze wprowadzono różne podejścia, takich jak sankcje i odstraszanie15, kampanie marketingowe i szkolenia16.
Spośród nich szkolenia bezpieczeństwa IT są najczęstszym podejściem do poprawy bezpieczeństwa pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT17.

J.T. Hamill, R.F. Deckro, J.M. Kloeber, Evaluating information assurance strategies. Decision Support Systems 2005, s. 463-484.
11
Pricewaterhouse Coopers on behalf of the UK Department for Business Innovation & Skills,
Information Security Breaches Survey (2014).
12
InformationWeek U.S., Information Security Research Report. United Business Media,
London 2005; Ernst & Young, Global Information Security Survey, New York 2003.
13
T. Standage, The weakest link, Economist 2002, s.11–16.
14
Pricewaterhouse Coopers on behalf of the UK Department for Business Innovation & Skills,
Information Security Breaches Survey (2014).
15
D.W. Straub, Effective IS Security: An Empirical Study, Information Systems Research,
1990, s. 276.
16
K. McLean, Information Security Awareness – Selling the Cause. Eighth International Conference on Information Security, IT Security 1992, s. 179.
17
P. Puhakainen, M. Siponen, Improving Employees' Compliance Through Information Systems Security Training: An Action Research Study, MIS Quarterly 2010, s. 757–778.
10
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Innym obszarem wymagającym inwestycji jest rozwój polityki bezpieczeństwa IT. Polityka bezpieczeństwa informacji została określona jako warunek wstępny wdrożenia wszystkich skutecznych środków odstraszających
bezpieczeństwo18 i może być ważniejsza dla ograniczenia przestępczości
komputerowej, niż urządzenia takie jak zapory ogniowe i systemy wykrywania
włamań19. Polityka bezpieczeństwa oraz szczegółowe procedury formalizujące stosowane środki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinny adresować
wszystkie obszary ryzyka w kontekście bezpieczeństwa, a ich stosownie powinno być egzekwowane przed pracodawcę. Polityka bezpieczeństwa może być
podstawą do sporów sądowych lub wewnętrznych środków, które karałyby
niewłaściwe zachowanie pracowników. Rozwój polityki bezpieczeństwa IT
w przedsiębiorstwie nie jest łatwy, jednak przy jej tworzeniu największy nacisk
należy położyć na jej zrozumiałość i przejrzystość dla pracowników firmy.
Trzecim obszarem wymagającym inwestycji jest technologia bezpieczeństwa IT. Większość firm wdrożyła tradycyjne narzędzia bezpieczeństwa, takie
jak zapory ogniowe aplikacji, filtry treści internetowych, oprogramowanie
antywirusowe, bezpieczny zdalny dostęp (VPN), testy zgodności, oprogramowanie kontroli dostępu do sieci, technologia zarządzania tożsamością, szyfrowanie komputerów stacjonarnych, i tak dalej. Jednak te tradycyjne narzędzia
bezpieczeństwa mogą nie być skuteczne w powstrzymywaniu dzisiejszych zagrożeń. Zabezpieczenia, które monitorują dane i zasoby (na przykład profilowanie i monitorowanie behawioralne, technologie zarządzania zdarzeniami,
narzędzia do zapobiegania utraty danych) mogą dostarczać bieżących informacji na temat luk w systemie i zagrożeń dynamicznych.
Podsumowując, należy zainwestować środki przynajmniej w trzech wyżej wymienionych obszarach, aby zapewnić ochronę informacji: szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa IT dla pracowników, opracowywanie polityk bezpieczeństwa IT oraz technologie bezpieczeństwa IT. Uogólniając, pierwsze
dwa obszary (szkolenie bezpieczeństwa pracowników i polityki bezpieczeństwa) adresują obszary zapobiegania wewnętrznym naruszeniom bezpieczeństwa IT, a trzeci obszar (technologia bezpieczeństwa IT) służy zapobieganiu
zewnętrznym naruszeniom bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie.

18
D.W. Straub, Effective IS Security: An Empirical Study, Information Systems Research
1990, s. 255–256.
19
M.D. Buss, L.M. Salerno, Common Sense and Computer Security. Harvard Business Review 1984, s. 112–121.
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Cel inwestycji w bezpieczeństwo IT
Odkąd incydenty bezpieczeństwa IT zaczęły powodować ogromne straty
finansowe, przedsiębiorstwa coraz więcej środków przeznaczają na w bezpieczeństwo, aby blokować potencjalne szkodliwe ataki i naruszenia. Należy jednak zauważyć, że bez względu na to, ile i jak firma wydaje na bezpieczeństwo
IT, nie ma gwarancji, że wszystkie potencjalnie szkodliwe ataki i naruszenia
zostaną powstrzymane20. Dlatego pierwszym celem inwestycji w bezpieczeństwo IT jest zmniejszenie ryzyka do akceptowalnego poziomu. Straty finansowe i utraty reputacji związane z naruszeniami danych na dużą skalę sprawiają, że kierownictwo jest w pełni świadome konieczności ochrony zasobów
informacji przedsiębiorstwa. Inwestycja w bezpieczeństwo IT jest pomocna
w budowaniu reputacji organizacji oraz w zapobieganiu stratom firmy. Nadmierna ochrona danych może jednak powodować problemy w biznesie, takie
jak niska wydajność pracowników, które utrudniają prowadzenie działalności
biznesowej.
Drugim celem inwestycji w bezpieczeństwo IT jest dostosowanie inwestycji do celów biznesowych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów informacyjnych, które nadal będą umożliwiały firmie regularne funkcjonowanie.
Trzecim celem inwestycji w bezpieczeństwo IT jest zapewnienie zgodności. Menedżerowie ds. Bezpieczeństwa muszą stawić czoła złożonemu wyzwaniu, jakim jest spełnienie wielu wymogów zgodności z coraz większą liczbą
regulacyjnych standardów, jakim jest m.in. RODO21. Inwestycja w bezpieczeństwo IT nie dotyczy wyłącznie ograniczania ryzyka, jest to raczej działanie
równoważące operacje (wymagania biznesowe), zarządzanie (wymogi bezpieczeństwa) i zgodność (zgodność prawna).
Czwartym celem inwestycji w bezpieczeństwo IT jest utrzymanie dopasowania do kultury organizacyjnej firmy, czyli dopasowania do norm społecznych, klimatu organizacyjnego, systemów wartości, które stymulują pracowników, sposobu zarządzania oraz wymogów zachowania w przedsiębiorstwie22.
Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, jednym z obszarów, w który
przedsiębiorstwo powinno inwestować jest edukacja i szkolenia w zakresie
C.D. Huang, R.S. Behara, Q. Hu, Economics of information security investment. Handbooks in Information Systems 2007, s. 53.
21
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
22
B. Nogalski, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 19.
20
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świadomości bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy zazwyczaj zachowują
się w sposób zgodny z wartościami korporacyjnymi. Konflikty mogą jednak
wystąpić, gdy wartości związane ze edukacją w zakresie bezpieczeństwa IT nie
są zgodne z wartościami firmy. Jeśli edukacja w zakresie świadomości bezpieczeństwa IT nie pasuje do kultury organizacyjnej, pracownicy mogą zachowywać się niespójnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa IT. Dlatego programy inwestycyjne bezpieczeństwa IT powinny być wdrażane w harmonii
z przeważającymi wartościami kulturowymi ich organizacji. W przeciwnym
razie mogą wystąpić konflikty między wymaganiami programu bezpieczeństwa IT, a wartościami organizacji.
Podsumowując, cztery główne cele inwestycji w bezpieczeństwo IT obejmują zmniejszenie ryzyka do akceptowalnego poziomu, dostosowanie do celów biznesowych, zachowanie zgodności oraz zapewnienie kulturowego dopasowania. Cele powinny być brane pod uwagę przy zwiększaniu świadomości
pracowników w zakresie bezpieczeństwa, rozwijaniu polityki bezpieczeństwa
IT i wdrażaniu technologii bezpieczeństwa IT.
Przegląd modeli inwestycyjnych w zakresie
bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie

Optymalne podejście do oceny inwestycji w bezpieczeństwo informacj
W 1999 r. P. M. Kort, J.L. Haunschmied oraz G. Feichtinger23 opracowali dwa modele do wyceny optymalnych inwestycji firmy w bezpieczeństwo informacji. W pierwszym modelu firma ma możliwość inwestowania
w bezpieczeństwo informacji oraz zmniejszania możliwości strat związanych
z naruszaniem bezpieczeństwa, a tym samym jest w stanie zbudować kapitał zabezpieczający. Oznacza to, że poprzez te inwestycje w zakresie bezpieczeństwa informacji, zdyskontowany strumień redukcji strat związanych
z naruszeniem bezpieczeństwa jest równy marginalnym kosztom inwestycji
w bezpieczeństwo. W drugim modelu analiza została rozszerzona o wpływ
reputacji firmy na świat przestępczy. Jeśli firma, która odniosła sukces, ale
nie zainwestowała w bezpieczeństwo informacji, postrzegana jest jako owocny
cel dla przestępców i jednocześnie zwiększa swoje przyszłe straty finansowe
wynikające z incydentów bezpieczeństwa. Oba te dwa modele przedstawiają
23
P. Kort, J. Haunschmied, G. Feichtinger, Optimal Firm Investment in Security. Dostęp
online 19.07.2018: https://pure.uvt.nl/ws/files/309665/PK17____.PDF.
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założenie, w którym celem decydenta jest maksymalizacja przepływów netto
oraz firma może się uchronić przed naruszeniami bezpieczeństwa poprzez inwestycje w kluczowe obszary bezpieczeństwa.
W 2002 roku L. A. Gordon oraz M. P. Loeb24 zaproponowali model
ekonomiczny określający optymalną kwotę inwestycji w celu ochrony danego zbioru informacji. Kluczowym założeniem ich badania jest to, że spółka
neutralna pod względem ryzyka maksymalizuje oczekiwany zysk z inwestycji w bezpieczeństwo. Badacze zastanawiają się nad tym, w jaki sposób luka
w zabezpieczeniach przedsiębiorstwa i potencjalna strata wynikająca z tej luki
mają wpływ na optymalną kwotę, którą należy przeznaczyć na zabezpieczenie
tych konkretnych informacji. Model matematyczny pokazuje, że optymalna kwota wydana na bezpieczeństwo informacji nigdy nie przekracza 37%
oczekiwanej straty wynikającej z ataku na bezpieczeństwo i zazwyczaj jest ona
znacznie mniejsza. Ponieważ ochrona bardzo wrażliwych informacji może być
zbyt kosztowna, autorzy artykułu sugerują, że firma powinna skoncentrować
swoje wysiłki na informacjach o „średniej wrażliwości”. Ponadto sugerują, że
aby zmaksymalizować oczekiwane korzyści z inwestycji w bezpieczeństwo informacji, firma powinna inwestować tylko niewielką część oczekiwanej straty
z powodu ataku na bezpieczeństwo (nawet w zakresie uzasadnionych inwestycji w zakresie bezpieczeństwa informacji).
W 2008 roku C. D. Huang, Q. Hu, R. S. Behara25 opracowali teorie
określającą poziom inwestycji w bezpieczeństwo, która maksymalizuje użyteczność inwestycji. Teoria mówi o tym, że dla decydenta z awersją do ryzyka
maksymalna inwestycja w bezpieczeństwo zwiększa się, ale nigdy nie przekracza potencjalnej straty wynikającej z naruszenia bezpieczeństwa oraz istnieje
minimalna potencjalna strata, poniżej której optymalna inwestycja jest równa
zeru. Model pokazuje również, że poziom inwestycji w bezpieczeństwo informacji niekoniecznie wzrasta wraz ze wzrostem awersji do ryzyka decydenta.
Badacze oparli swoje założenia na badaniach, które wykazały, że przedsiębiorstwa, których wyniki są powyżej średniej w branży, zwykle nie są skłonne
do ryzyka. Przeciwni ryzyku decydenci są bardziej skłonni do inwestowania
w bezpieczeństwo informacji w celu zmniejszenia ryzyka związanego z działalnością firmy, ale jednocześnie nie widzą, aby każde ryzyko bezpieczeństwa było
L.A. Gordon, M.P. Loeb, Economic aspects of information security: an emerging field of research. Dostęp online 19.07.2018: http://ns2.virusflags.dc.hu/~mfelegyhazi/courses/EconSec/
readings/04_GordonL02economics_security_investment.pdf.
25
C.D. Huang, An economic analysis of the optimal information security investment in the
case of a risk-averse firm. Production Economics 2008. Dostęp online 19.07.2018: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527308001199.
24
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warte ochrony. Zdaniem autorów artykułu ich model oferuje cenny pogląd
na proces podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwa inwestujące w bezpieczeństwo informacji. Badacze również zaproponowali teorię oczekiwanej
użyteczności, która określa optymalny poziom inwestycji w bezpieczeństwo.
Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której potencjalna strata wynikająca z naruszenia bezpieczeństwa uzyska taki poziom, przy którym wartość firmy jest
zbyt niska i nie jest warta zainwestowania jakichkolwiek pieniędzy w ochronę
przed takim ryzykiem. Ocenili, że optymalne inwestycje w bezpieczeństwo
informacji nie zawsze idą w górę ze skutecznością takich inwestycji. Autorzy
sugerują, że menedżerowie powinni przeprowadzić staranne oceny słabych
punktów ich systemów informatycznych i potencjalnych strat w przypadku
naruszenia bezpieczeństwa przed podjęciem decyzji, czy konieczne są konkretne inwestycje adresujące odnalezione luki.
Z kolei K. Matsuura26 (2003) twierdzi, że model L. A. Gordon’a oraz
M.P. Loeb’a nie jest do końca poprawny, ponieważ opiera się na pojedynczej
zmiennej decyzyjnej. Naukowiec dodał do modelu zmienną dotyczącą ubezpieczenia bezpieczeństwa informacji i w zaproponował model obejmujący integrację optymalizacji inwestycji z podejmowaniem decyzji ubezpieczeniowych.
Również K. Tatsumi oraz M. Goto (2010)27 zaproponowali rozszerzenie
modelu L. A. Gordon’a oraz M.P. Loeb’a. Badacze argumentują swoją decyzje tym, że model Gordona i Loeba nie uwzględnia żadnego aspektu teorii
dynamicznej (na przykład wartości pieniądza w czasie lub przewagi pierwszego inwestującego) i wprowadzili teorię realnych opcji (ang. real options), aby
osiągnąć optymalny czas rozpoczęcia inwestycji w bezpieczeństwo informacji.
Kluczowe wyniki ich badań wskazują, że dodatnie przesunięcie zagrożenia
w czasie powoduje większe i późniejsze wydatki, natomiast ujemny dryf zagrożenia powoduje niższe i natychmiastowe wydatki inwestycyjne. Naukowcy
również wykazali, że efektywność technologii zmniejszania podatności na zagrożenia zachęca firmy do wcześniejszych inwestycji, co prowadzi do redukcji
kosztów. Wspomnieli również o znaczeniu znajomości formy podatności na
zagrożenia, ponieważ wpływ wysokiej wrażliwości na terminy i kwotę nakładów inwestycyjnych jest mieszany.

26
K. Matsuura, Information Security and Economics in Computer Networks: An Interdisciplinary Survey and a Proposal of Integrated Optimization of Investment 2003. Dostęp online
21.07.2018: http://kmlab.iis.u-tokyo.ac.jp/old/publications/2003d/Matsuura_CEF2003.pdf.
27
K. Tatsumi, M. Goto, Optimal timing of Information Security Investment: A Real Options
Approach 2010. Dostęp online 21.07.2018: https://pdfs.semanticscholar.org/b394/0c39729f
86c548c22bd8bd6bbf9036420843.pdf.
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H. Cavusoglu, S. Raghunathan oraz W.T. Yue (2008)28 w swojej pracy przeanalizowali problem określania poziomu inwestycji w bezpieczeństwo
informacji z perspektywy teorii decyzji i teorii gier. Badacze twierdzą, że tradycyjne metody zarządzania ryzykiem oparte na teorii decyzji są wystarczające ze względu na strategiczny charakter problemu i podejście do inwestycji
w bezpieczeństwo informacji opierające się o teorię gier. Badacze w swojej
pracy rozważali sekwencyjne i symultaniczne gry, pomiędzy firmą a hakerami
i porównali wyniki w kilku wymiarach, takich jak poziom inwestycji, podatność na zagrożenia i zwrot z inwestycji. Badanie wykazało, że firma osiąga
maksymalne korzyści, gdy firma i haker rozgrywają sekwencyjną grę, przy
czym firma jest liderem (wykonuje pierwszy ruch, a haker jest follower’em).
Badacze w swojej pracy pokazują również, że jeśli firma uczy się z wcześniejszych obserwacji zachowań hakerów i użyje ich do oszacowania przyszłych
zachowań hackerów w podejściu opartym o teorię decyzji, wówczas różnica
między wynikami oszacowań opartymi o teorię decyzji, a wyników oszacowań opartych o teorię gier zmniejsza się z upływem czasu. Teoria badaczy
H. Cavusoglu, S. Raghunathan oraz W.T. Yue zakłada, że funkcja

