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I. Wiarygodne technologie komputerowe — wprowadzenie 
 

 15 stycznia 2002 roku Bill Gates wysłał notatkę do wszystkich pracowników firmy Microsoft, w której 
poinformował o wdrożeniu programu „Wiarygodne technologie komputerowe” (ang. Trustworthy Computing, 
TwC).1 Podkreślił w niej znaczenie dostarczania rozwiązań informatycznych, które będą „tak niezawodne i 
bezpieczne, jak usługi energetyczne, wodociągowe i telefoniczne”, a także wymienił główne aspekty 
wiarygodnej platformy — dostępność, 2 bezpieczeństwo i prywatność. Ponadto Gates wyjaśnił, że inicjatywa ta 
nie dotyczy tylko technologii: „Firma Microsoft musi wprowadzić wiele zmian na każdym poziomie, aby zdobyć i 
utrzymać zaufanie naszych klientów, począwszy od sposobu, w jaki opracowujemy oprogramowanie i 
świadczymy pomoc techniczną, po procedury operacyjne i biznesowe”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zobacz notatkę Gatesa: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Następnie został opublikowany oficjalny dokument, który 

zawierał rozwinięcie tych koncepcji i bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące metod działania firmy. Zobacz dokument oficjalny na temat 

wiarygodnych technologii komputerowych, który opracowali Mundie, de Vries, Haynes i Corwine, 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 W notatce pojawił się także termin niezawodność, który ostatecznie stał się jednym z filarów programu. 

Grafika przedstawiająca cztery filary programu „Wiarygodne technologie 

komputerowe” i wczesne strumienie pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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Pilna potrzeba wprowadzenia programu „Wiarygodne technologie komputerowe” była konsekwencją 

zmieniającej się roli rozwiązań informatycznych w społeczeństwie. Zdaniem Gatesa „[t]echnologie komputerowe 

odgrywają obecnie istotną rolę w życiu wielu ludzi. W ciągu 10 lat staną się nieodłącznym i niezastąpionym 

elementem niemal wszystkiego, co robimy”. Ostatnie zdanie okazało się prorocze. W ciągu ostatnich 10 lat 

powstał typ obywatela internetowego — członkowie społeczeństw kontaktują się ze sobą za pomocą poczty 

elektronicznej, wiadomości błyskawicznych, wideorozmów, sieci społecznościowych, wyszukiwarek 

społecznościowych oraz licznych aplikacji opartych na sieci Web i dostosowanych do określonych urządzeń. We 

współczesnym świecie ludzie w większym niż kiedyś stopniu wykorzystują technologie komputerowe i są od nich 

bardziej zależni. 

 

Chociaż ten nowy świat stwarza ogromne możliwości, musimy także stawiać czoła zarówno starym, jak i 

nowym wyzwaniom. Od dawna staramy się zapewnić bezpieczeństwo sieci energetycznej, światowego systemu 

finansowego i innych infrastruktur o znaczeniu krytycznym3. Jednakże nowe modele zagrożeń, obejmujące 

między innymi wytrwałych i zdeterminowanych przeciwników oraz widmo wojny cybernetycznej, przyniosły 

nowe wyzwania dla specjalistów w zakresie zabezpieczeń komputerowych. Popularyzacja urządzeń 

podłączonych do sieci oraz gwałtowny wzrost ilości i typów danych, jakie można gromadzić, analizować i 

rozpowszechniać, sprawiły, że tradycyjne zasady ochrony prywatności nie są wystarczające. Ponieważ 

użytkownicy polegają na urządzeniach, usługach przetwarzania w chmurze i dostępie do danych w dowolnym 

czasie i z każdego miejsca, coraz ważniejsza jest niezawodność systemów informatycznych. Podsumowując, 

znaczenie programu „Wiarygodne technologie komputerowe” jest obecnie większe niż kiedykolwiek w 

przeszłości. Jak powinny ewoluować wiarygodne technologie komputerowe 10 lat po wdrożeniu programu? 