luki jest
znana zarówno firmie, jak i hakerom. Badacze argumentowali, że model jest
bardziej realistyczny, gdy problem inwestycji w bezpieczeństwo obejmuje zarówno ukierunkowane ataki, jak i przypadkowe ataki oraz bierze pod uwagę
wpływ niepewności na funkcję podatności na zagrożenia.
Według T. Bandyopadhyay’a, D. Liu oraz V. Mookerjee’a (2012)29 hakerzy oceniają potencjalne cele, aby zidentyfikować słabo zabezpieczone firmy,
tworząc konkurencję w zakresie bezpieczeństwa informacji pomiędzy firmami, które posiadają podobne zasoby informacyjne. Badacze w swojej pracy
wykorzystują zróżnicowane struktury gry do analizy decyzji inwestycyjnych
dotyczących bezpieczeństwa informacji. Z przeprowadzonej przez nich analizy wynika, że planowanie bezpieczeństwa informacji nie powinno stanowić
wewnętrznej decyzji na poziomie przedsiębiorstwa, ale obejmuje również
działania tych firm, które hakerzy uważają za potencjalne alternatywne cele.
Efektywne podejście do oceny inwestycji w bezpieczeństwo informacji
Badania z wykorzystaniem efektywnego podejścia do inwestowania
w bezpieczeństwo informacji określiły różne metody szacowania skuteczności.
28
H. Cavusoglu, S. Raghunathan, W.T. Yue, Decision-Theoretic and Game-Theoretic Approaches to IT Security Investment, Journal of Management Information Systems 2008, s. 281.
29
T. Bandyopadhyay, D. Liu, V. Mookerjee, A. Wilhite, Dynamic competition in IT security:
A differential games approach, Information Systems Frontiers 2012, s. 643.
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Tradycyjnie skuteczność inwestycji w bezpieczeństwo przedstawia się przy obliczaniu zwrotu z inwestycji (ang. ROI Return on investment).
Oceniając efektywność inwestycji w bezpieczeństwo informacji, Gordon i Loeb (2006) skupili się na trzech różnych aspektach w swoim modelu:
(1) Ile powinna wydać organizacja na bezpieczeństwo informacji, (2) W jaki
sposób organizacja powinna przeznaczyć swój budżet na bezpieczeństwo
informacji do konkretnych działań związanych z bezpieczeństwem oraz
(3) Jaki jest koszt ekonomiczny naruszenia bezpieczeństwa informacji. Według M. Karjalainen’a30 (2014) wskaźniki typu ROI mają takie same podstawowe założenia jak badania dotyczące optymalnego podejścia do inwestycji
w bezpieczeństwo informacji, ponieważ im wyższa oczekiwana korzyść lub im
mniejsze oczekiwane koszty, tym wyższe będzie ROI.
Przeprowadzono kilka różnych badań związanych ze zwrotem inwestycji
w bezpieczeństwo informacji. S. Purser (2004)31 omówił wyzwanie związane
z ROI z inwestycji w zakresie bezpieczeństwa informacji. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa informacji definicja ROI jest trudna, ponieważ nie uwzględnia ograniczenia ryzyka - podczas gdy zminimalizowane ryzyko jest pod wieloma względami podstawowym wynikiem procesu bezpieczeństwa informacji.
S. Purser argumentował, że ROI zapewnia jedynie częściowy obraz prawdziwego zwrotu z inwestycji i nie uwzględnia wpływu zmiany ryzyka związanego z inicjatywami biznesowymi. Dodatkowo badacz stwierdził, że proces
zapewniania bezpieczeństwa informacji zwiększa wartość przedsiębiorstwa
poprzez zmniejszenie poziomu ryzyka. Profil obniżonego ryzyka jest cenny
dla firmy i dlatego powinien być postrzegany jako zwrot z inwestycji, która to
umożliwiła. S. Purser, zdefiniował nowy termin, całkowity zwrot z inwestycji
(ang. TROI - total return on investment). TROI uwzględnia finansowy wpływ
zmiany ryzyka. Według S. Pursera, zastosowanie TROI zamiast tradycyjnego
ROI umożliwia umieszczenie inwestycji w zakresie bezpieczeństwa informacji
na tym samym poziomie, co inne inicjatywy biznesowe wyliczane poprzez
wskaźnik ROI. Badacz określił TROI następująco (wz. 1.):

(1)

M. Karjalainen, M. Siponen, R. Kohli, X. Shao, What’s in it for me? A Stakeholder Theory
perspective on Information Technology Security Investment, Completed Research Paper 2014,
s. 24.
31
S. Purser, Improving the ROI of the security management process, Computers & Security
2004, s. 544.
30
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S. Purser (2004) stwierdził, że TROI zapewnia dokładniejsze zrozumienie
ogólnych korzyści biznesowych związanych z inwestycjami w bezpieczeństwo,
ponieważ zawiera składnik odzwierciedlający powiązane ryzyko. Oznacza to, że
jeśli ryzyko zostanie zwiększone w wyniku inwestycji, spowoduje to zmniejszenie TROI, podczas gdy inicjatywy zmniejszające ryzyko będą powiązane
z wartością ujemną dla zmiany ryzyka i tym samym zwiększą wartość TROI.
S. Purser (2004) różnicowała inicjatywy związane z bezpieczeństwem informacji na inicjatywy taktyczne i strategiczne. Maszyny taktyczne są zwykle
napędzane krótkoterminowymi możliwościami biznesowymi i umożliwiają
szybką realizację powiązanych korzyści biznesowych. Strategiczne inicjatywy
bezpieczeństwa są oparte na wymaganiach, które są ukierunkowane na osiągnięcie określonego ryzyka dla firmy. Celem tych inicjatyw jest osiągnięcie
pozytywnego TROI i zmniejszenie ryzyka. S. Purser zróżnicował inwestycje
związane z bezpieczeństwem informacji na inwestycje taktyczne i strategiczne.
Taktyczne są zwykle napędzane krótkoterminowymi możliwościami biznesowymi i umożliwiają szybką realizację powiązanych korzyści biznesowych.
Strategiczne inwestycje bezpieczeństwa są oparte na wymaganiach, które są
ukierunkowane na osiągnięcie określonego profilu ryzyka. Celem tych inwestycji jest osiągnięcie pozytywnej wartości współczynnika TROI i zmniejszenie ryzyka.
A. Davis32 (2005) opracował wskaźnik ROSI (ang. return on security
investment) (wz. 3) określany jako zwrot finansowy z inwestycji w bezpieczeństwo. Jest to rozszerzony wskaźnik ROI uwzględniający ekspozycję na ryzyko oraz ograniczanie ryzyka. ROSI wykorzystuje współczynniki oczekiwanej
jednorazowej straty (ang. SLE - single lose expectancy) do wyliczenia rocznego
wskaźnika występowania (ang. ARO - annual rate of occurence) do wyliczenia rocznej oczekiwanej straty (ang. ALE - annual lose expectancy) (wz. 2).33
SLE jest to pojedyncza oczekiwana strata poniesiona przez przedsiębiorstwo
w przypadku wystąpienia ryzyka34. W odniesieniu do występowania incydentów bezpieczeństwa, SLE jest to całkowity koszt incydentu przy jego jednorazowym wystąpieniu. ARO jest to liczba wystąpień danego zagrożenia w ciągu
jednego roku, czyli częstotliwość występowania danego incydentu bezpieczeństwa. ALE jest to roczna oczekiwana strata wywołana danym ryzykiem.

32
A. Davis, Return on security investment-proving it’s worth it. Network Security 2005.
Dostęp online 21.07.2018: https://sciencedirect.com/science/article/pii/S1353485805703019.
33
A. Mizzi, Return on Information Security Investment, Malta 2006, s. 65.
34
E. Aoufi Saèd, Information security economics, TSO, Ireland 2011, s. 87.
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Kolejno współczynnik ALE jest przemnożony przez procent mitygacji
ryzyka, które jest łagodzone (zmniejszane) przez wdrożenie rozważanego rozwiązania (w odniesieniu do występowania incydentów bezpieczeństwa jest to
prawdopodobieństwo nie wystąpienia danego incydentu po zrealizowaniu
inwestycji, czyli wdrożeniu danego zabezpieczenia). Wdrożenie skutecznego
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obniża wartość ALE, im bardziej rozwiązanie jest skuteczne, tym bardziej zredukowany jest wskaźnik. W następnym kroku od wyliczeń odejmowany jest koszt inwestycji (koszt rozwiązania)
oraz całość obliczeń dzielona jest przez koszt rozwiązania i przemnożona przez
100%.
(2)

(3)

Wartość wskaźnika ROSI > 100 % oznacza, iż inwestycja jest opłacalna35.
Dla przykładu, inwestując 100 zł, przy wskaźniku ROSI wynoszącym 150%,
zwrot z inwestycji wynosi 50 zł. Wartość wskaźnika < 100 % oznacza, że inwestycja nie jest opłacalna.
Słabością podejścia ROSI w przypadku wykorzystywaniu go przez przedsiębiorstwa jest trudność w określaniu ekspozycji na dane ryzyko, oraz stopnia,
w jakim określone rozwiązanie zmniejszy częstotliwość występowania zagrożenia36. C. Magnusson, J. Molvidsson, i S. Zetterqvist (2007)37 w swojej pracy
kwestionowali przydatność modeli ROI do obliczenia efektywności inwestycji w bezpieczeństwo informacji. Badacze twierdzą, że modele ekonomiczne
mają ograniczoną wartość w obliczaniu wartości lub efektywności oraz nie są
wprost określone, co zmniejsza ich praktyczną użyteczność.
35
The European Network and Information Security Agency Introduction to Return on Security Investment. Dostęp online 26.07.2018: https://www.enisa.europa.eu/publications/
introduction-to-return-on-security-investment/at_download/fullReport.
36
The European Network and Information Security Agency Introduction to Return on Security Investment. Dostęp online 26.07.2018: https://www.enisa.europa.eu/publications/
introduction-to-return-on-security-investment/at_download/fullReport.
37
C. Magnusson, J. Molvidsson, S. Zetterqvist, Value Creation and Return On Security
Investments (ROSI) in IFIP International Fedaration for Information Processing, New Approaches for Security, Privacy and Trust in Complex Environments, 2007. Dostęp online
26.07.2018: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-0-387-72367-9_3.pdf.
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Wyzwania związane z technologią informacyjną
i inwestycjami w bezpieczeństwo informacji
Firmy stoją w obliczu rosnącej presji gospodarczej i konkurencyjnej.
Dlatego znaczenie odpowiedniego dostosowywania strategii IT do strategii
biznesowej jest bardzo duże38. By podnosić wartość spółki, każda akcja podejmowana przez kierownictwo firmy powinna maksymalizować tworzenie
wartości - od inwestycji strategicznych po procedury zarządzania codziennymi operacjami39. Z punktu widzenia IT istotne jest, aby w konkurencyjnym
środowisku, wybrać odpowiednie systemy/technologie informatyczne w celu
utrzymania rentowności przedsiębiorstwa. Wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji są inne. Istnieje kilka zmiennych, które określają sposób,
w jaki bezpieczeństwo informacji jest ustrukturowane w organizacji. Według M. Whitmana i H. Mattorda40 (2013), pierwszą i najbardziej wpływową zmienną jest kultura organizacyjna. Jako wyzwanie określili sytuację, gdy
kierownictwo i personel uważają, że zapewnienie bezpieczeństwa informacji
jest stratą czasu i zasobów, ponieważ wtedy nie będzie ono rozwinięte, ani
wspierane. Jeżeli bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważne –
jest wielce prawdopodobne, że będzie ono wspierane. Inwestycje w bezpieczeństwo informacji stanowią dużą część uznaniowych wydatków w firmach,
a menedżerowie muszą zrozumieć ich możliwy wpływ i mechanizm działania, które uzasadnią wykorzystanie środków i pokażą wartość procesów IT
i pokrewnych procesów przydzielania zasobów. I. Bardhan41 (2004) omawiał
wyzwania związane z inwestowaniem w technologie informatyczne i wskazał, że wycena inwestycji w bezpieczeństwo informacji jest trudna, ponieważ
charakteryzuje się długim okresem zwrotu, niepewnością i nieustannie zmieniającym się warunkom biznesowym. Tradycyjne teorie finansów sugerują, że
firmy powinny stosować metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych
przy analizie planowanych alokacji kapitału. Według I. Bardhana to podejście
nie jest właściwe przy inwestycjach w bezpieczeństwo IT, bo nie uwzględnia
38
T.R. Ariyachandra, M.N. Frolick, Critical success factors in business performance management – Striving for success, Information Systems Management 2008, s. 115.
39
C. Magnusson, J. Molvidsson, S. Zetterqvist, Value Creation and Return On Security
Investments (ROSI) in IFIP International Fedaration for Information Processing, New Approaches for Security, Privacy and Trust in Complex Environments, 2007. Dostęp online
26.07.2018: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-0-387-72367-9_3.pdf.
40
M. Whitman, H. Mattord, Management of Information Security, Delmar Cengage Learning, England 2013.
41
I. Bardhan, Prioritizing a Portfolio of Information Technology Investment Projects, Journal
of Management Information Systems 2004, s. 33-60.
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elastyczności, która jest dla nich charakterystyczna. Na przykład, projekt informatyczny może mieć ujemną bieżącą wartość netto wyceniany niezależnie,
ale nadal zapewnia możliwość uruchomienia w przyszłości opcji dodających
wartości, np. rozwoju aplikacji lub przy współpracy z użytkownikiem. Bez
brania pod uwagę zmiennej wartości w czasie, przedsiębiorstwa nie będą
w stanie uzasadnić strategicznych inwestycji w bezpieczeństwo IT, które to
zapewniają odpowiednią wartość biznesową.
Teoria „task-technology-fit” Goodhue i Thompsona (1995)42 została rozbudowana przez Karim43 o poziom organizacyjny, tj. technologia informacyjna (czyli całokształt metod, zagadnień, działań oraz środków, które związane
są z przetwarzaniem informacji) będzie miała pozytywny wpływ na organizację tylko jeśli będzie pasować do procesów biznesowych. Karim wskazuje również, że pomimo znaczących inwestycji w IT, firmy nie były w stanie czerpać
pełnych korzyści z powodu swojej własnej niezdolności do skutecznego wdrożenia technologii informacyjnych w swoich strategiach biznesowych. Przez
zapewnienie, że technologia informacyjna jest dostosowana do organizacji
i wspiera strategię biznesową organizacji ma ona kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. R. Duh, C. Chow oraz H. Chen44 (2006) definiują odpowiedni
poziom inwestycji w technologię informacyjną jako zależny od strategii firmy
i innych zasobów organizacyjnych, na które oddziałuje IT oraz od środowiska
zewnętrznego. Ponadto ważne jest zrozumienie, że technologia informacyjna
sama w sobie nie przynosi żadnej przewagi konkurencyjnej; menedżerowie
muszą spojrzeć na swoje podstawowe procesy biznesowe z perspektywy klienta i przeprojektować je.
Ponieważ dziedzina bezpieczeństwa informacji jest tak młoda, nie ma
zbyt wielu empirycznych danych probabilistycznych. Nie ma informacji
o tym, kto, kiedy i za pomocą jakich środków zamierza zaatakować. Ale nawet
jeśli ta informacja byłaby dostępna, mogłaby nie dotyczyć konkretnej organizacji i jej unikalnego systemu zabezpieczeń. Istnieje wiele znanych i nieznanych czynników, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa informacji
w określonym otoczeniu np. nastawienie personelu technicznego (IT), stosunek kierownictwa do bezpieczeństwa i ryzyka oraz obecnie stosowane strategie
bezpieczeństwa i zabezpieczenia.
D. Goodhue, R. Thompson, Task-technology fit and individual performance, MIS Quarterly 1995, s. 19.
43
J. Karim, T.M. Somers, A. Bhattacherjee, The impact of ERP implementation on business process outcomes: A factor-based study, Journal of Management Information Systems 2007, s. 24.
44
R.R. Duh, C.W. Chow, H. Chen, Strategy, IT applications for planning and control, and
firm performance: The impact of impediments to IT implementation, Information and Management 2006, s. 939-949.
42
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Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że utrata informacji często jest trzymana
w sekrecie, ponieważ firmy nie są skłonne do naruszenia reputacji firmy informując o szkodach spowodowanych przez incydent związany z bezpieczeństwem informacji.
S. Fenz, A. Ekelhart, T. Neubauer45 (2011) stwierdzili, że brak wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji na poziomie zarządzania jest jedną
z głównych przyczyn nieodpowiednich lub nieistniejących strategii zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji. S. Smith i E. Spafford46
(2004) doszli do wniosku, że zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa
informacji jest jednym z dziesięciu najważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych. W. Baker i L. Wallace47 stwierdzili,
iż wytyczne dotyczące najlepszych praktyk zapewniają doskonałą wiedzę na
temat potencjalnych zagrożeń, słabych punktów i kontroli, ale bez eksperta
w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, firma nie zawsze jest w stanie uwzględniać złożonych relacji pomiędzy wszystkimi istotnymi sferami bezpieczeństwa
informacji. Skutkuje to nieholistycznym podejściem do bezpieczeństwa informacji, które zagraża działalności firmy. Badacze wskazali na problem implementacji abstrakcyjnych rozwiązań związanych z ograniczaniem ryzyka.
Doszli do wniosku, że standardy bezpieczeństwa informacji często zawierają
jedynie bardzo abstrakcyjne sugestie wdrożeniowe dotyczące ograniczania ryzyka, które prowadzą do nieskutecznych strategii ograniczania ryzyka.
Lander and Pinches48 (1998) zwrócili uwagę na istotę podejmowania decyzji związanych z inwestycjami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wskazali oni, że osoby podejmujące decyzje w zakresie zarządzania, na przykład
dyrektor ds. IT, muszą poradzić sobie z zadaniem wyboru najodpowiedniejszego zestawu inwestycji w bezpieczeństwo informacji z ogromnego spektrum
potencjalnych inwestycji w bezpieczeństwo informacji. Istniejące metody podejmowania decyzji zapewniają decydentom niewystarczające lub mało intuicyjne i/lub mało interaktywne wsparcie decyzji, co nie pomaga w określaniu
odpowiedniego ryzyka w odniesieniu do kosztów poniesionych przy inwestowaniu w rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji.
S. Fenz, A. Ekelhart, T. Neubauer, Information Security Risk Management: In Which Security Solutions Is It Worth Investing? Communications of the Association for Information
Systems 2011, Artykuł 22.
46
S. Smith, E. Spafford, Grand Challenges in Information Security: Process and Output.
IEEE Security & Privacy 2004, s. 69-71.
47
W. Baker, L. Wallace, Is information Security Under Control? Investigating Quality in
Information Security Management,” IEEE Security and Privacy 2007, s. 12.
48
D.M. Lander, G.E. Pinches, Challenges to the Practical Implementation of Modeling and
Valuing Real Options, The Quarterly Review of Economics and Finance 1998, s. 537-567.
45
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Kolejnym wyzwaniem jest ocena korzyści z inwestycji w bezpieczeństwo
IT. Mimo, iż możliwe jest określenie ilościowe kosztów inwestycji w bezpieczeństwo IT, trudno jest jednak oszacować korzyści z inwestycji. Jednym z powodów jest to, że inwestycje w bezpieczeństwo IT zwykle nie generują korzyści ekonomicznych w zakresie generowania przychodów czy redukcji kosztów.
Inwestycja w bezpieczeństwo IT ma niematerialny zwrot, ponieważ polega
na "zapobieganiu powstawaniu czegoś", a nie na "tworzeniu czegoś"49. W ten
sposób zwrot z inwestycji w bezpieczeństwo IT może być mierzony jedynie
poprzez "unikanie potencjalnej straty”. Kiedy nie ma żadnych ataków na bezpieczeństwo IT, trudno w zasadzie stwierdzić czy inwestycja działa. Ważną
rolą technologii bezpieczeństwa IT jest zapobieganie, jednak trudno jest ustalić, czy zmniejszone zagrożenia wynikają z wdrożenia technologii bezpieczeństwa IT lub z braku zewnętrznych zagrożeń w tym czasie. Po drugie, okres
zwrotu z inwestycji bezpieczeństwa IT jest niejednoznaczny. Okres odnosi
się do czasu potrzebnego na odzyskanie środków przeznaczonych na inwestycję lub osiągnięcia progu rentowności. Niektóre rodzaje inwestycji wymagają
określenia dłuższego okresu czasu, np. rozwój polityki bezpieczeństwa IT.
Trudno jest zmierzyć, czy rozwój polityki jest skuteczny, ponieważ jest to
proces ciągły obejmujący jej rozwój, utrzymanie i egzekwowanie. Dodatkowo,
celem rozwoju polityki bezpieczeństwa IT jest zapewnienie, że pracownicy
jasno ją rozumieją i tym samym będą ją przestrzegać. Jednak przestrzeganie
przez pracowników zasad bezpieczeństwa IT wiąże się ze szkoleniami. Wynika z tego, że przestrzeganie przez pracowników zasad bezpieczeństwa jest
korzyścią wynikającą zarówno z rozwoju polityki bezpieczeństwa jak i z szkoleń pracowników. Z powyższych powodów tradycyjne ekonomiczne analizy inwestycji oraz tradycyjne metody księgowe często nie mają zastosowania
w kontekście szacowania zwrotu z inwestycji w bezpieczeństwo IT.
Podsumowując, przedsiębiorstwo musi stawić czoło wielu wyzwaniom
związanym z technologią informacyjną i inwestycjami w bezpieczeństwo informacji. Są nimi nastawienie kierownictwa i personelu, zrozumienie możliwego wpływu i mechanizmu działania inwestycji w bezpieczeństwo, dostosowanie technologii informacyjnej do procesów biznesowych organizacji, mała
ilość empirycznych danych probabilistycznych, trzymanie, brak wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji na poziomie zarządzania w przedsiębiorstwach,
abstrakcyjne sugestie wdrożeniowe dotyczące ograniczania ryzyka znajdujące