 

II. Świat zmienia się po raz kolejny 

 

Chociaż program „Wiarygodne technologie komputerowe” powstał z myślą o nowej roli, jaką odgrywały 

komputery w naszym życiu, należy zrozumieć, w jaki sposób świat zmienia się po raz kolejny i jak te zmiany 

wpływają na cztery filary programu „Wiarygodne technologie komputerowe”. Dwie najpoważniejsze zmiany 

dotyczą koncentracji na danych i metod stosowanych przez rządy państw do rozwiązywania problemów 

dotyczących Internetu.  

 

                                                      
3 Zobacz na przykład raport prezydenckiej komisji ds. ochrony infrastruktury o znaczeniu krytycznym z 1997 r. 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) i raport Komisji CSIS z 2008 r. dotyczący 

bezpieczeństwa w sieci w czasie 44 kadencji prezydenckiej (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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A. Żyjemy w świecie opartym na danych 
 

Wchodzimy w świat urządzeń podłączonych do sieci (np. telefony, komputery, telewizory, samochody i 

czujniki). Liczba urządzeń przekracza w nim liczbę posługujących się nimi użytkowników4. W tym świecie istnieją 

starsze formy danych (np. wyciągi bankowe i telefoniczne), lecz także nowsze typy, które mogą ujawniać wiele 

informacji osobistych (np. informacje tworzone przez użytkowników w serwisach społecznościowych i dane 

dotyczące lokalizacji geograficznej). Podział między życiem osobistym i zawodowym jest coraz mniej wyraźny, 

ponieważ „konsumeryzacja rozwiązań informatycznych” — termin ten dotyczy potrzeb użytkowników w zakresie 

wyboru urządzeń IT i korzystania z nich zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym — usuwa granicę między 

dwoma światami, które w przeszłości były rozdzielone i podlegały różnymi prawom. Co najważniejsze, obecnie 

istnieją nowe scentralizowane funkcje umożliwiające przechowywanie, gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie 

i rozpowszechnianie rozbudowanych zestawów danych. Za pomocą nowych, interesujących metod możemy nie 

tylko utworzyć historię aktywności wybranej osoby w określonym czasie, lecz także przewidzieć jej zachowania w 

przyszłości. Na przykład niezawodnym wskaźnikiem pozwalającym stwierdzić, czy dana osoba nie spłaci kredytu 

hipotecznego nie jest ocena jej wiarygodności kredytowej, lecz to, czy znajomi tej osoby z sieci 

społecznościowych uregulowali swoje zadłużenie5. Bogaty zasób danych oznacza także, że możemy nie tylko 

leczyć dolegliwości, lecz także przewidzieć, na jakie choroby wybrana osoba może być podatna. Dzięki temu 

można uratować życie, ale również odmówić ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Nie wszystkie dane są równe, a informacje dotyczące lokalizacji geograficznej zasługują na wyjątkową 

uwagę. Okazuje się, że „lokalizacja” jest nie tylko mantrą powtarzaną przez pośredników nieruchomości, lecz 

staje się coraz ważniejszym czynnikiem umożliwiającym dostarczanie poszczególnym użytkownikom usług w 

czasie rzeczywistym. Jednocześnie zauważono, że „monitorowanie za pomocą systemu GPS gwarantuje 

precyzyjne i kompleksowe dane na temat przemieszczania się osób w obszarze publicznym. Możemy uzyskać 

szczegółowe informacje na temat życia rodzinnego, politycznego, zawodowego, religijnego i seksualnego… 

Dane ujawnione dzięki GPS… informują o przemieszczaniu się osób w celach bezdyskusyjnie prywatnych, które 

można zinterpretować w bardzo łatwy sposób: wizyty u psychiatry lub chirurga plastycznego, w klinice 

aborcyjnej, w centrum leczenia AIDS, w klubie ze striptizem, w kancelarii adwokackiej, w motelu z pokojami 

wynajmowanymi na godziny, na posiedzeniu związków zawodowych, w meczecie, w synagodze lub kościele, w 

barze dla gejów itd.”)6. 

                                                      
4 Prognozy zakładały, że liczba urządzeń z dostępem do Internetu wyniesie 5 mld w sierpniu 2010 r. http://www.cellular-news.com/story/44853.php. 