J. Cyprjański, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 58.

49
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się w standardach bezpieczeństwa informacji, które prowadzą do nieskutecznych strategii ograniczania ryzyka, problem wyboru najodpowiedniejszego
zestawu inwestycji w bezpieczeństwo informacji oraz problem oceny korzyści
z inwestycji w bezpieczeństwo IT.
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Ekonomiczne aspekty
Internetu Rzeczy

W niniejszym rozdziale omówione zostaną ekonomiczne aspekty zmiany
bezpieczeństwa technologii Internetu Rzeczy. Rynek IoT zostanie przedstawiony od kilku różnych stron. Pozwoli to na przeprowadzenie kompleksowej
analizy zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym. Najpierw
zostanie omówiona struktura rynku IoT oraz kluczowych graczy zarówno
ze strony producentów jak i konsumentów. Później podjęta zostanie próba
wyceny skutków, które powstaną w rezultacie dodatkowego zabezpieczenia
urządzeń IoT przez producentów z perspektywy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna zostanie rozpoczęta od podstawowych jej elementów, a mianowicie od zbadania rynku IoT, przyjrzenia się jego uczestnikom,
przedmiotom, tendencjom oraz dynamice.
Przede wszystkim, zwróćmy uwagę na definicję pojęcia rynek. Według
Wojciecha Wrzoska, autora książki „Funkcjonowanie rynku”, rynkiem nazywamy ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi
w procesach wymiany1. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy
reprezentują podaż, popyt, a także wzajemne relacje między nimi. Rynek
urządzeń Internetu Rzeczy ma charakter globalny, ponieważ dostępny jest
na całym świecie oraz cechują go trwałe stosunki wymiany pomiędzy producentami dóbr, a ich masowymi odbiorcami. W trzecim kwartale roku 2016
najpopularniejszymi urządzeniami na rynku były: różne czujniki przeznaczone do tworzenia systemów inteligentnych domów, sprzęt AGD, smart
watch’e, opaski fitness oraz inteligentne okulary. Natomiast na rynku oprogramowania działającym w obszarze Internetu Rzeczy największy popyt był
na aplikacje wspierające tworzenie inteligentnych domów, oprogramowanie

1

W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, 2002, s. 13.
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używane przez inteligentną elektronikę do noszenia oraz aplikacje używane
przez urządzenia systemów inteligentnych miast2.
Jak i na każdym rynku, w obszarze IoT są konsumenci oraz producenci
reprezentowani poprzez firmy, państwa oraz indywidualnych konsumentów.
Rynek z punktu widzenia producenta
Sprzedawcami na rynku Internetu Rzeczy najczęściej występują korporacje będące technicznymi gigantami. Cechuje je wysoka wartość kapitału ludzkiego oraz innowacyjność. Do firm napędzających rozwój technologii IoT
należą między innymi takie firmy jak Amazon Web Services, AT&T, Bosch,
Cisco, Dell, IBM, Google, Microsoft, Apple. Wymienione korporacje przeznaczają spore inwestycje na badania i rozwój. Innowacyjność wdrążanych
technologii nierzadko przekłada się na relatywnie wysoką końcową cenę produktu. Ostatnio sytuacja zaczyna się zmieniać, ponieważ coraz częściej firmy
pracują nad podobnymi rozwiązaniami. Stwarza to konkurencyjne środowisko na runku, co z kolei, w świetle teorii ekonomicznej obniża ceny na urządzenia IoT. Jeszcze jedną przewagą dużych firm jest doświadczenie uzyskane
wcześnie, przy produkcji wysokospecjalizowanego sprzętu IT. W oparciu
o już zdobytą wiedzę, poprzez dostosowanie już istniejących procedur, korporacjom jest łatwiej wytworzyć standardy dla rozwiązań IoT. Obniża to ryzyko
popełnienia błędu, a co za tym idzie, podwyższa jakość produktu.
Duże korporacje mają znaczną przewagę techniczną przed mniejszymi
firmami oraz chętnie korzystają z korzyści skali. Pozwala im to na utrzymanie stałej przewagi konkurencyjnej przed mniejszymi producentami. Mimo
to, dzięki swojej innowacyjności, w ciągu ostatnich lat dodatkową popularność uzyskały też mniejsze gracze na rynku - małe firmy powszechnie nazywane startupami. CEO jednego z największych banków na świecie, Jamie
Dimon, w nawiązaniu do zwiększającego się udziału mniejszych producentów na rynku IT powiedział, “Dolina Krzemowa nadchodzi”.3 W taki sposób
dał do zrozumienia, że wybuch aktywności wśród technicznych startupów
niesie ze sobą poważne zagrożenie nawet dla dużych korporacji w danej chwili
odgrywających kluczową rolę na rynku.

Postscapes, IoT Devices & Products, Dostęp online 20/04/2017, https://www.postscapes.
com/internet-of-things-award/winners/.
3
A. Shontell, J. Dimon, Silicon Valley startups are coming to eat Wall Street's lunch,
kwiecień 2015, Dostęp online 04/05/2017: http://www.businessinsider.com/jamie-dimonshareholder-letter-and-silicon-valley-2015-4?IR=T.
2
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Wiele branż obecnie znajduje się pod presją konkurencji z nietradycyjnymi graczami, co prowadzi do ciekawych „mieszanek” powstających przy
połączeniu najefektywniejszych rozwiązań z obu światów. Na przykład, wśród
zmieniających się preferencji społecznych przemysł motoryzacyjny zwrócił
uwagę na tzw. ride-sharing, czyli używanie samochodu osobowego wspólnie z innymi osobami celem obniżenia kosztów podróży, zarobkowym, albo
zmniejszeniu liczby korków oraz emisji spalin. Z punktu widzenia koncernów,
jest to bezpośrednie zagrożenie dla biznesu, więc rozwój tego wątku doprowadził do znaczących inwestycji, dokonanych przez czołowych producentów,
samochodów w takie firmy jak Uber oraz Lyft4.
Prędkość powstawania nowych modeli biznesowych, które dzięki użyciu
technologii IoT, potencjalnie potrafią wygenerować duże przychody nie wykazuje oznak spowolnienia w najbliższej przyszłości. Według analizy przeprowadzonej przez firmę Verizon Ventures, ocenia się, że liczba konsumenckich
startupów powiązanych z IoT jest o 15% większa w porównaniu do liczby
nowych projektów dotyczących IoT uruchomionych w roku 2014.5 Jednak
w 2015 roku sytuacja na rynku się odwróciła, duże przedsiębiorstwa stały
się właścicielami około 75% wszystkich projektów dotyczących IoT. Według
prognoz dokonanych przez Verizon Ventures trend powinien zachować się
w roku 2016, ale ze znacznie większą przewagą dużych firm nad startupami.
Przewiduje się, że liczba projektów, których właścicielami będą korporacje
będzie 2-3 razy większa od liczby projektów prowadzonych przez startupy.
6
W oparciu o zaprezentowane trendy, eksperci twierdzą, że w latach 20162017 będzie rosła liczba inkubatorów przedsiębiorczości, których celem będą
projekty dotyczących Internetu Rzeczy ukierunkowane do najróżniejszych
branż. Na razie, nie przeprowadzono jeszcze badań, które zweryfikowałyby
daną prognozę.
O inkubatorach przedsiębiorczości należy myśleć jako o miejscach, gdzie
spotykają się innowacje będące połączeniem technologii IoT oraz rozwiązań
wykorzystywanych w poszczególnych branżach. Celem danych programów
jest napędzanie rozwoju docelowych branż poprzez zapewnienie takim startupom należnego finansowania, zasobów niezbędnych do stworzenia dowodu
poprawności koncepcji (ang. proof of concept) oraz mentoringu. Z punktu
4
K. Kelleher, What Uber's Massive New Investment Really Means, czerwiec 2016, Dostęp
online 05/05/2017: http://time.com/4354575/uber-saudi-investment/.
5
Verizon, State of the Market: Internet of Things 2016, Dostęp online 28/04/2017:
https://www.verizon.com/about/sites/default/files/state-of-the-internet-of-things-market-re
port-2016.pdf.
6
Ibidem.
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widzenia dużych korporacji, udział we wspomaganiu startupów daje możliwość zdobyć wiedzę o stworzeniu potencjalnie użytecznych rozwiązań zanim
o nich się dowie konkurencja. Wytworzone w startupach technologie mogą
zostać użyte do optymalizacji istniejących procesów oraz ulepszenia znanych
produktów, ale też do stworzenia nowych produktów i usług, a co za tym
idzie uzyskania potencjalnej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Taka, a nie inna struktura rynku ma ważne implikacje z punktu widzenia analizy problemu bezpieczeństwa urządzeń IoT. Dany pogląd potwierdzają słowa CTO przedsiębiorstwa KeepSolid, Vasyla Diakonova. On twierdzi, że startup’y produkujące urządzenia IoT mają inne podejście do kwestii
bezpieczeństwa i stabilności działania urządzeń, wynika to z braku wiedzy
oraz zasobów niezbędnych dla zapewnienia wystarczającego poziomu zabezpieczeń.7 Według Bena Desjardinsa pełniącego obowiązki dyrektora ds. bezpieczeństwa w firmie Radware, dodatkowym czynnikiem tworzącym wiele
problemów jest brak doświadczenia powiązanego z software developmentem
u małych firm. Doprowadza to do sytuacji, w której powstaje dużo podatnego
oprogramowania niezadawalającej jakości.8
Z punktu widzenia producentów, zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia własnej produkcji potencjalnie potrafi doprowadzić do obniżenia
przychodów w danej branży. Taki efekt może wystąpić na skutek dwóch negatywnych z punktu widzenia producentów czynników. Pierwszym, oczywistą
w świetle teorii ekonomicznej, przyczyną byłoby zmiana punktu równowagi
na rynku, spowodowana przesunięciem krzywej podaży w lewo.
Na skutek wprowadzenia procedur testowania oraz dodatkowego zabezpieczania urządzeń przed cyberatakami, zwiększyłyby się koszty produkcji co
obrazuje rysunek 12. Zwiększenie kosztów ponoszonych przez producentów
doprowadziłoby do przesunięcia krzywej podaży w lewo, a co za tym idzie,
do zmiany punktu równowagi na rynku. Nowy przecięcie krzywej popytu
i podaży znalazłoby się w punkcie B. W punkcie nowej równowagi, wielkość
popytu na produkowane dobro się zmniejszy, a jego cena wzrośnie. Taka sytuacja może doprowadzić do pogorszenia sytuacji na rynku oraz do zmniejszenia nadwyżki zarówno producenta, jak i konsumenta.

J. Fruhlinger, The internet of insecure things: Thousands of internet-connected devices
are a security disaster in the making, październik 2016, Dostęp online 04/05/2017: http://
www.csoonline.com/article/3128805/internet-of-things/the-internet-of-insecure-things-thousands-of-internet-connected-devices-are-a-security-disaster-in.html#slide4.
8
Ibidem.
7
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Rysunek 12. Wykres przedstawiający zmianę podaży na rynku IoT przy zwiększeniu
kosztów produkcji

Źródło: Opracowanie własne.

Drugim negatywnym czynnikiem, który mógłby powstać na skutek
wprowadzenia dodatkowych procedur weryfikacji byłoby wydłużenie czasu testowania rozwiązań informatycznych. Doprowadziłoby to do opóźnień
w wyjściu na rynek nowych produktów. W pewnych warunkach, na przykład,
gdy sytuacja finansowa firmy nie jest wystarczająco płynna, żeby zagwarantować przetrwanie w czasie wydłużonego okresu implementacji procedur bezpieczeństwa, może być krytyczne. Dodatkowo, w podobnej sytuacji powstaje
problem „dylematu więźnia”. Można przyjąć założenie, że dopóki wszystkie
firmy przestrzegają poprawnych i względnie czasochłonnych procedur implementacji nowych produktów, wprowadzenie nowinek na rynek będzie zależało głównie od wielkości dostępnych zasobów oraz jakości kapitału ludzkiego
firmy. Natomiast, gdyby któraś z firm zdecydowała się „oszukać” pozostałe
i pominęła procedury testowania, prawdopodobnie, dzięki wcześniejszej prezentacji nowego produktu zyskałaby większy udział na rynku. Rozwiązaniem
danego problemu mogłoby być narzucenie regulacji prawnych zmuszających
firmy przeprowadzać co najmniej pewien standaryzowany proces testowania
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zanim produkt wejdzie na rynek. Alternatywą jest zwiększenie kar nakładanych na producentów w przypadku ujawnienia się ewentualnych podatności
tak, aby były wyższe od wartości oczekiwanej korzyści uzyskanych na skutek
pierwszeństwa wejścia na rynek z nowym produktem.
Jak już zostało ukazane, kolejnym ważnym czynnikiem mającym duży
wpływ na rynek IoT są regulacje prawne. Konieczność dostosowania obecnie
wykorzystywanych rozwiązań do wymóg stawianych przez regulatorów
w znacznej mierze napędza adopcję technologii Internetu Rzeczy przez
firmy. Można było zaobserwować, jak ustawa o energetyce przyjęta w 2007
roku w Stanach Zjednoczonych przyspieszyła przedsięwzięcie podjęte w celu
monitorowania zużycia energii9. Prawie dziesięć lat później zainstalowana
baza zdalnie sterowanych liczników ma wzrosnąć do 454 milionów urządzeń
w 2016 roku, a do roku 2020 ponad dwukrotnie, co czyni z tego urządzenia
lidera na rynku IoT10.
Kolejnym aktem prawnym, który pociągnie za sobą implementację dużego rozwiązania IoT może zostać ustawa dotycząca łańcuchu dostaw leków.
Ustawodawstwo daje producentom leków oraz towarów medycznych czas do
końca 2017 r. na stworzenie systemu elektronicznego przekazywania i przechowywania historii transakcji dotyczących leków sprzedawanych na receptę,
w tym informacji o wysyłkach w całym łańcuchu dostaw. Ustawa ma na celu
przeciwdziałanie fałszowaniu leków. Koszt poniesiony przez branżę medyczną
z tytułu obecności sfałszowanych leków na rynku wynosi około 75 miliardów
dolarów rocznie.11 Podobne wymagania wprowadzane są też w innych branżach, takich jak przemysł napojów i budownictwo, w których produkt końcowy może do 10 razy zostać przekazany od producenta do konsumenta zanim
wyląduje w punkcie przeznaczenia. Te wymagania prawne mogą spowodować
uruchomienie milionów czujników w celu śledzenia towarów, maszyn i innych aktywów. IoT pozwoli przedsiębiorstwom szybko dostarczać kluczowe
informacje swoim klientom i partnerom w łańcuchu dostaw. Dodatkowo,
bardzo podobnie sytuacja wygląd w rolnictwie oraz przemyśle spożywczym.
W coraz szerszej skali wdraża się czujniki w celu monitorowania kluczowych
warunków produkcji, czasu wysyłki i innych danych, jako sposobu spełnienia
CER, Legislation Overview, Dostęp online 07/05/2017: http://www.cer.ie/about-cer/
legislation.
10
Verizon, State of the Market: Internet of Things 2016, s. 6, Dostęp online 28/04/2017:
https://www.verizon.com/about/sites/default/files/state-of-the-internet-of-things-marketreport-2016.pdf.
11
World Health Organization, Growing Threat from Counterfeit Medicines, Bull World
Health Organ 2010, s. 88.
9
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nowego i kompleksowego zestawu wymogów dotyczących sprawozdawczości
w ramach ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności przyjętej w USA
w 2015 roku.
Oczywistym jest, że ważną częścią rozwoju rynku IoT jest chęć finansowania zachodzących zmian ze strony państwa i dużych koncernów. Rzeczywiście coraz więcej urządzeń Internetu Rzeczy - od zdalnie programowalnych
domowych termostatów, sprzętu do ćwiczeń, do urządzeń monitorujących
robotę silników samolotów i narodowych sieci energetycznych - będzie codziennie dodawane do Internetu. Koszty wyprodukowania samych urządzeń
oraz ich integracji i związanych z nią usług informatycznych będą stanowić
większą cześć przewidywanej wielkości rynku IoT, którą się szacuje na kwotę
ok. 1,3 miliardów dolarów w 2019 r. Same tylko moduły i czujniki będą stanowić ok. 23% rynku12.
Rynek z punktu widzenia konsumenta
W poprzedniej części opracowania został przedstawiony rynek IoT od
strony producentów, kolejnym krokiem jest analiza sytuacji z punktu widzenia konsumentów. Konsumenci zaczęli doceniać smartfony, ale w świecie aktywnie rozwijającej się technologii IoT, coraz bardziej oczywistym staje się
idea, że ich urządzenia potrafią więcej niż wydawało się dotychczas. Posiadając
tak duży potencjał na odległości wyciągniętej ręki konsumenci jednocześnie
oczekują możliwości stałego połączenia oraz chcą mieć poczucie kontroli nad
tym, jak i kiedy będą nawiązywali kontakt z innymi. Eksperci Verizon twierdzą, że wszystkich konsumentów da się podzielić na trzy duże grupy w zależności od ich oczekiwań a propos technologii IoT13.
Pierwsza grupa użytkowników chce, żeby technologia pracowała na nich,
a nie w drugą stronę. Ci konsumenci są otwarci na nowe urządzenia i aplikacje, pod warunkiem, że z dużym prawdopodobieństwem te potrafią zmienić
ich styl życia w lepszą stronę. Natomiast zupełnie ignorują rzeczy, które ich
zdaniem nie doprowadzą do znacznych ulepszeń.
Drugim typem konsumentów są osoby uzależnione od innowacji.
Ci użytkownicy potrzebują częstych aktualizacji zarówno aplikacji jak i sprzętu. Interesują się oni każdą innowacją na rynku, nawet, gdy nie dotyczy ona
wprost dziedziny, której są ciekawi.
IDC, Worldwide Internet of Things Forecast Update: 2015 – 2019, luty 2016.
Verizon, State of the Market: Internet of Things 2016, s. 6, Dostęp online 28/04/2017:
https://www.verizon.com/about/sites/default/files/state-of-the-internet-of-things-marketreport-2016.pdf.