Ponadto firma Cisco prognozowała, że do 2015 roku liczba urządzeń z dostępem do Internetu dwukrotnie przekroczy liczebność populacji ludzi na ziemi. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Zobacz artykuł „As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit”, 

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Zobacz sprawa United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., votum separatum, (cytat ze sprawy 

People v. Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). Należy zauważyć, że chociaż zagadnienia omawiane w niniejszym artykule 

mają charakter uniwersalny, odnoszą się jednoznacznie do realiów USA. Autor, jako były wiceprzewodniczący grupy ekspertów OECD ds. bezpieczeństwa i 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
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Zakres zmian, jakie mogą zachodzić w nowym świecie, jest przytłaczający. Istnieją zagrożenia oczywiste i 

nieoczywiste. Aby dokładniej zrozumieć to zagadnienie, należy poznać model technologii informatycznej i 

zmiany w nim zachodzące. Kiedy w 1990 roku utworzono termin „World Wide Web”, dotyczył on sieci 

dokumentów, które mogą wyświetlać użytkownicy, korzystając z architektury typu klient-serwer.7 W tym świecie 

zagrożenia były liniowe.  

 

Schemat pierwszej wersji Internetu mógłby wyglądać tak: 

 

 

 

 

Obecnie w dalszym ciągu korzystamy z sieci, lecz nie zawiera ona wyłącznie dokumentów. Nasze 

doświadczenia są o wiele bogatsze. Częściowo jest to spowodowane faktem, że sieć składa się z użytkowników, 

maszyn, aplikacji i danych. Ponadto, chociaż niektóre z połączeń są oczywiste (np. po wpisaniu adresu URL 

zostaje wyświetlona określona witryna), część relacji nie jest ujawniana (użytkownicy nie wiedzą, że dana witryna 

może pobierać dane z innych stron). Nowy świat wygląda mniej więcej tak:  

 

                                                                                                                                                                                                     
prywatności oraz były przewodniczący podgrupy G8 ds. przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, uważa, że nie istnieje możliwość 

posiadania doskonałej znajomości prawodawstwa i kultur wszystkich krajów. Z tego powodu autor opisał środowisko, które zna najdokładniej. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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W takim środowisku każdy element (użytkownik, maszyna, aplikacja i dane) może być przydatny lub szkodliwy, 

niewinny lub niebezpieczny. W tym świecie zagrożenia nie są już liniowe, lecz odzwierciedlają strukturę 

wzajemnych połączeń, która rozwinęła się w ciągu ostatniej dekady.  

 

Jak w świecie wzajemnych połączeń powinniśmy postrzegać cztery filary programu „Wiarygodne 

technologie komputerowe” — bezpieczeństwo, prywatność, niezawodność i procedury biznesowe, które dotyczą 

trzech pierwszych atrybutów? Jak powinniśmy postrzegać „jednostki zarządzania zasobami”? W pewnym stopniu 

są one określane przez zakres kontroli. Użytkownik może być bezpośrednio odpowiedzialny za przydzielone mu 

obowiązki (np. instalowanie poprawek w komputerze, pobieranie zaufanych aplikacji i tworzenie kopii 

zapasowych danych). Przedsiębiorstwo może utrzymywać centrum przetwarzania danych, zatrudniać 

administratorów systemu, kupować sprzęt, dzierżawić oprogramowanie i zarządzać własnymi danymi. W innych 

przypadkach można utrzymywać bezpośrednie relacje ze stroną odpowiedzialną za zarządzanie tymi 

elementami. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, czy zaufać instytucji (np. wybierając firmę o dobrej 

reputacji) i określić zobowiązania (np. w postaci umów, obejmujących między innymi warunki użytkowania; jest 

to możliwe w sytuacji, kiedy użytkownik posiada realną alternatywę i możliwość wyegzekwowania tych 

warunków). Wiele z obecnych wytycznych dotyczących wprowadzania technologii przetwarzania w chmurze 

należy do tej kategorii. W innych przypadkach użytkownik jest połączony z elementami, które znajdują się w 

znacznej odległości od niego; elementami, nad którymi nie ma pośredniej ani bezpośredniej kontroli; a także, co 

równie ważne, nie ma dostępu do ważnych procedur (ani ich ewentualnych zmian). Jak wzbudzić zaufanie w 