12
13
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Trzecią grupą są osoby, które nie zwracają uwagi na zmiany technologiczne, które zachodzą wokół nich. Mimo to, i tak są użytkownikami ciągle
ewoluującej sieci, która podąża za trendami obecnymi na rynku.
Jak można zauważyć na powyższym przykładzie, eksperci już nie klasyfikują osobnej grupy konsumentów niebędących tak czy owak użytkownikami IT. Spowodowane jest to prędkością globalizacji oraz informatyzacji na
świecie. Według danych Internet Live Statistics około 40% ludności świata
są aktywnymi użytkownikami Internetu.14 Trudno byłoby oszacować liczbę
użytkowników Internetu Rzeczy, ponieważ jak już zostało wcześniej zdefiniowane IoT różni się od tradycyjnego Internetu tym, że jednostką korzystającą
z sieci prawie zawsze jest nie człowiek, a maszyna.
W kolejnej części przeanalizowane zostanie oddziaływanie problemów
bezpieczeństwa na popyt. Oczywiste jest, że im bardziej bezpieczny i przetestowany będzie produkt, tym chętniej użytkownicy będą go nabywali. W wielu branżach, między innymi w medycynie, bankowości, finansach cena błędu
jest zbyt wysoka, żeby podjąć ryzyko implementacji niesprawdzonej technologii. Wynika z tego, że dopóki w mniemaniu konsumentów zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych urządzenia IoT są niebezpieczne, równowaga
na rynku będzie się znajdowała w punkcie poniżej poziomu potencjalnego.
Zdaniem Johna Dicksona, dyrektora Denim Group, dodatkowym problemem jest to, że konsumenci indywidualni często nie posiadają ani odpowiedniej wiedzy, ani wpływu wystarczającego, żeby zmusić producentów do lepszego zabezpieczania własnych urządzeń15.
Na rysunku 13 zawierającym krzywe popytu i podaży można zaobserwować sytuację na rynku urządzeń IoT. Obecnie, rynek znajduje się w równowadze w punkcie A. Natomiast, gdyby konsumenci zostali przekonani do
bezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy doprowadziłoby to do przesunięcia krzywej popytu w prawo, a nowa równowaga znalazłaby się w punkcie
B. Oczywiste jest, że dana zmiana byłaby korzystna dla wszystkich graczy na
rynku, ponieważ zwiększyłaby się nadwyżka zarówno producenta jak i konsumenta. Warto jednak uwzględnić efekt wzrostu ceny, który został opisany
w części dotyczącej producenta. Żeby doprowadzić do zwiększenia poziomu

Internet Live Statistics, Internet Users In World, Dostęp online 13/05/2017: http://www.
internetlivestats.com/internet-users/.
15
J. Fruhlinger, The internet of insecure things: Thousands of internet-connected devices
are a security disaster in the making, październik 2016, Dostęp online 04/05/2017: http://
www.csoonline.com/article/3128805/internet-of-things/the-internet-of-insecure-things-thousands-of-internet-connected-devices-are-a-security-disaster-in.html#slide3.
14
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bezpieczeństwa urządzeń IoT producenci będą musieli ponieść pewne koszty,
co przełoży się na wzrost ceny produkcji.
Rysunek 13. Wykres przedstawiający oddziaływanie braku zaufania konsumentów do
produktu na popyt

Źródło: Opracowanie własne.

Trudno jest powiedzieć jak będzie wyglądała równowaga na rynku po
zajściu omówionych zmian. Będzie to zależało od wielu czynników, między
innymi od postrzegania podwyżki cen przez konsumentów, wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez producentów, szybkości ustalenia procesów testowania, dochodów konsumentów, efektywności wprowadzonych
zmian w produkcji urządzeń, etc. Niestety, nie znaleziono, żadnych publikacji, artykułów lub badań przedstawiających przynajmniej wstępne analizy
omówionych zagadnień.
Na rysunku 14 przedstawione zostały zmiany, które zaszłyby po zwiększeniu zarówno popytu jak i podaży. Obie te krzywe zostałyby przesunięte
w górę. Z pewnością wywołałoby to podwyżkę ceny. Natomiast ilość jednostek produkowanych może zarówno się zwiększyć jak i zmniejszyć. Ponieważ
wynik jest zależny od wielkości zmiany popytu oraz podaży, nie da się jednoznacznie ustalić efektu wywołanego na rynek.
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Rysunek 14. Wykres przedstawiający zwiększenie podaży oraz popytu na rynku IoT

Źródło: Opracowanie własne.
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ANALIZA OBSZARU
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Analiza obszaru bezpieczeństwa informacyjnego
w przedsiębiorstwach w latach 2010-2017
Co roku, od ponad 8 lat, firma PwC przeprowadza ogólnoświatowe badanie GSISS (Global State of Information Security® dotyczące obecnego stanu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach. Kilkanaście tysięcy prezesów, dyrektorów IT oraz pracowników bezpieczeństwa z ponad 120 krajów
bierze udział w ankiecie obejmującej ponad 100 pytań. Udostępniona przez
PwC US, baza danych będąca wynikiem przeprowadzonej ankiety GSISS
w latach lata 2010-2017, została wykorzystana do analizy poszczególnych
zmian obszarach bezpieczeństwa IT na przestrzeni lat.
Jako pierwsze postanowiono przeanalizować udział całkowitego rocznego budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo informacji (obejmującego
sprzęt, oprogramowanie, wynagrodzenia, konsultantów itd.) w rocznych dochodach brutto przedsiębiorstw.
Na wykresie (rysunek 15) można zauważyć tendencje wzrostową udziału
budżetu na bezpieczeństwo informacji w dochodach brutto przedsiębiorstw
od roku 2010 do roku 2016. Wynika to z rosnącego problemu ataków na systemy informatyczne i reakcji przedsiębiorstw. Z roku na rok udział zwiększał
się o średnio 0,007%. Między rokiem 2016, a 2017 można zauważyć spadek
o 0,003%, ale zaobserwowane wartości są niskie.
Na kolejnym wykresie (rys 16) przedstawiono zmiany w ilości wykrytych incydentów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Są to średnie wartości
przypadające na jedno przedsiębiorstwo biorące udział w badaniu. Ogromny
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wzrost w ilości incydentów (ponad 400%) można zauważyć od roku 2011 do
roku 2015. Pomiędzy rokiem 2015, a 2017 średnia roczna ilość wykrywanych
incydentów nieznacznie się wahała.
Rysunek 15 Udział całkowitego rocznego budżetu na bezpieczeństwo informacji
w rocznych dochodach brutto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.

Rysunek 16. Średnia ilość wykrywanych incydentów w firmie w ostatnich 12
miesiącach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.
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Na wykresie (rysunek 17) przedstawiono średnie finansowe straty spowodowane incydentami bezpieczeństwa jakie poniosły przedsiębiorstwa w danym roku oraz średni budżet przedsiębiorstwa na bezpieczeństwo informacji.
Porównując wykres 2 i 3 można zauważyć korelację pomiędzy ilością incydentów oraz stratami finansowymi z ich przyczyny (wraz z wzrostem ilości incydentów wzrastają średnie straty finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwa).
Jedynie rok 2011 oraz 2017 nie wykazuje ten tendencji. Dość interesująca
jest również zależność pomiędzy wielkością budżetu na bezpieczeństwo informacji, a stratami finansowymi spowodowanymi incydentami bezpieczeństwa.
Od 2011 do 2017 budżet wzrastał się o ponad 9%, natomiast wielkość strat
finansowych nie malała. Dopiero od roku 2015 straty firmy wywołane incydentami bezpieczeństwa zmalały o 15 % w 2016 oraz o 10% w 2017 (w stosunku do 2016 roku).
Rysunek 17 Średnie straty finansowe poniesione przez przedsiębiorstwa, spowodowane
incydentami oraz średni budżet przedsiębiorstw na bezpieczeństwo informacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.

Na kolejnym wykresie (rysunek 18) przedstawiono wpływ incydentów
bezpieczeństwa na przedsiębiorstwa. W 2016 oraz 2017 naruszenie danych
pracowników oraz klientów było najczęściej wskazywane przez ankietowanych. Utrata lub uszkodzenie wewnętrznych danych stanowiło 13% i 12%
wszystkich odpowiedzi odpowiednio w 2017 i w 2016 roku. Straty finansowe
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oraz kradzież „miękkiej” wartości intelektualnej (np. informacje, takie jak
procesy, wiedza instytucjonalna itp.) stanowiły 12% wszystkich odpowiedzi ankietowanych w 2017 oraz 2016 roku. Niewiele mniej, ponieważ 11%
w 2017 roku oraz 10% w 2016 stanowiła odpowiedź dotycząca kradzieży
„twardej” wartości intelektualnej (informacje o takich strategicznych planach
biznesowych, dokumentach dotyczących transakcji, poufnych dokumentach
finansowych itp.). Utrata reputacji stanowiła 8% w 2017 i 10% w 2016 roku
wszystkich odpowiedzi, natomiast utrata klientów 7% w 2017 oraz 8% w
2016 roku. Ekspozycja prawna oraz pozwy były najrzadziej wskazywane przez
ankieterów, bo tylko w 4% w 2017 oraz 5% w 2016.
Rysunek 18 Wpływ incydentów bezpieczeństwa na przedsiębiorstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.

Rysunek 19 przedstawia najbardziej prawdopodobne źródło incydentów bezpieczeństwa w latach 2014-2017. W badanym okresie jako przyczynę
incydentów ankietowani najczęściej wskazywali obecnych (średnio w około
15%) i byłych pracowników (średnio w około 13%). W pewnym stopniu potwierdza to teorię, iż najczęściej brak świadomości dotyczącej bezpieczeństwa
informacji jest przyczyną incydentów. Następną grupą stanowiącą źródło incydentów są hakerzy, stanowiący w badanych latach średnio 12% odpowiedzi
ankietowanych. Konkurencja w badanym okresie wskazywana jest średnio
w około 10%, obecni usługodawcy / wykonawcy w około 9%, przestępczość
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zorganizowana, aktywiści / haktywiści oraz dawni usługodawcy / wykonawcy
w około 7%. Dostawcy / partnerzy biznesowi oraz klienci w badanym okresie
stanowili średnio 6% odpowiedzi ankietowanych, a podmioty i organizacje
zagraniczne oraz terroryści około 4%.
Rysunek 19. Szacunkowe prawdopodobne źródło incydentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.
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Model oceny stopnia wpływu zabezpieczeń
technologicznych oraz proceduralnych na
prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów
naruszenia bezpieczeństwa w organizacjach
Dane, kodowanie zmiennych i statystyka opisowa
Dane wykorzystane w modelu pochodzą z badania przeprowadzonego
przez firmę PwC Polska Sp. z o.o. W badaniu wzięło udział 127 ekspertów,
którzy zajmują się IT i bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety online jesienią 2017 roku. Ankieta zawierała 28
pytań i została skierowania do różnych sektorów, pięć największych przedstawiono na poniższym wykresie (rysunek 20):
Rysunek 20. Sektory działania badanych firm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych udostępnionej przez PwC.

Do modelu wybrano 12 pytań z ankiety, a następnie usunięto obserwacje, które nie posiadały odpowiedzi do każdego pytania. Ostatecznie otrzymano 57 obserwacji, na których przeprowadzono badanie.
Niewątpliwie największym wyzwaniem w przygotowaniu modelu, było
odpowiednie zakodowanie danych. Większość danych otrzymanych w wyniku przeprowadzonej ankiety było przedziałami wartości. W przypadku zmiennych o takiej charakterystyce wybrano metodę środków przedziałów wartości (np. w przypadku odpowiedzi dotyczącej strat finansowych firmy „Od
150 mln PLN do 249,9 mln PLN” jako wartość przyjęto 200 mln. Natomiast
pozostałe zmienne z wartościami „tak/nie” zostały zakodowane jako zmienne
zero-jedynkowe.
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W tabeli 1. przedstawiono listę zmiennych, pytania z ankiety, warianty
odpowiedzi oraz metodę ich zakodowania:
Tabela 1. Zestawienie zakodowanych wartości zmiennych modelu
Pytanie
Jeśli incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji przyniosły straty finansowe, proszę
wskazać ich szacunkową wartość

Proszę wskazać kwotę rocznych przychodów brutto
Państwa firmy w Polsce (pln)

Proszę wskazać łączną wysokość budżetu na bezpieczeństwo obszaru IT w Państwa firmie na rok 2017
(w tym sprzęt, oprogramowanie, wynagrodzenia,
konsultanci itd.; pln.):

Zmienna

y

x1

x2

z1

Proszę wskazać liczbę osób zatrudnionych w
Państwa firmie w Polsce

z2

z3

Warianty odpowiedzi

Zakodowana Wartość

Od 0 do ponad 1mln zł

0 – nie wystąpiły straty
1 – wystąpiły straty

Nie dotyczy (organizacja
non-profit / administracja
publiczna / oświata)

0

Poniżej 25 mln

12500000

Od 25 mln do 49,9 mln

37500000

Od 50 mln do 99,9 mln

75000000

Od 150 mln do 249,9 mln

200000000

Od 250 mln do 499,9 mln

375000000

Od 500 mln do 999 mln

750000000

Od 1 mld do 2,4 mld

1700000000

2,5 mld i więcej

2500000000

Poniżej 10 000

5000

Od 10 000 do 24 999

17500

Od 25 000 do 49 999

37500

Od 50 000 do 99 999

75000

Od 100 000 do 499 999

300000

Od 500 000 do 999 999

750000

Od 1 mln do 2,4 mln

1700000

Od 2,5 mln do 4,9 mln

3700000

Od 5 mln do 9,9 mln

7450000

Od 10 mln do 24,9 mln

17500000

1-10

0 - nie wybrano tej
odpowiedzi (wybrano
z2 lub z3)
1 - wybrano
odpowiedź

11-50

0 - nie wybrano tej
odpowiedzi (wybrano
z1 lub z3)
1 - wybrano
odpowiedź

51-500

0 - nie wybrano tej
odpowiedzi (wybrano
z1 lub z2)
1 - wybrano
odpowiedź
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Program szkoleń dla pracowników z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie teleinformatycznym

x3

Wdrożone, bądź
niewdrożone

0 – niewdrożone
1 - wdrożone

Regularne spotkania zespołu ekspertów (kierowników z działów: finansowego, prawnego, ryzyka,
zasobów ludzkich, IT oraz/lub ochrony), mające
na celu omawianie bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie

x4

Wdrożone, bądź
niewdrożone

0 – niewdrożone
1 - wdrożone

x5

Od 1 do 11

Wartości całkowite
z przedziału <1, 11>

Wdrożone, bądź
niewdrożone

0 – niewdrożone
1 - wdrożone

Wartości zmiennej zostały utworzone poprzez
zsumowanie liczby poszczególnych zabezpieczeń
wdrożonych w firmach, mających na celu ochronę
przed cyber-atakami.
Liczba wdrożonych zabezpieczeń z następujących:
Narzędzia do skanowania i identyfikacji podatności
(Vulnerability Management), Ochrona przed rozproszonymi atakami odmowy usługi (DDoS), Środki
aktywnej ochrony i pułapki „honeypot”, Testy penetracyjne, System monitorowania bezpieczeństwa (SIEM),
Przeglądy bezpieczeństwa i ocena luk w zabezpieczeniach, Systemy detekcji włamań (IPS/IDS), Firewalle
aplikacyjne (WAF – Web Application FireWall),
Systemy zapobiegania utracie danych (DLP – Data
Leakage Prevention), Filtrowanie ruchu WWW (web
proxy), System wspomagający zarządzanie, obsługę
ryzyka i zgodności (GRC – Governance, Risk and
compliance))
Czy zostały wdrożone następujące zabezpieczenia:
Ochrona przed rozproszonymi atakami odmowy
usługi (DDoS)

x6

System monitorowania bezpieczeństwa (SIEM)

x7

Systemy detekcji włamań (IPS/IDS)

x8

Systemy zapobiegania utracie danych (DLP –
Data Leakage Prevention)

x9

Firewalle aplikacyjne (WAF – Web Application
FireWall)

x10

Źródło: Opracowanie własne

Na rysunku 21. oraz 22. przedstawiono podstawowe statystyki opisowe
zmiennych.
Zmienna objaśniana dla 63,16% wszystkich obserwacji przyjmuje wartość 1, co oznacza iż dla 36 z 57 obserwacji wystąpił incydent bezpieczeństwa.
Średnia wartość rocznych przychodów przedsiębiorstw wynosi 458,3 mln
zł, natomiast średnia wartość budżetu na bezpieczeństwo obszaru IT wynosi
1,125 mln złotych. Wynika z tego, że średnio przedsiębiorstwa przeznaczają
0,2% przychodów na bezpieczeństwo IT w swoich firmach. Większość
przedsiębiorstw w próbie to firmy zatrudniające 51-500 pracowników.
Jedynie w 35 % firm funkcjonuje program szkoleń dla pracowników z zakresu
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wiedzy o bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz w 21 % firm funkcjonują
regularne spotkania zespołu ekspertów mające na celu omawianie bieżących
kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie.
Średnio przedsiębiorstwa mają zaimplementowane 4 z 11 wskazanych
zabezpieczeń chroniących przed cyber-atakami. 47% film posiada zaimplementowane narzędzia anty-DDoS, 35% posiada system monitorowania bezpieczeństwa (SIEM), 53% posiada systemy detekcji włamań (IPS/IDS), jedynie 25% przedsiębiorstw posiada systemy zapobiegania utracie danych (DLP),
a 53% posiada firewalle aplikacyjne.
Rysunek 21 Rozkład częstości dla y

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.
Rysunek 22 Statystki opisowe zmiennych

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.
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Wybór odpowiedniego modelu
Probit i logit uchodzą za najpopularniejsze modele dla danych zawierających zmienne binarne. Jedyną różnicą pomiędzy modelami jest przyjęta
forma funkcyjna dystrybuanty F(∙). Różnice w oszacowaniach uzyskanych
z modelu probitowego i logitowego będą w przypadkach, jeśli duży wpływ na
wynik estymacji mają skrajne obserwacje.
Statystyka McFadden−R2
Model logit, jak również model probit są nieliniowe względem swoich
parametrów, dlatego też tradycyjne miary dopasowania modelu nie mają
zastosowania. Miarą dopasowania, która zastępuje R2 jest statystyka pseudo–R2 (lub inaczej też nazywana McFadden−R2 lub LRI (Likelihood Ratio
Index)). Oparta jest ona na ilorazie funkcji wiarogodności i mierzy łączną
istotność oszacowanych parametrów modelu. Niestety nawet jeśli model jest
idealnie
dopasowany do danych, miara przyjmuje wartości znacznie mniejsze od
1, dlatego pseudo-R2 nie jest dobrą miarą dopasowania modelu. Dla modeli
z tymi samymi zmiennymi objaśniającymi, wyestymowanych na tej samej
próbie danych, za pomocą pseudo–R2 możemy jedynie stwierdzić który model jest lepiej do nich dopasowany.
Tabela 2. Statystyka McFadden−R2
Model

McFadden−R2

Logit

0,154469

Probit

0,147961

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników oszacowań z programu Gretl.

W tabeli 2 przedstawiono wartości statystyki pseudo–R2. Należy wspomnieć, że niska wartość statystyki jest typowa dla modeli zmiennych binarnych. W naszym przypadku lepiej dopasowany do danych jest model logitowy.
Tablica klasyfikacyjna
Jednym z popularnych sposobów do analizy dopasowania modelu (dla
zmiennych binarnych) jest analiza tablicy klasyfikacyjnej. Tablica ta przedstawia częstości wartości y przewidywanych oraz zaobserwowanych. Zakładamy,
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iż model przewiduje sukces,
jeżeli dopasowane z modelu prawdopodobieństwo sukcesu będzie większe od progowego prawdopodobieństwa
p* (przyjmuje się, że p*=0,5). Tablica pozwala ustalić, na ile model trafnie
przewiduje sukcesy oraz porażki.
Jedną z najczęściej wykorzystywanych miar jakości dopasowania dla modeli zmiennych binarnych jest liczebnościowe R2. Wielość liczebnościowego
R2 może być myląca, bo w przypadku zmiennych binarnych zawsze możemy uzyskać co najmniej 50% trafności przewidywań, gdy prognozujemy dla
wszystkich obserwacji tę wartość y, która jest częściej obserwowana w badanej próbie. Została zaproponowana poprawka korygująca ten efekt. Jest nią
skorygowane liczebnościowe R2. Skorygowane R2 (zawsze jest mniejsze lub
równe 1), ale będzie większe od zera jedynie wtedy, gdy udział zdarzeń, które
są prawidłowo przewidziane przekroczą udział zdarzeń najczęściej zaobserwowanych w próbie. Miara opisuje więc procent prawidłowych przewidywań.
Tabela 3. Wartości tablicy klasyfikacyjnej dla modelu logit
Model logitowy

Prognozowane

Empiryczne

y=0

y=0

12

y=1
9

y=1

3

33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników oszacowań z programu Gretl.
Tabela 4. Wartości tablicy klasyfikacyjnej dla modelu probit
Model probitowy

Prognozowane

Empiryczne

y=0

y=1

y=0

12

9

y=1

3

33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników oszacowań z programu Gretl.

W przypadku modelu logitowego i probitowego otrzymano identyczne
wartości tablicy klasyfikacyjnej (tab.3 i tab. 4), co oznacza, że skorygowane R2
i liczebnościowe R2 dla dwóch modeli będzie identyczne.
Liczebnościowe R2 obliczane jest z poniższego wzoru (wz. 4).

				

(4)
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Następnie skorygowne R2 obliczane jest z poniższego wzoru (wz. 5).

				

(5)

Zgodnie z liczebnościowym R2 liczba przypadków 'poprawnej predykcji' wynosi 45 obserwacji co stanowi 78,9% modelu. Zgodnie z skorygowanym R2 procent prawidłowych przewidywań, które uzyskaliśmy dzięki użyciu
w modelu zmiennych objaśniających wynosi 50%.
Dzięki tablicy klasyfikacyjnej można również zdefiniować wrażliwość
i specyficzność przewidywań modelu Bez względu na model który zostanie
wybrany, oszacowania będą identyczne.
Wrażliwość obliczana jest z poniższego wzoru (wz 6).
		 

(6)

Specyficzność obliczana jest z poniższego wzoru (wz 7).

				

(7)

gdzie:
p*- przyjęty poziom progowego prawdopodobieństwa
Zgodnie z obliczeniami prawdopodobieństwo przewidzenia sukcesu dla
obserwacji, dla której zaobserwowano sukces wynosi 91,7%, natomiast prawdopodobieństwo przewidzenia porażki dla obserwacji, dla której zaobserwowano porażkę wynosi 57,1%.
Kryteria informacyjne
Kryteria informacyjne pozwalają porównywać modele dla tej samej
zmiennej zależnej. W przypadku wyboru odpowiedniego modelu najpopularniejszymi kryteriami informacyjnymi są AIC (kryterium informacyjne Akaike)
oraz BIC (Byesowskie kryterium informacyjne Schwarza). Najlepszym modelem będzie ten, dla którego wartość kryterium informacyjnego jest najniższa.
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Tabela 5. Wartości kryteriów informacyjnych dla modelów logit i probit
Model

AIC

BIC

Logit

91,43558

120,0383

Probit

91,92381

120,5265

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników oszacowań z programu Gretl.

Na podstawie oszacowanych wartości kryteriów AIC i BIC lepszym modelem jest model logitowy.
Estymacja modelu
Na podstawie wartości pseudo–R2 oraz wartości kryteriów informacyjnych można stwierdzić, że odpowiedniejszym modelem będzie model logitowy niż probitowy, chociaż nie zaobserwowano dużej różnicy w otrzymanych
wartościach dla modeli.
Istotność zmiennych, iloraz wiarygodności LR
Statystyka ilorazu wiarygodności wykorzystywana jest do testowania
istotności modelu logitowego (wszystkich zmiennych łącznie). Wartość testu
mniejsza od 0,05 oznacza, że co najmniej jedna zmienna objaśniająca w modelu jest istotna statystycznie.
W przypadku estymowanego modelu wartość testu ilorazu wiarygodności
chi-kwadrat z 13-nastoma stopniami swobody wynosi 11,589 [0,5616>p] (rysunek 23), co oznacza odrzucenie hipotezy zerowej o łącznej istotności zmiennych. Nie należy się tym przejmować, ponieważ w przypadku zmiennych
z małą liczbą obserwacji jest to często obserwowane.
Wyłączona z modelu zostanie zmienna posiadającą najwyższą wartość
p (x6) aby sprawdzić czy zwiększy się R 2liczebnościowe (rysunek 24).
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Rysunek 23 Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.
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Rysunek 24 Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.

R 2liczebnościowe wzrosło do 80,7%. Następną zmienną posiadającą największą wartość p jest zmienna x5 (rysunek 25) i ona również zostanie wyłączona
z modelu.
Miara dopasowania nie uległa zmianie (rysunek 25). Następną zmienną
posiadającą największą wartość p jest zmienna x8 i ona również zostanie wyłączona z modelu.
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Rysunek 25 Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.

Miara dopasowania nadal nie uległa zmianie, spróbujemy wyłączyć
zmienna x7 (rysunek 26).
R 2liczebnościowe obniżyło się do 78,9% (rysunek 27). Ostatecznie wyłączymy
więc z modelu tylko zmienną x6.
Ostateczny model przedstawia się następująco (wz. 8):

(8)

106

ANALIZA OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ...

Rysunek 26 Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.
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Rysunek 27. Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.

Ocena parametrów, ilorazy szans
Interpretacja parametrów modelu logitowego oraz probitowego jest
trudna. Praktycznie można zinterpretować zaledwie znaki przy zmiennych.
Znak dodatni przy współczynniku oznacza, że wyższa wartość zmiennej niezależnej zwiększa prawdopodobieństwo, iż zmienna zależna przyjmie wartość 1,
a ujemny oznacza, iż zwiększenie wartości zmiennej objaśniającej zwiększy
prawdopodobieństwo otrzymania zera.
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Rysunek 28. Estymacja modelu w programie Gretl

Źródło: Opracowanie własne. Oprogramowanie Gretl.

W przypadku szacowanego modelu (rysunek 28) wyższa kwota rocznych
przychodów brutto przedsiębiorstwa zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. Wyższa kwota budżetu przeznaczonego na
bezpieczeństwo IT, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu
bezpieczeństwa. Program szkoleń dla pracowników z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz regularne spotkania zespołu ekspertów, mające na celu omawianie bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji
w firmie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Jedynie w przypadku posiadania systemy detekcji włamań (IPS/
IDS) prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu będzie niższe, posiadanie
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narzędzi anti-DDoS, SIEM, DLP oraz WAF nie sprawia, iż prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu będzie niższe.
W kontekście modelu logitowego lepiej jest używać (i interpretować parametry) ilorazów szans zamiast efektów końcowych. Wielkość efektów cząstkowych zależy od wielkości x i są one zazwyczaj liczone dla średnich wartości
zmiennych niezależnych w próbie. W przypadku modeli logitowego można
także zdefiniować miary wpływu zmiennych zależnych na prawdopodobieństwo sukcesu, a nie zależy ona od wielości zmiennych niezależnych xi.
Szansę możemy rozumieć jako inną miarę prawdopodobieństwa. W przypadku szacowanego modelu ilorazy szans przedstawia poniższa tabela 6:
Tabela 6. Wartości ilorazów szans modelu
Zmienna

x1

x2

z1

z2
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Współczynnik

0,00000000044

-0,00000007101

-2,88108

-0,857346

Iloraz szans

1,0000000004

Efekt
krańcowy

0,00000000

(iloraz
szans-1)*100%

Interpretacja ilorazu
szans

0,00000004%

Jeśli przychód firmy
wzrośnie o 1 zł to
szansa, że wystąpi
incydent wzrośnie
o 0,00000004%

0,9999999290 -0,00000002 -0,00000710%

Jeśli wydatki firmy
wzrosną o 1 zł to
szansa, że wystąpi
incydent zmaleje
o 0,0000071%

0,0560741700 -0,59137200 -94,39258300%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
zatrudniającej do
10 pracowników
jest średnio o 94%
niższa niż
w firmie która
zatrudnia więcej niż
500 pracowników

0,4242866461 -0,20486100 -57,57133539%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
zatrudniającej od
11-50 pracowników
jest średnio o 58%
niższa niż w firmie
która zatrudnia
więcej niż 500
pracowników
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z3

x3

x4

x5

x7

-0,909623

-0,782434

-0,596176

0,0158475

0,236367

0,4026760043 -0,20767700 -59,73239957%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie zatrudniającej od 50-500
pracowników jest
średnio o 60% niższa
niż w firmie która
zatrudnia więcej niż
500 pracowników

0,4572916079 -0,17986000 -54,27083921%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
posiadającej program
szkoleń pracowników
w zakresie bezpieczeństwa jest średnio
o 54% niższa niż
w firmie nie posiadającej takich szkoleń

0,5509143095 -0,13954500 -44,90856905%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
w której odbywają się
regularne spotkania
zespołu ekspertów
mające na celu
omawianie bieżących
kwestii bezpieczeństwa informacji
w firmie jest średnio
o 45% niższa niż
w firmie w której
takie spotkania się
nie odbywają.

1,0159737376

1,59737376%

Jeśli ilość wdrożonych zabezpieczeń
w firmie wzrośnie
o 1 to szansa, że
wystąpi incydent
wzrośnie o 1,6%

26,66390814%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
z zaimplementowanym systemem
do monitorowania
bezpieczeństwa
(SIEM) jest średnio
o 26,66% wyższe niż
w firmie w której nie
ma zaimplementowanego takiego systemu.

1,2666390814

0,00355544

0,05237970
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x8

x9

x10

-0,101957

0,301296

0,223844

0,9030683828 -0,02285140 -9,69316172%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
z zaimplementowanym systemem detekcji włamań (IPS/IDS)
jest średnio o 9,69%
niższe niż w firmie
w której nie ma zaimplementowanego
takiego systemu.

1,3516093587

35,16093587%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie
z zaimplementowanym systemem
zapobiegania utracie
danych (DLP), jest
średnio o 35,16%
wyższe niż w firmie
w której nie ma zaimplementowanego
takiego systemu.

25,08758676%

Szansa, że wystąpi
incydent bezpieczeństwa w firmie z zaimplementowanymi
firewall'ami aplikacyjnymi, jest średnio
o 25,9% wyższe niż
w firmie w której
nie ma zaimplementowanych firewall'i
aplikacyjnych.

1,2508758676

0,06579400

0,05027800

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników oszacowań modelu z programu
Gretl.

Prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu bezpieczeństwa
Prawdopodobieństwo, że nie wystąpi incydent bezpieczeństwa w firmie
(czyli prawdopodobieństwo porażki) posiadającej program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa przy innych czynnikach stałych wynosi około
0,702 (wz. 9):
(9)
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Prawdopodobieństwo, zgodnie ze wzorem nr 10, że nie wystąpi incydent
bezpieczeństwa w firmie, w której odbywają się regularne spotkania zespołu
ekspertów mające na celu omawianie bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji przy innych czynnikach stałych wynosi około 0,645 (wz. 10):
(10)

Prawdopodobieństwo, że nie wystąpi incydent bezpieczeństwa w firmie
z zaimplementowanym systemem detekcji włamań (IPS/IDS) przy innych
czynnikach stałych wynosi około 0,525 (wz. 11):
(11)

Można wnioskować, że posiadanie programu szkoleń pracowników
w zakresie bezpieczeństwa zabezpiecza firmę przed wystąpieniem incydentów
w 70,2%, regularne spotkania zespołu ekspertów w 64,5%, posiadanie zaimplementowanego systemu detekcji włamań (IPS/IDS) w 52,5%.
Ocena zwrotu
z inwestycji w bezpieczeństwo informacji
Ostatnim krokiem analizy jest oszacowanie poszczególnych współczynników ROSI, dla zabezpieczeń których posiadanie zabezpiecza firmę przed
wystąpieniem incydentów. Jako koszt incydentu wywołanego brakiem danego zabezpieczenia w przedsiębiorstwie przyjmiemy średnią wartość wszystkich
incydentów w 2017 roku dla przedsiębiorstw nieposiadających wdrążonego
danego zabezpieczenia.
Program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa
Zgodnie z danymi wykorzystanymi w modelu średni koszt incydentów
w 2017 roku przedsiębiorstw nieposiadających programu szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa wyniósł 62 027 zł. W badaniu brały
udział firmy zatrudniające średnio 1767 pracowników. Implementacja płatnego systemu LSM wiąże się z dość wysokimi kosztami. Przykładowo za
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oprogramowanie firmy Docebo trzeba zapłacić co najmniej $6000 rocznie
(przy 350 użytkownikach)1 przy zakupieniu samej licencji, natomiast w przypadku zakupu narzędzi HCMdeck (jedynie moduł e-learningowy) przy 1700
użytkownikach trzeba zapłacić co najmniej 39 tys. zł rocznie2. Ciekawą i stosunkowo niedrogą alternatywą jest dzierżawa platformy e-learningowej. Przy
skorzystaniu z oferty firmy Technologie Sp. z o.o. zapłacimy rocznie około
17,5 tys. zł przy 1767 pracownikach korzystających z platformy3 koszt dożywotniej licencji programu iSpring do tworzenia szkoleń wynosi 770 USD.
Koszt przygotowania szkolenia wyniósłby ok. 6000zł4. Łączny koszt szacował
by się w okolicy 24 tys. zł. Przy takich kosztach współczynnik ROSI kształtuje
się następująco (wz. 12):