przypadku takich zdalnych relacji? Jak stworzyć świat, w którym poszczególni użytkownicy mają lepszy wgląd w 

procedury biznesowe zdalnych firm, mając gwarancję, że informacje, które udostępniają innym osobom zostaną 

wykorzystane w zamierzony sposób?  
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Jedna strategia zakłada wykorzystanie metadanych oraz próśb o pomoc w sprecyzowaniu informacji na 

temat odpowiedniego użycia danych i stanu systemów. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie chmurą 

obliczeniową spójnie informują o sposobach zarządzania procedurami biznesowymi oraz o spełnianych 

standardach międzynarodowych. Niektóre standardy międzynarodowe lub przyjęte procedury już istnieją. Na 

przykład sformułowano standardy ISO w zakresie bezpieczeństwa, zasady bezpiecznego obrotu informacją 

umożliwiające zachowanie prywatności oraz standardy dotyczące sposobów weryfikacji tożsamości 

użytkowników8. Czasami użytkownicy końcowi są informowani o fakcie przestrzegania tych standardów. Kiedy 

dwie strony wyrażą zgodę na korzystanie z protokołu https://, w przeglądarce mogą być widoczne odpowiednie 

informacje.  

 

W przyszłości przedłożenie poświadczonych lub zweryfikowanych roszczeń — dotyczących między 

innymi stanu maszyny, tożsamości osoby i pochodzenia oprogramowania — będzie mieć większe znaczenie. 

Ponadto będzie istniała możliwość rozszerzenia tych wymagań na inne istotne atrybuty. Na przykład programy 

będą zawierać nie tylko podpis świadczący o ich pochodzeniu, lecz także będzie można określić, czy 

oprogramowanie zostało opracowane zgodnie z uznanym standardem bezpieczeństwa. Podobnie, danym mogą 

towarzyszyć metadane dotyczące autora, dozwolonego zastosowania i innych istotnych atrybutów (np. czy są to 

dane osobiste, firmowe lub czy zawierają dane osobowe). Dysponując takimi metadanymi, można egzekwować 

zasady dotyczące sposobu wykorzystywania i udostępniania danych. Chociaż zasady tego typu mogą zostać 

dołączone do danych, zasady i dane mogą być zapisane oddzielnie, a dane mogą wskazywać na odpowiednią 

zasadę. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba, która oznaczyła dane, może później wprowadzić zmiany dotyczące 

sposobu ich obsługi i wymusić wprowadzenie tych zmian poprzez modyfikację wybranej zasady. Ponieważ 

użytkownicy i komputery łączą się z odległymi geograficznie elementami i wymieniają z nimi dane, stworzenie 

wspólnego mechanizmu formułowania i uznawania zasad może umożliwić zdalnym stronom podejmowanie 

bardziej świadomych i opartych na zaufaniu decyzji. 

 

B. Rola państw 
 

Świat połączonych wzajemnie urządzeń i usług, a także powstanie ogromnych zbiorów danych (ang. big 

data)9 stanowi wyzwanie dla rządów państw. Należy pamiętać, że każda zmiana technologiczna, która w 

znacznym stopniu wpływa na życie obywateli oraz potencjalnie umożliwia prowadzenie działalności kryminalnej 

i antypaństwowej, wywoła reakcje rządów. Jednakże relacje administracji państwowej z Internetem są złożone, 

ponieważ rządy są użytkownikami (rządy to w istocie duże przedsiębiorstwa, w których klientami są obywatele), 

                                                      
8 Na przykład standard NIST SP800-63 oferuje różne poziomy pewności uwierzytelnienia w zależności od poziomu zaufania do dowiedzionej i 

zweryfikowanej tożsamości. Ten z kolei zależy od zastosowanego procesu weryfikacji. Jeśli poziom 1 oznacza samodzielne poświadczenie, a poziom 4 — 

silny dowód tożsamości, użytkownicy wymagający uwierzytelnienia tożsamości mogą w razie konieczności i, co ważniejsze, świadomie, żądać 

uwierzytelnienia „poziomu 4”. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

9 Angielski termin „big data” oznacza bardzo duże zbiory danych. Uważa się, że ogromne zbiory danych będą następną granicą dla innowacji, konkurencji i 

produktywności. Zobacz http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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obrońcami (praw poszczególnych użytkowników i samego Internetu), a także podmiotami wykorzystującymi 

możliwości oferowane przez sieć (szpiegostwo wojskowe jest od dawna prowadzone w Internecie10).  