(12)
Współczynnik zwrotu z inwestycji kształtuje się na poziomie 65,6%
(czyli < 100 %) co oznacza, że inwestycja w program szkoleń pracowników
w zakresie bezpieczeństwa jest nieopłacalna (nie przyniesie przychodu).
Regularne spotkania zespołu ekspertów
Średni koszt incydentów w 2017 roku przedsiębiorstw w których nie
odbywają się regularne spotkania zespołu ekspertów mające na celu omawianie
bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji wyniósł 48 000 zł. Zgodnie
z odpowiedziami z ankiet przedsiębiorstwa zatrudniają średnio 10-ciu
pracowników pełnoetatowych w obszarze bezpieczeństwa IT. Przy założeniu,
że spotkania miałyby się odbywać 24 razy w roku (w cyklu dwutygodniowym)
i trwać 1h, liczba godzin jednego pracownika uczęszczającego na spotkania
wyniosłaby 24h rocznie. Zgodnie z danymi z raportu opublikowanego przez
Hay’s5, średnie miesięczne zarobki brutto Security Consultant’a z co najmniej
1
Docebo, A User-Friendly, Intuitive Learning Management System (LMS). Dostęp online
28.07.2018: https://www.docebo.com/learning-management-system-lms.
2
HCM Deck, Cennik modułu e-learningowego. Dostęp online 28.07.2018: https://hcm
deck.com/cennik.
3
ETechnologie. Cennik dzierżawy platformy e-learningowej. Dostęp online 28.07.2018:
https://etechnologie.pl/platforma-elearningowa/cennik-dzierzawy/#pro-1000.
4
Koszt 20h pracy Security Consultant’a na podstawie Raportu Hay’s. Dostęp online 28.07.
2018: https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf.
5
Koszt pracy na podstawie Raportu Hay’s. Dostęp online 28.07.2018: https://www.hays.pl/
cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf.
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3-letnim doświadczeniem oraz Security Manager’a wynoszą odpowiednio 12
i 25 tysięcy złotych. Wynika z tego, iż godzina pracy konsultanta wynosi 300
zł, a manager’a 625 zł. Zakładając, iż zespół 10-cio osobowy posiada 2 manager’ów i 8 konsultantów roczny koszt spotkań wynosiłby 87 600 zł. Jest to
dość wysoki koszt. Alternatywą jest zorganizowanie spotkań w których brali
by udział dwaj manager’owie oraz 2 najstarsi stażem konsultanci. Koszt wynosiłby 44 400zł. Współczynnik ROSI kształtuje się następująco (wz. 13):

(13)

Współczynnik zwrotu z inwestycji kształtuje się na poziomie – 30,3%
(czyli < 100 %) co oznacza, że jest ona całkowicie nieopłacalna. Współczynnik
zwrotu z inwestycji kształtuje się na poziomie 65,6% co oznacza, że inwestycja jest nieopłacalna (nie przyniesie przychodu).
System detekcji włamań (IPS/IDS)
Średni koszt incydentów w 2017 roku przedsiębiorstw nie posiadających
zaimplementowanego systemu detekcji włamań (IPS/IDS) wyniósł
31 582 zł. Proces wdrażania systemu IDS wymaga dostosowania konfiguracji
(często czasochłonnego) do środowiska sieciowego, by z jednej strony nie
generował za dużo fałszywych alarmów, a z drugiej strony wykrywał faktyczne
próby włamania. Do oszacowania kosztu wdrożenia narzędzia typu IPS/IDS
wykorzystamy popularny i darmowy system jest Snort. Przed instalacją programu przedsiębiorstwo musi zaopatrzyć się w bazę danych oraz serwer Apache (z obsługą PHP)6. Zakładamy, że w tym przypadku przedsiębiorstwo
również skorzysta z oprogramowania open-source (np. MySQL Community
Server oraz Apache HTTP Server). W internecie można znaleźć mnóstwo
gotowych skryptów konfiguracyjnych co znacząco zmniejsza czas konfiguracji
Snorta. Założymy, iż konfiguracja i integracja systemu z innymi narzędziami
zajmie szacunkowo 24h7 pracownikowi na stanowisku Specjalisty ds. Bezpieczeństwa infrastruktury z 3 letnim doświadczeniem. Średnie miesięczne
6
Politechnika Opolska, Windows'owy, sieciowy system wykrywania włamań SNORT. Dostęp
online 28.07.2018: https://g.bialic.po.opole.pl/teaching/_ochrona/OD_zad6/SNORT.pdf.
7
TechTarget, Snort Intrusion Detection and Prevention Guide. Dostęp online 28.07.2018:
https://searchsecurity.techtarget.com/tutorial/Snort-Intrusion-Detection-and-Prevention-Guide.
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zarobki takiego pracownika wynoszą 12 tys. zł8, a więc koszt jego godziny
pracy wynosi 300 zł. Wynika z tego, że koszt konfiguracji wynosić będzie
7 200 zł. Współczynnik ROSI zatem kształtuje się następująco (wz. 14):

(14)
Współczynnik zwrotu z inwestycji kształtuje się na poziomie 130,3%
co oznacza, że jest ona opłacalna i przyniesie przychód w wysokości 2 160 zł.

8
Koszt pracy na podstawie Raportu Hay’s.Dostęp online 28.07.2018: https://www.hays.pl/cs/
groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf.
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Analiza aspektów
Internetu Rzeczy

W celu zbadania problemu omówionego w poprzednich działach przeprowadzono ankietę. Na podstawie uzyskanych informacji wykonana zostanie analiza pozwalająca na wycenę kosztu straty/kradzieży danych prywatnych
użytkowników urządzeń IoT. W ubiegłych latach powstało dużo artykułów,
których autorzy estymowali koszty poniesione przez użytkowników z tytułu
straty danych przechowywanych na komputerach prywatnych. Natomiast,
przeprowadzona ankieta ma nieco inny cel. Przede wszystkim, ma za zadanie
ukazać, w jaki sposób konsumenci postrzegają stratę danych, a w jaki kradzież
danych, która nie jest związana z ich stratą. Po zrozumieniu percepcji konsumentów, zostanie oszacowany koszt skradzionych na skutek cyberataku danych osobistych. Należy dodać, że pytania w ankiecie zostały ułożone tak, aby
uniknąć dodatkowego obciążenia szacowanych wielkości poprzez powstanie
kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze stratą/kradzieżą informacji. Przykładowo wspomniane obciążenie mogłyby się pojawić w sytuacji, gdy podczas
kradzieży danych doszłoby też do ujawnienia danych bankowych użytkownika, takich jak np. numer karty kredytowej. W badaniu przeprowadzonym
przez doktora Davida M. Smitha zostało przedstawione, że około 15% przypadków straty informacji na komputerach użytkowników powstaje na skutek
cyberataków1. Niestety, na razie nie istnieje podobna statystyka dla urządzeń
Internetu Rzeczy, ale ze względu na przyczyny wymienione w powyższych
częściach opracowania, między innymi brak zdefiniowanych standardów bezpieczeństwa, chęć obniżenia kosztów testowania gotowej produkcji etc. Można założyć, że podatności urządzeń IoT prowadzące do potencjalnej kradzieży
danych użytkownika są spotykane przynajmniej tak samo często jak w przypadku komputerów.
1
D. Lohrmann, Should Insecure IoT Devices Be Banned?, październik 2016, Dostęp online
10/05/2017: https://gbr.pepperdine.edu/2010/08/the-cost-of-lost-data/.
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Opis przeprowadzonYCH BADAŃ
Pytania zaproponowane w ankiecie można podzielić na cztery grupy
tematyczne. W pierwszej grupie zamieszczone zostały pytania pozwalające
na uzyskanie podstawowych informacji o osobie biorącej udział w badaniu.
W drugiej części ankiety zbadany został stosunek respondenta do ryzyka.
W trzeciej części zbadana została znajomość ogólnych pojęć IoT przez respondentów oraz uzyskane zostały informacje o posiadaniu urządzeń Internetu
Rzeczy przez respondenta. W czwartej części ankiety zmodelowano sytuację,
celem której było określenie wartości informacji prywatnych potencjalnie będących celem ataku na urządzenia IoT.
Udział w badaniu przyjęło 176 respondentów w wieku od 17 do 36 lat;
2/3 respondentów to kobiety, 1/3 mężczyźni. Bazując na artykule opublikowanym przez PewResearchCenter, można stwierdzić, że osoby, które wzięły
udział w badaniu prawdopodobnie są audytorium docelowym zarówno szeroko rozumianego IT jak i rynku IoT. Statystycznie, około 88% osób w wieku
18-29 lat mieszkających w Stanach Zjednoczonych korzystają z sieci Internet
prawie codziennie2.
Analiza uzyskanych wyników
Analiza dla uzyskanych danych zostanie zaczęta od pytań weryfikujących
ogólną znajomość tematu Internetu Rzeczy przez respondentów. W dużej
mierze potwierdziły się wyniki badania opublikowanego przez Cisco, tylko
18,89% osób, które wzięły udział w ankiecie wie, czym jest Internet Rzeczy;
47,16% osób zadeklarowało, że nie wie; 32,95% nie do końca wie, czym jest
IoT. Po zdefiniowaniu urządzeń, które zaliczamy do urządzeń IoT 30,6% powiedziało, że posiada przynajmniej jedno urządzenie Internetu Rzeczy; 64,2%
zadeklarowało brak wymienionych urządzeń; ok. 5% respondentów miało
problem z udzieleniem odpowiedzi.
W kolejnym pytaniu, respondenci proszeni byli o zaznaczenie na skali od jednego do pięciu jak bardzo uciążliwa dla nich byłaby strata osobistych danych oraz ich kradzież niepowiązana ze stratą. W przypadku danej
skali zaznaczenie przez osobę biorącą udział w badaniu jedynki znaczy, że
dane wydarzenie nie miałoby negatywnych skutków dla respondenta, natomiast wybranie cyfry pięć oznacza, że wydarzenie byłoby bardzo dotkliwe
2
A. Smith, Older Adults and Technology Use, kwiecień 2016, Dostęp online 10/05/2017:
www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/.
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dla respondenta. Na rysunku 29 można zaobserwować uzyskane odpowiedzi
zagregowane według proponowanej skali oraz trend liniowy wygenerowany
w oparciu o otrzymane wyniki. Na podstawie prawie pokrywających się prostych trendu, można stwierdzić, że konsumenci przeciętnie postrzegają stratę
danych tak samo jak ich kradzież.
Rysunek 29. Wykres przedstawiający postrzeganie kradzieży/straty danych prywatnych przez konsumentów

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzi respondentów na kluczowe pytanie ankiety, o alternatywnym koszcie dodatkowego zabezpieczenia danych prywatnych, cechują się
dużą wariancją. Dzieje się tak, ponieważ kwoty proponowane przez respondentów były wskazywane arbitralnie, wyłącznie w oparciu o indywidualne
preferencje oraz wiedzę na temat IoT. Brak zdefiniowanego w ankiecie rzędu kwoty miał na celu uniknięcie narzucenia pewnego „poziomu bazowego”
respondentowi. Kolejnym powodem zróżnicowania otrzymanych wyników
może być względnie mała liczba osób, które wzięły udział w badaniu. Mimo,
że próbka jest wystarczająco duża dla przeprowadzenia analizy, ze względu na
spore zróżnicowanie indywidualnych cech respondentów, mogą oni reprezentować odmienne subpopulacje, a co za tym idzie będą mieli różną percepcję
kosztów. Na podstawie uzyskanych danych można powiedzieć, że średnia wysokość kwoty, którą respondenci gotowi byli uiścić w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa danych osobowych wyniosła 897,47 zł. Natomiast, mediana
z uzyskanych wyników równa była 448,74 zł.
Gdybyśmy pogrupowali odpowiedzi według stopnia awersji do ryzyka
respondentów i przeprowadzili analizę dla każdej z danych grup z osobna,
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dostalibyśmy następujące wyniki: wpośród 176 osób, które wzięły udział
w ankiecie 147 (83,5%) osób cechuje się awersją do ryzyka, a pozostałe 29
(16,5%) osób są raczej skłonne do podjęcia ryzyka.
Rysunek 30. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przyznanej na zabezpieczenie
danych prywatnych w zależności od postrzegania ryzyka przez respondenta

Źródło: Opracowanie własne.

Jak obrazuje rysunek 30 dla osób skłonnych do ryzyka, średnia i mediana
wyniosły 375 zł oraz 640 zł odpowiednio. Natomiast, na podstawie danych
podanych przez osoby cechujące się awersją do ryzyka obliczone zostały średnia oraz mediana, są one równe 500 zł oraz 950 zł odpowiednio. Otrzymane
wyniki są dość intuicyjne i zgodne z oczekiwaniami. Osoby chętnie podejmujące ryzyko będą skłonni mniej zapłacić za zagwarantowanie bezpieczeństwa
ich danych osobistych. Natomiast osoby charakteryzujące się awersją do ryzyka gotowi są zapłacić więcej, aby uniknąć niepewności bezpieczeństwa informacji prywatnych. Co ciekawe, średnia w obu podróbkach jest wyższa od
mediany. Po przyjrzeniu się otrzymanym w ankiecie danym, okazało się, że
w każdej z badanych grup jest niewielka liczba osób, które gotowe są zapłacić
za bezpieczeństwo własnych danych kwotę znacznie wyższą od średniej w danej grupie. Może to wynikać z różnych powodów, np. wysokości dochodu,
postrzegania problemu bezpieczeństwa informacji prywatnych, alternatywnego kosztu straty/ujawnienia danych. Na podstawie przeprowadzonej ankiety,
nie da się jednoznacznie tych przyczyn ustalić, więc zalecane jest dalsze badania tego tematu.
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Rysunek 31. Wykres przedstawiający znajomość pojęcia IoT przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując wyniki odpowiedzi na zapytanie o wiedzę respondentów na temat IoT (rysunek 31) można powiedzieć, że procent osób, które wiedzą, czym
jest Internet Rzeczy nieznacznie się zmienił od roku 2015, gdy według badań
przeprowadzonych przez Sumsung okazało się, że tylko ok. 15% Europejczyków wiedziało, czym jest Internet Rzeczy3. Wykres uzyskanych wyników
obserwujemy na rysunku 31. W przeprowadzonej ankiecie 19,8% respondentów zadeklarowało znajomość terminu IoT. Różnice otrzymanych wyników
a statystyk podanych przez Sumsung można wyjaśnić na kilka sposobów. Po
pierwsze po upływie dwóch lat od momentu przeprowadzenia oryginalnego
badania popularność urządzeń Internetu Rzeczy znacznie wzrosła, a co za tym
idzie wzrosła też liczba osób, które z nich korzystają i kojarzą IoT. Po drugie
większość respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie są to osoby w wieku
od 20 do 30 lat, czyli prawdopodobnie są to osoby najbardziej interesujące
się nowinkami na rynku technologii, między innymi IoT. Niestety, Sumsung
nie ujawniło informacji o cechach charakteryzujących respondentów, którzy
wzięli udział w ich badaniu, więc trudno jest porównywać uzyskane wyniki.

Sumsung, Tylko 15% Europejczyków wie, czym jest Internet rzeczy, lipiec 2017, Dostęp online 28/04/2017, http://samsungmedia.pl/pr/298141/tylko-15-europejczykow-wieczym-jest-internet-rzeczy.
3
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Rysunek 32. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przeznaczonej przez respondentów na zabezpieczenie danych osobistych w zależności od posiadania urządzenia IoT

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnym kroku zostaną przeanalizowane odpowiedzi respondentów
po przydzieleniu ich do grup osób, które posiadają lub nie posiadają urządzenia Internetu Rzeczy. Celem uniknięcia obciążenia uzyskanych wyników,
w ankiecie zdefiniowane zostały urządzenia, które można zaliczyć do IoT.
Powinno to ukierunkować osoby, które zadeklarowały, że nie wiedzą, czym
jest Internet Rzeczy. Okazało się, że respondenci, posiadający urządzenia IoT
przeznaczyliby wyższą kwotę na ich zabezpieczenie, natomiast osoby na razie
nieposiadające wymienionych urządzeń mniej chętnie gotowe są przeznaczać
swoje pieniądze na zabezpieczenie informacji prywatnych. Wysokość kwot
zadeklarowanych przez respondentów w zależności od wybranej odpowiedzi
na zapytanie o posiadaniu urządzeń IoT przedstawione zostały na rysunku 32.
Rysunek 33. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przeznaczonej przez respondenta
na zabezpieczenie danych osobistych w zależności od wiedzy dotyczącej podatności IoT

Źródło: Opracowanie własne.
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W jednym z punktów ankiety, respondenci zostali zapytani czy są świadomi potencjalnego niebezpieczeństwa, na które narażają się użytkownicy
Internetu Rzeczy. Rysunek 33 obrazuje, że około 48% respondentów odpowiedziało, że nie wiadomo im o podatnościach urządzeń IoT; 42% osób
zadeklarowało, że wie o podatnościach; 10% miało problem z udzieleniem
odpowiedzi na dane pytanie. Na podstawie uzyskanych wyników, można zaobserwować, że dość niski procent respondentów wie, że użytkownicy IoT
mogą być potencjalnie zagrożeni. Zgodnie z oczekiwaniami, osoby świadome
niebezpieczeństwa gotowe są przeznaczyć większą kwotę na ochronę prywatnych informacji. Kwoty potencjalnie przeznaczone na zabezpieczenie urządzeń IoT dla grupy osób, która wie o podatnościach oraz respondentów, którzy o nich nie wiedzą wynosi odpowiednio 959,19 zł oraz 865,85 zł. W dalszej
części badania zostały zbadane wyliczone korelacje co przedstawia tabela 7.

Akceptuje podatność urządzeń

Chce mieć urządze-nie IoT

Obawia się kradzieży informacji

Obawia się straty informacji

Wie o podatno-ściach IoT

1

Ma urządzenie IoT

-0.2408* -0.0853

Ma urządze-nie IoT

Lubi ryzyko
1

Wie, czym jest IoT

Płeć
0.0507

0.0116

0.1010

0.0682

Wie o podatnościach IoT

Wie, czym
jest IoT

Lubi Ryzyko

Tabela 7. Korelacje zmiennych uzyskanych na podstawie ankiety

-0.2095*

0.0819

0.4664* 0.2682*

1

1
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Obawia się straty
informacji

0.2547* -0.0509

Obawia się kradzieży
informacji

0.1114

-0.0037 -0.0232

-0.1135

0.0859

0.5974*

1

Chce mieć
urządzenie IoT

0.1572* -0.0009 -0.0763

0.1503

0.0615

0.1370

0.1143

Akceptuje
podatność urządzeń

0.0022

0.0057 -0.0858

0.1186 -0.0177

-0.0551

Kwota
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-0.0144

-0.0912 -0.1137

0.0236

0.1869*

0.1060 -0.1757* -0.0689

0.0350

1

1

-0.2050* -0.1672*

1

0.2208* -0.0108

-0.2002*

Źródło: Opracowanie własne.

Korelacje, które zostały pogrubione i zaznaczone gwiazdką są istotne na
poziomie . Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że pomiędzy
badanymi zmiennymi występują następujące statystycznie istotne korelacje:
1.
2.

3.

4.
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Ujemna korelacja pomiędzy zmiennymi „Płeć” oraz „Wie, czym jest IoT”
wskazuje na to, że mężczyźni częściej od kobiet kojarzą termin IoT.
Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Płeć” oraz „Obawia się straty
informacji” świadczy o tym, że kobiety bardziej niż mężczyźni obawiają
się straty danych prywatnych przechowywanych na ich urządzeniach.
Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Płeć” oraz „Chciałby mieć
urządzenie IoT” wskazuje na to, że kobiety bardziej są zainteresowani
nabyciem urządzeń IoT niż mężczyźni.
Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Wie, czym jest IoT” oraz
„Wie o podatnościach IoT” świadczy o tym, że osoby posiadające wiedzę
na temat urządzeń IoT są też bardziej świadomi ich zagrożenia.
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5.

Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Ma urządzenie IoT” oraz
„Wie o podatnościach IoT” wskazuje na to, że osoby posiadające urządzenia IoT są bardziej rozeznani o podatnościach w porównaniu do osób,
które danych urządzeń nie posiadają.
6. Ujemna korelacja pomiędzy zmiennymi „Ma urządzenie IoT” oraz „Obawia się straty informacji” świadczy o tym, że osoby posiadające urządzenia IoT są bardziej bezpieczni swoich danych osobistych w porównaniu
ku osobom nieposiadającym danych urządzeń.
7. Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Obawia się straty informacji”
oraz „Obawia się kradzieży informacji” świadczy o tym, że osoby, które
boją się stracić informacji też obawiają się jej kradzieży.
8. Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Obawia się straty informacji” oraz „Kwota” świadczy o tym, że osoby obawiające się o bezpieczeństwo własnych danych są skłonni przeznaczyć wyższą kwotę za ich
bezpieczeństwo.
9. Ujemna korelacja pomiędzy zmiennymi „Obawia się kradzieży informacji” oraz „Akceptuje podatność urządzeń” oznacza, że osoby obawiające
się za bezpieczeństwo własnych danych też mniej skłonni są do nabycia
potencjalnie podatnego urządzenia.
10. Dodatnia korelacja pomiędzy zmiennymi „Obawia się kradzieży informacji” oraz „Kwota” świadczy o tym, że osoby przejmujące się bezpieczeństwem własnych danych są skłonni przeznaczyć większą kwotę na
ich ochronę.
11. Pomiędzy zmiennymi „Akceptuje podatność urządzeń” oraz „Chce mieć
urządzenie IoT” występuje ujemna korelacja. Ze względu na brak wyjaśnienia teoretycznego oraz dodatkowych informacji spoza próby trudno
jest interpretować związek przyczynowo skutkowy tej korelacji. Można, więc powiedzieć, że osoby chcące nabyć urządzenia IoT niechętnie
akceptują ich podatność, albo równie dobrze, że osoby nieakceptujące
podatnych urządzeń rzadziej są chętni nabyć urządzenie IoT.
12. Ujemna korelacja pomiędzy zmiennymi „Akceptuje podatność urządzeń” oraz „Kwota” świadczy o tym, że osoby akceptujące ryzyko związane z możliwymi podatnościami są skłonni przeznaczyć mniejszą kwotę
na zabezpieczanie urządzeń IoT.
Na podstawie przeanalizowanych korelacji można wyciągnąć kilka ważnych wniosków. Pierwszym będzie stwierdzenie, że strata informacji oraz jej
kradzież w postrzeganiu konsumentów są do siebie bardzo podobne. Czyli
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podobne jest postrzeganie końcowego produktu zagrożonego tymi problemami.
Wynika z tego, że oba czynniki powinny wywoływać podobny wpływ na popyt.
Zarówno możliwość straty informacji jak i jaj kradzieży zwiększają wysokość
kwoty, którą konsument byłby skłonny przeznaczyć na zabezpieczenie własnych
danych. Dodatkowo wskazuje na to nie tylko korelacja wybranych zmiennych
ze zmienną „Kwota”, lecz także korelacja występująca pomiędzy nimi.
W oparciu o wartość statystycznie istotnego współczynnika korelacji pomiędzy zmiennymi „Wie, czym jest IoT” oraz „Wie o podatnościach IoT”
można wnioskować, że osoby, którym jest znajome pojęcie Internetu Rzeczy świadome też są potencjalnego zagrożenia, powiązanego z danymi urządzeniami. Jest to drugi ważny czynnik, który może mieć wpływ na popyt.
Z uzyskanych korelacji wynika między innymi, że osoby posiadające urządzenia IoT wiedzą, czym jest Internet Rzeczy, a co za tym idzie są świadomi
potencjalnych zagrożeń.
Trzecią interesującą korelacją jest zależność pomiędzy zmiennymi „Akceptuje podatność urządzeń” oraz „Chce mieć urządzenie IoT”. Na podstawie
ujemnej korelacji pomiędzy tymi zmiennymi możemy wnioskować, że popyt
na urządzenia IoT jest niższy w sytuacji, gdy konsumenci są świadomi podatności urządzeń, niż gdyby nie posiadali wiedzy na ten temat ceteris paribus.
Analizując wymienione wcześnie zależności, jako całość, można stwierdzić, że w sytuacji, gdy technologie używane w urządzeniach IoT nie są w stanie zabezpieczyć danych użytkownika, popyt na produkcję IoT jest niższy
niż byłby w sytuacji, w której użytkownicy byliby przekonani bezpieczeństwa
własnych danych. Wynika to z faktu, że konsumenci negatywnie postrzegają
podatności w urządzeniach Internetu Rzeczy, a osoby, które chcą nabyć dane
urządzenie wiedzą, czym jest IoT oraz jakie potencjalne zagrożenia ze sobą
niesie. Niestety, ze względu na niewystarczającą liczbę danych, można ocenić
dany efekt jedynie jakościowo. W oparciu o przeprowadzoną ankietę można
stwierdzić, że w badanej próbie przeciętny koszt straty/kradzieży danych wyniósł 897,47 zł, a mediana kosztu - 500 zł. Natomiast, do precyzyjnej ilościowej analizy przedstawionego efektu należy uzyskać więcej informacji na temat
percepcji konsumentów oraz znacząco zwiększyć badaną próbę.
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Potrzeba zabezpieczenia aktywów organizacji staje się coraz ważniejszym problemem. Naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych
w przedsiębiorstwach stają się bardzo powszechne i generują ogromne straty
dla przedsiębiorstw. Z roku na rok liczba wykrytych incydentów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach zwiększa się. Przedsiębiorstwa przeznaczają coraz
więcej części budżetu na bezpieczeństwo informacji, lecz te kwoty są nadal
rażąco małe i niewystarczające. Przedsiębiorstwa najczęściej cierpią z powodu
naruszenia poufności danych pracowników oraz klientów w wyniku incydentów wywołanych najczęściej przez pracowników przedsiębiorstwa oraz nieznanych hakerów.
Oprócz podejścia ekonomicznego do inwestycji przedsiębiorców w zakresie cyberbezpieczeństwa w opracowaniu przedstawione zostały przykładowe zastosowania urządzeń IoT oraz naświetlono kluczowe problemy, które
należy rozwiązać na drodze do powszechnego wykorzystania danej technologii. Jednym z największych problemów według opinii większości ekspertów jest kwestia bezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy. Opisane zostały
w opracowaniu skutecznie przeprowadzone ataki, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Dodatkowo, podany został szacowany koszt poniesiony z tytułu cyberataków. Po przeanalizowaniu największych wektorów
niebezpieczeństwa oraz prognoz rozwoju rynku, celem zmniejszenia kosztów
ponoszonych przez zarówno producentów jak i konsumentów wysuwają się
zalecenia zwiększenia wydatków przeznaczonych na rozwój bezpieczeństwa
technologii IoT przez producentów.
W pracy postawiono trzy cele. Pierwszym z nich była ocena stopnia
wpływu poszczególnych zabezpieczeń technologicznych oraz proceduralnych
na prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w organizacjach, czyli zbadanie w jakim stopniu poszczególne zabezpieczenia mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa
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w przedsiębiorstwie. Drugim celem pracy było oszacowanie rentowności
inwestycji w zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w organizacji przy wykorzystaniu współczynnika ROSI. Te dwa cele były realizowane poprzez omówienia zagadnienia
w rozdziale pierwszym i trzecim oraz poprzez badania empiryczne w rozdziale
piątym, gdzie oszacowano model ekonometryczny i przeprowadzono analizę wyników oszacowań oraz analizę opłacalności poszczególnych inwestycji
w bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie. W tym rozdziale zostały
również zweryfikowane następujące hipotezy badawcze: implementacja zabezpieczeń technologicznych i proceduralnych zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz inwestycje w zabezpieczenia technologiczne i proceduralne zmniejszające prawdopodobieństwo
wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach są
opłacalne.
Pierwsza z nich została zweryfikowana z wynikiem pozytywnym, ponieważ z wyników przeprowadzonego badania wynikło, iż szansa, że wystąpi incydent bezpieczeństwa w firmie, która posiada program szkoleń pracowników
w zakresie bezpieczeństwa, w której odbywają się regularne spotkania zespołu
ekspertów mające na celu omawianie bieżących kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie lub posiadającą system detekcji włamań (IPS/IDS) jest niższa
niż w firmie, która nie posiada takich zabezpieczeń. Badanie również wykazało, iż posiadanie programu szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa
zabezpiecza firmę przed wystąpieniem incydentów w 70,2%, regularne spotkania zespołu ekspertów w 64,5%, posiadanie zaimplementowanego systemu detekcji włamań (IPS/IDS) w 52,5%. Wyniki te potwierdzają pierwszą
postawioną tezę, iż implementacja poszczególnych zabezpieczeń technologicznych i proceduralnych zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa.
Druga z hipotez została zweryfikowana z wynikiem negatywnym, ponieważ oszacowana wartość współczynnika ROSI wykazała, iż inwestycja
w program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz regularne
spotkania zespołu ekspertów są nieopłacalne dla przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do inwestycji w system detekcji włamań (IPS/IDS), która okazała
się opłacalna dla przedsiębiorstwa. Otrzymane wyniki obalają drugą hipotezę, mówiącą że inwestycje w zabezpieczenia technologiczne i proceduralne
zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach są opłacalne. Z przeprowadzonego badanie
wynikło, iż tylko jedno z tych inwestycji jest opłacalne dla przedsiębiorstwa.
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Na zakończenie rozważań pod kątem przedsiębiorców warto zaznaczyć,
iż mimo, że ekonomiczna ocena inwestycji w bezpieczeństwo informacji wydaje się być trudna ze względu na jej charakter, czyli brak generowania korzyści ekonomicznych, wykorzystanie zaproponowanego współczynnika ROSI
rozwiązuje ten problem. Natomiast wskazywany przez badaczy problem podejścia ROSI, czyli trudność w określaniu stopnia w jakim określone rozwiązanie zmniejszy częstotliwość występowania danego incydentu bezpieczeństwa adresuje wykorzystanie zaproponowanego modelu ekonometrycznego.
Postawiony w pracy trzeci cel, czyli zbadanie możliwości usprawnienia
systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w inteligentnych urządzeniach
poprzez zwiększenie inwestycji, w sposób korzystny zarówno dla producenta
jak i konsumenta, został zrealizowany poprzez omówienie technologii IoT,
perspektywy rozwoju rynku urządzeń Internetu Rzeczy oraz wykonanie empirycznej analizy badanego zagadnienia poprzez przeprowadzenie ankiety.
Badanie empiryczne wśród konsumentów indywidualnych pozwoliło na zbadanie preferencji użytkowników oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa
danych osobistych przechowywanych, generowanych oraz przetwarzanych
przez urządzenia Internetu Rzeczy.
W oparciu o przeanalizowane dane, można stwierdzić, że zdecydowana
większość respondentów, którzy przyjęli udział w badaniu gotowa zapłacić
wyższą cenę za produkt końcowy będący urządzeniem IoT pod warunkiem,
że zostanie zapewniony wyższy poziom bezpieczeństwa danych. Kwota, którą konsumenci gotowi przeznaczyć na dodatkowe zabezpieczenie własnego
urządzenia zależy od wielu zmiennych, między innymi od świadomości danej
osoby potencjalnego zagrożenia, awersji do ryzyka, poziomu dochodu, wartości urządzenia, etc. Na podstawie uzyskanych informacji można też stwierdzić,
że percepcja konsumentów dotycząca straty danych osobistych oraz ich kradzieży niezwiązanych z utratą jest porównywalna. W przypadku modelowanej
w badaniu sytuacji, koszt potencjalnej straty danych osobistych przeciętnie
wyniósł 897,47 zł, a mediana kosztu wyniosła 500 zł. W taki sposób zostało
pokazane, że gdyby producenci urządzeń IoT zwiększyli wartość końcowego
produktu, a kwotę powstałą z tytułu podwyżki ceny przekazali na dodatkowe
zabezpieczenie informacji użytkownika, potencjalnie mogłoby to skutkować
zwiększeniem nadwyżki w sensie ekonomicznym zarówno dla konsumenta
jak i producenta.
Warto natomiast zaznaczyć, że do obliczenia oczekiwanej wartości efektu
dodatkowego zabezpieczenia produkcji IoT, niezbędne są oszacowania wysokości kosztów po stronie producentów. W niniejszym opracowaniu zostało
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pokazane, że istnieje możliwość poprawienia się ogólnej sytuacji na rynku,
ponieważ konsumenci deklarują chęć posiadania zabezpieczonych urządzeń,
akceptując dodatkowe koszty. Natomiast, może się okazać, że koszt implementacji opisanych zmian po stronie producenta będzie znacznie wyższy od
kwoty akceptowalnej przez konsumentów. W takiej sytuacji, zwiększenie inwestycji mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa byłoby nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.
W trakcie analizy danych empirycznych ujawniła się też dość niespodziewana zależność. Okazało się, że w każdej z badanych podgrup konsumentów,
niezależnie od wybranego kryterium podziału, są osoby gotowe przeznaczyć
znacznie wyższą od przeciętnego poziomu kwotę celem zabezpieczenia własnych danych przed kradzieżą. Może to sugerować potrzebę stworzenia osobnej klasy urządzeń IoT, których cena będzie wyższa od przeciętnej na rynku,
pod warunkiem zapewnienia szczegółowej kontroli bezpieczeństwa danych
użytkownika. Celem potwierdzenia danej zależności oraz zdefiniowania grupy docelowej potencjonalnego produktu niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań.

130

BIBLIOGRAFIA

Accenture, An IoT Report From Accenture's Acquity Group, 2014
AlFayyadh Bander, Improving Usability of Password Management with Standardized Password Policies. Norway. http://folk.uio.no/josang/papers/
ATJK2012-SARSSI.pdf
Amazon, Amazon Prime Air Webpage
Anderson R. Inżynieria zabezpieczeń. WNT. Warszawa 2005
Ariyachandra, T. R., Frolick, M. N. Critical success factors in business performance management – Striving for success,” Information Systems Management 2008
Auchard E., Deutsche Telekom attack part of global campaign on routers, 2016
Axelsson S., Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy. http://
neuro.bstu.by/ai/To-dom/My_research/Paper-0-again/For-research/
D-mining/Anomaly-D/Intrusion-detection/taxonomy.pdf
Ayehu, Security Incident Response Automation. https://ayehu.com/risesoc-automation
Baker, W., and Wallace, L. Is information Security Under Control? Investigating Quality in Information Security Management,” IEEE Security
and Privacy 2007
Bandyopadhyay T., Liu D., Mookerjee V., Wilhite A., Dynamic competition
in IT security: A differential games approach. Information Systems
Frontiers 2012
Bardhan, I., Prioritizing a Portfolio of Information Technology Investment
Projects, Journal of Management Information Systems 2004

131

BIBLIOGRAFIA

Behmann F., Wu K., Collaborative. Internet Of Things (C-Iot): For Future
Smart Connected Life And Business, 2015
Bennett A., Watson IoT and Sports, Change the Game, 2016
BI Intelligence, Here's how the Internet of Things will explode by 2020, 2016
Borowiecki R., Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, AE w Krakowie,
Kraków 1996.
Brandenburg H., Zarządzanie projektami, AE w Katowicach, Katowice 2002.
Brzeżek P., APT – poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci korporacyj
nych. http://www.krollontrack.pl/blog/2014/12/23/apt-powazne-zagro
zenie-dla-bezpieczenstwa-sieci-korporacyjnych
Business Insider, The 30 Most Expensive Homes In Tech, Ranked
Buss M.D., Salerno L.M., Common Sense and Computer Security. Harvard
Business Review 1984
Carnegie Mellon University, Guidelines for Data Classification. https://cmu.
edu/iso/governance/guidelines/data-classification.html
Cavusoglu, H., Raghunathan, S., Yue W.T., Decision-Theoretic and Game-Theoretic Approaches to IT Security Investment, Journal of Management Information Systems 2008
Cisco, Press Release, 2011
Cole E., Krutz R.L., Conley J., Bezpieczeństwo sieci. Biblia. Helion. Gliwice 2005
Computer Science Department, The "Only" Coke Machine on the Internet, 2015
Cybersecurity Ventures, IOT Security Report, 2016
Cyprjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2017
D’Arcy J., Greene G., The Multifaceted Nature of Security Culture and Its
Influence on End User Behavior, Towson 2009.
Davis A., Return on security investment-proving it’s worth it. Network Security 2005 https://sciencedirect.com/science/article/pii/S135348580
5703019

132

BIBLIOGRAFIA

Dictionary. Data masking. Techopedia, https://www.techopedia.com/defi
nition/13602/data-masking
Dictionary: Database Activity Monitoring (DAM). Techopedia. https://www.
techopedia.com/definition/30937/database-activity-monitoring-dam
Dictionary: honeypot. Techopedia. https://www.techopedia.com/definition/
10278/honeypot
Docebo, A User-Friendly, Intuitive Learning Management System (LMS).
https://www.docebo.com/learning-management-system-lms
Dr.Dobb's, SIEM: A Market Snapshot. Journal 2007. http://www.drdobbs.
com/siem-a-market-snapshot/197002909
Duh R.R., Chow C.W., Chen H., Strategy, IT applications for planning and
control, and firm performance: The impact of impediments to IT implementation. Information and Management 2006
El Aoufi Saèd, Information security economics. TSO. Ireland 2011
Ernst & Young, Global Information Security Survey. New York 2003
ETechnologie, Cennik dzierżawy platformy e-learningowej. https://etechnologie.pl/platforma-elearningowa/cennik-dzierzawy/#pro-1000
Evans D., The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet
Is Changing Everything, 2011
Fenz S., Ekelhart A., Neubauer T., Information Security Risk Management:
In Which Security Solutions Is It Worth Investing ? Communications
of the Association for Information Systems 2011, Artykuł 22.
Folga K., Spoofing: sztuka ataku i obrony. https://www.computerworld.pl/
news/Spoofing-sztuka-ataku-i-obrony,315264.html
Forbes, How exactly does google adwords work, 2015
Fruhlinger J., The internet of insecure things: Thousands of internet-connec
ted devices are a security disaster in the making, 2016
Geier E., Intro to Next Generation Firewalls. https://www.esecurityplanet.
com/security-buying-guides/intro-to-next-generation-firewalls.html
Gibbs s., Google to appeal against order to hand over user emails stored outside US, 2017

133

BIBLIOGRAFIA

Goodhue D., Thompson R., Task-technology fit and individual performance.
MIS Quarterly 1995
Gordon, L.A., Loeb, M.P., Economic aspects of information security: an
emerging field of research, http://ns2.virusflags.dc.hu/~mfelegyhazi/
courses/EconSec/readings/04_GordonL02economics_security_invest
ment.pdf
Greenough j., How the 'Internet of Things' will impact consumers, businesses, and governments in 2016 and beyond, 2016
Hackme, Ataki typu DoS (Denial of Service). http://hackme.pl/articles.html?article_id=134, 2018
Hamill J.T., Deckro R.F., Kloeber J.M., Evaluating information assurance
strategies, Decision Support Systems 2005
HCM Deck. Cennik modułu e-learningowego. Dostęp online 28.07.2018:
https://hcmdeck.com/cennik.
Hope Reese, US DOT unveils 'world's first autonomous vehicle policy,'
ushering in age of driverless cars, wrzesień 2016
Huang C.D., An economic analysis of the optimal information security
investment in the case of a risk-averse firm. Production Economics 2008.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527
308001199
Huang C.D., Behara R.S., Hu Q., Economics of information security investment, Handbooks in Information Systems: 2007
IBM, IBM at Wimbledon 2016
IBM, Pfizer Taps IBM for Research Collaboration to Transform Parkinson’s
Disease Care, 2016
IDC Webpage, Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide
IDC, Worldwide Internet of Things Forecast Update: 2015 – 20 CER, Legislation Overview, 2016
InformationWeek U.S., Information Security Research Report. United Business Media, London 2005
Internet Live Statistics, Internet Users In World

134

BIBLIOGRAFIA

IoT Conference, Official Webpage, Internet of Things in sport: opportunities
of smart clothes
Jajuga K, Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999
Jaworski S., SANS Institute InfoSec D https://sans.org/reading-room/
whitepapers/networksecurity/network-micro-segmentation-provideadditional-security-38030
Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych, K.E. Liber, Warszawa 2000
Johnson J.T., TechTarget. https://searchsecurity.techtarget.com/feature/Userbehavioral-analytics-tools-can-thwart-security-attacks
Johnson L., 9 things you need to know about the Amazon Prime Air drone
delivery service, 2017
Kahn R.E., Cerf V.G., What Is The Internet (And What Makes It Work), 1999
Karim J., Somers T.M., Bhattacherjee, A., The impact of ERP implementation on business process outcomes: A factor-based study. Journal of
Management Information Systems 2007
Karjalainen M., Siponen M., Kohli R, Shao X., What’s in it for me? A Stakeholder Theory perspective on Information Technology Security Investment. Completed Research Paper 2014
Karpiński M., Bezpieczeństwo informacji, PAK, Warszawa 2012
Kaspersky Lab, What is DNS Cache Poisoning or Spoofing? https://kasper
sky.com/resource-center/definitions/dns
Kelleher K., What Uber's Massive New Investment Really Means, 2016
Ken Mafli, Townsend Security Data Privacy Blog. https://info.townsendse
curity.com/sql-server-tde-vs-cell-level-encryption-a-brief-comparison
Kent S.T., Encryption-Based Protection for Interactive User/Computer Communication. Proceedings 5th Data Communications Symposium 1977
Kort P., Haunschmied J., Feichtinger, G., 1999. Optimal Firm Investment
in Security. https://pure.uvt.nl/ws/files/309665/PK17____.PDF
135

BIBLIOGRAFIA

KrebsonSecurity, Did the Mirai Botnet Really Take Liberia Offline?, 2016
Lander D.M., Pinches G.E., Challenges to the Practical Implementation of
Modeling and Valuing Real Options. The Quarterly Review of Economics and Finance 1998
Lichtblau E., Benner K., Apple Fights Order to Unlock San Bernardino
Gunman’s iPhone, 2017
Lindros K., IDG Communication. https://cio.com/article/3206607/compli
ance/what-is-grc-and-why-do-you-need-it.html
Lohrmann D., Should Insecure IoT Devices Be Banned?, 2016
Lord N., What is a Security Operations Center? https://digitalguardian.com/
blog/what-security-operations-center-soc
Magnusson C., Molvidsson J., Zetterqvist S., Value Creation and Return On
Security Investments (ROSI) in IFIP International Fedaration for Information Processing, New Approaches for Security, Privacy and Trust
in Complex Environments, 2007. https://link.springer.com/content/pd
f/10.1007%2F978-0-387-72367-9_3.pdf
Mandiant A., FireEye Company. https://centrify.com/solutions/privilegedaccess-management
Maney K., Maney A., Ashton K., Father of the Internet of Things & Network
Trailblazer, 2014
Matsuura K., Information Security and Economics in Computer Networks
: An Interdisciplinary Survey and a Proposal of Integrated Optimization of Investment 2003. http://kmlab.iis.u-tokyo.ac.jp/old/publications/2003d/Matsuura_CEF2003.pdf
McLean K., Information Security Awareness – Selling the Cause. Eighth
International Conference on Information Security. IT Security 1992
Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN. Warszawa 2018
Międzynarodowy standard ISO: ISO/IEC 27000
Międzynarodowy standard ISO: ISO/IEC 27001
Miller M., Internet Rzeczy Jak Inteligentne telewizory, samochody, domy
i miasta zmieniają świat, 2016

136

BIBLIOGRAFIA

Miller R., IBM, Pfizer launch joint experiment to help measure Parkinson’s
symptoms using IoT and analytics, 2016
Mizzi A., Return on Information Security Investment. Malta 2006
Morgan S., Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation, 2016
Nieva R., Zuckerberg shows off Jarvis, his smart home AI, 2016
NIST Special Publication. Guide to Application Whitelisting. https://nvl
pubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-167.pdf
Nogalski B., Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998
Nordrum A., Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by
2020 Is Outdated, 2016
Oxford Economics, Survey of IoT sponsored by Verizon, 2015
Pescatore J., Securing the “Internet of Things” Survey, 2014
Petrány M., Delphi's Autonomous Audi Made It From San Francisco To
New York City, 2015
Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002
Politechnika Opolska, Windows'owy, sieciowy system wykrywania włamań
SNORT. https://g.bialic.po.opole.pl/teaching/_ochrona/OD_zad6/SN
ORT.pdf
Ponemon Institute LLC, Cost of Cyber Crime 2016: Reducing the Risk of
Business Innovation, 2016
Pricewaterhouse Coopers on behalf of the UK Department for Business Innovation & Skills. Information Security Breaches Survey 2014
Puhakainen P., Siponen M., Improving Employees' Compliance Through Information Systems Security Training: An Action Research Study. MIS
Quarterly 2010
Purser S., Improving the ROI of the security management process. Computers & Security 2004
PwC, The Global State of Information Security® Survey 2011-2018

137

BIBLIOGRAFIA

Radware, DDoS Attack Definitions – DdoSPedia. https://security.radware.
com/ddos-knowledge-center/ddospedia/teardrop-attack/
Rash M., Orebaugh A., Clark G., IPS. Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie intruzom. Mikom. Warszawa 2005
Rollason-Reese R.L., Incident handling: an orderly response to unexpected
events. ACM. USA 2003
Rosenblatt S., Two-Factor Authentication: What You Need To Know. https://
cnet.com/news/two-factor-authentication-what-you-need-to-know-faq
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Samsung, Techonomic Index 2015 report, 2016
Sawicki S., Techniki skanowania sieci NetWord. Nr 2. https://www.computerworld.pl/news/Techniki-skanowania-sieci,289144.html
SC2labs, Vulnerability Management. http://sc2labs.com/oprogramowanie
Schlienger T., Teufel S. IS security Culture: The Socio-Cultural Dimension
in IS security Management. Fribourg 2013
Semancik R., Evolveum Confluence. https://wiki.evolveum.com/display/
midPoint/Enterprise+Identity+Management.
Sence of Security. Red Teaming. https://www.senseofsecurity.com.au/consul
ting/red-team-testing
Shabtai A., Elovici Y., Rokach L., A Survey of Data Leakage Detection and
Prevention Solutions, Springer-Verlag New York Incorporated, 2012.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_loss_prevention_software
Shane r., Millions of internet users hit by massive Sony PlayStation data theft.
London 2011
Shephard D., 84 Fascinating & Scary IT Security Statistics, 2016
Shontell A., Dimon J., Silicon Valley startups are coming to eat Wall Street's
lunch, kwiecień 2015
Smith A., Older Adults and Technology Use, 2016

138

BIBLIOGRAFIA

Smith S. Spafford E., Grand Challenges in Information Security: Process and
Output. IEEE Security & Privacy 2004
SolarWinds (NYSE: SWI). https://www.solarwinds.com/-/media/solarwinds/
swdcv2/licensed-products/user-device-tracker/resources/whitepaper/
udt_wp_detect_prevent_rogue_devices.ashx
Standage T., The weakest link. Economist 2002
Steward J., The Ultimate List of Internet of Things Statistics for 2022, 2021,
https://findstack.com/internet-of-things-statistics/
Stone M., 19 Crazy Facts About Bill Gates' $123 Million Washington Mansion, 2014
Straub D.W., Effective IS Security: An Empirical Study. Information Systems Research, 1990
Sumsung, Tylko 15% Europejczyków wie, czym jest Internet rzeczy, 2017
Symantec Security Response, Mirai: what you need to know about the botnet
behind recent major DDoS attacks, 2016
Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M. 01 zabezpieczeń przed atakami w sieci
komputerowej. Helion. Gliwice 2005
Szmit M., Tomaszewski M., Lisak D., Politowska I., 13 najpopularniejszych
sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków
i zapobieganie, Helion, Gliwice 2008
Tatsumi K., Goto M., Optimal timing of Information Security Investment:
A Real Options Approach 2010. https://pdfs.semanticscholar.org/
b394/0c39729f86c548c22bd8bd6bbf9036420843.pdf
Tech Factor, Tech Terms Computer Dictionary. https://techterms.com/
definition/sandboxing
TechRepublic, Cyber threat hunting: How this vulnerability detection
strategy gives analysts an Edge. http://www.techrepublic.com/article/
cyber-threat-hunting-why-this-active-strategy-gives-analysts-an-edge
TechTarget, Snort Intrusion Detection and Prevention Guide. https://
searchsecurity.techtarget.com/tutorial/Snort-Intrusion-Detection-andPrevention-Guide

139

BIBLIOGRAFIA

TechTarget, Web Application Firewall. https://searchsecurity.techtarget.
com/definition/Web-application-firewall-WAF
The European Network and Information Security Agency Introduction to
Return on Security Investment. https://www.enisa.europa.eu/publica
tions/introduction-to-return-on-security-investment/at_download/
fullReport
The Guardian, US intelligence chief: we might use the internet of things to
spy on you, 2016
Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE Wrocław, Wrocław 2000
Toxen B., Bezpieczeństwo w Linuksie. Podręcznik administratora, Helion,
Gliwice 2004
Tozzi Ch., Cloud IoT Past and Present: The History of IoT, and Where It's
Headed, 2016
UK Department for Digital, Culture, Media and Sport. Cyber Security
Breaches Survey 2018
US-CETR, Understanding Denial-of-Service Attacks. https://www.uscert.
gov/ncas/tips/ST04-015
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., art. 3 ust. 1 pkt 17
Verizon, State of the Market: Internet of Things, 2016
WEX Corporate Payments, WEX Corporate Payments Edge. https://wexinc.
com/wex-payments/credit-card-tokenization-basics/
Whitman M., Mattord H., Management of Information Security. Delmar
Cengage Learning. Anglia, 2013
Whitney L., Google's self-driving cars tear up 3 million miles a day, 2016
Woollacott E., Microsoft stands up to FBI over customer data, 2014
World Health Organization, Growing Threat from Counterfeit Medicines.
Bull World Health Organ, 2010
Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, 2002.
Yadron D., Tynan D., Tesla driver dies in first fatal crash while using autopilot mode, lipiec 2016

140

BIBLIOGRAFIA

Ziarek M., Phishing, pharming I sieci zombie – to czego nie wiesz o swoim
komputerze. Kaspersky Lab. https://www.securelist.pl/analysis/5883,
phishing_pharming_i_sieci_zombie_to_czego_nie_wiesz_o_swoim_
komputerze.html
Zolfagharifard E., Smarter than the average appliance: Samsung reveals
'Family Hub' fridge that orders food, plays films and even lets you see
INSIDE IT remotely, 2016

141

Spis tabel i rysynków

SPIS TABEL
Tabela 1. Zestawienie zakodowanych wartości zmiennych modelu
Tabela 2. Statystyka McFadden−R2
Tabela 3. Wartości tablicy klasyfikacyjnej dla modelu logit
Tabela 4. Wartości tablicy klasyfikacyjnej dla modelu probit
Tabela 5. Wartości kryteriów informacyjnych
dla modelów logit i probit
Tabela 6. Wartości ilorazów szans modelu
Tabela 7.Korelacje zmiennych uzyskanych na podstawie ankiety

97
100
101
101
103
110
123

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Schemat ataku przechwycenia
17
Rysunek 2. Przykład ataku na dyspozycyjność
17
Rysunek 3. Przykład ataku na nienaruszalność
18
Rysunek 4. Przykład ataku na autentyczność
18
Rysunek 5. Schemat przeprowadzania ataku pharming
23
Rysunek 6. Schemat trzystopniowej sieci DDoS
26
Rysunek 7. Topologia Internetu Rzeczy
42
Rysunek 8. Wykres przedstawiający całkowity koszt cyberprzestępczość
w mln. dolarów poniesiony w ciągu 6 miesięcy
53
Rysunek 9. Wykres przedstawiający strukturę kosztów poniesionych
z tytułu cyberataków
54
Rysunek 10. Wykres przedstawiający średnie roczne koszty w mln. dolarów
poniesione z tytułu ataków cybernetycznych
57
Rysunek 11. Podstawowe rodzaje inwestycji
62
142

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rysunek 12. Wykres przedstawiający zmianę podaży na rynku IoT
przy zwiększeniu kosztów produkcji
85
Rysunek 13. Wykres przedstawiający zmniejszenie się
popytu na rynku IoT
89
Rysunek 14. Wykres przedstawiający zwiększenie podaży
oraz popytu na rynku IoT
90
Rysunek 15. Udział całkowitego rocznego budżetu
na bezpieczeństwo informacji w rocznych dochodach brutto
92
Rysunek 16. Średnia ilość wykrywanych incydentów
w firmie w ostatnich 12 miesiącach
92
Rysunek 17. Średnie straty finansowe poniesione przez przedsiębiorstwa,
spowodowane incydentami oraz średni budżet przedsiębiorstw
na bezpieczeństwo informacji
93
Rysunek 18. Wpływ incydentów bezpieczeństwa
na przedsiębiorstwo
94
Rysunek 19. Szacunkowe prawdopodobne źródło incydentów
95
Rysunek 20. Sektory działania badanych firm
96
Rysunek 21. Rozkład częstości dla y
99
Rysunek 22. Statystki opisowe zmiennych Estymacja
modelu w programie Gretl
99
Rysunek 23. Estymacja modelu w programie Gretl		
104
Rysunek 24. Estymacja modelu w programie Gretl		
105
Rysunek 25. Estymacja modelu w programie Gretl
106
Rysunek 26. Estymacja modelu w programie Gretl
107
Rysunek 27. Estymacja modelu w programie Gretl
108
Rysunek 28. Estymacja modelu w programie Gretl
109
Rysunek 29. Wykres przedstawiający postrzeganie
kradzieży/straty danych prywatnych przez konsumentów
119
Rysunek 30. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przyznanej
na zabezpieczenie danych prywatnych w zależności
od postrzegania ryzyka przez respondenta
120
Rysunek 31. Wykres przedstawiający znajomość pojęcia IoT
przez respondentów
121
Rysunek 32. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przeznaczonej
przez respondenta na zabezpieczenie danych osobistych w zależności
od posiadania urządzenia IoT
122

143

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rysunek 33. Wykres przedstawiający wysokość kwoty przeznaczonej
przez respondenta na zabezpieczenie danych osobistych w zależności
od wiedzy dotyczącej podatności IoT
122

144