 

Jako użytkowników, rządów państw dotyczą te same problemy, które spotykają innych Internautów. Jak 

zapewnić bezpieczeństwo i prywatność danych przez cały czas ich istnienia, we wszystkich systemach i 

urządzeniach? Jak zapewnić dostępność systemu zawsze, kiedy jest potrzebny, w szczególności w czasie kryzysu? 

Czy powinniśmy korzystać z usług w chmurze, a jeśli tak, to jak możemy zagwarantować spełnienie naszych 

wymagań przez dostawcę chmury? Na te pytania muszą odpowiedzieć sobie wszyscy użytkownicy Internetu i 

usług w chmurze. Natomiast rządy państw mają do czynienia z wyjątkowymi przeciwnikami i wyjątkową 

odpowiedzialnością (np. odpowiadają przed wyborcami, a nie klientami). 

 

Administracja państwowa przykłada coraz większą wagę do ochrony praw internautów (między innymi 

prywatności, bezpieczeństwa, wolności słowa i zgromadzeń), a także do ochrony samego Internetu. Chociaż 

państwa mogą wykorzystywać siły rynkowe dzięki własnej sile nabywczej, rynek reaguje na popyt i nie musi 

spełniać wyjątkowych wymagań wynikających na przykład z obawy o bezpieczeństwo publiczne lub narodowe. 

Ujmując to prosto — trudno powierzyć rynkowi problem zimnej wojny. Z tego powodu rządy państw korzystają 

z innych narzędzi, takich jak regulacje prawne, umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i 

niezawodności. Ponadto działania prowadzone przez organy ścigania i reakcje wojskowe mogą efektywniej 

powstrzymywać szkodliwą działalność. Reakcje organów ścigania i wojska są utrudnione z uwagi na problemy z 

pewnym i jednoznacznym określeniem źródła ataku.  

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych ataków, na które składają się ruchy znacznych sił powietrznych i 

lądowych, ataki prowadzone przez Internet, nawet jeśli są kierowane przeciwko tradycyjnym celom wojskowym 

(np. systemowi komputerowemu stosowanemu przez armię w czasie wojny), mogą być inicjowane przez osoby 

prywatne niepowiązane z określonym rządem (ataki asymetryczne). Innymi słowy, z uwagi na bardzo dużą liczbę 

użytkowników Internetu i ich motywów, a także problemy dotyczące globalnych połączeń i wykrywalności, nie 

można w szybki i pewny sposób ustalić tożsamości, lokalizacji, przynależności i motywów osoby atakującej. 

Ponadto wykrycie źródła ataku często może wiązać się z sektorem prywatnym. W takiej sytuacji partnerstwo 

prywatno-publiczne jest jednoznacznie określone, lecz zasady udostępniania informacji o znaczeniu krytycznym 

nie są tak precyzyjne. Zainteresowane strony mają ważne powody, aby nie zbierać i nie udostępniać danych, 

takie jak ochrona prywatności klientów, możliwość uniknięcia potencjalnej odpowiedzialności prawnej, 

możliwość uniknięcia sporów z administracją państwową, a także możliwość uniknięcia kosztów i potencjalnych 

zagrożeń związanych z przechowywaniem danych.  

 

                                                      
10 Zobacz Cliff Stoll, Kukułcze jajo (The Cuckoo’s Egg), 1989. 
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Obecnie trwa dyskusja na temat konieczności przechowywania danych w sektorze prywatnym (w 

niektórych krajach przepisy nakazują przechowywanie danych, inne państwa tego nie wymagają), przekazywania 

wszystkich danych administracji rządowej i monitorowania przez rządy sieci sektora prywatnego. Podsumowując, 

najważniejszym wyzwaniem jest sposób realizowania przez rządy państw ich tradycyjnych obowiązków bez 

krępowania rozwoju przedsiębiorstw, blokowania innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu i podważania 

swobód obywatelskich.11  

 

Problem byłby łatwiejszy do rozwiązania, gdyby państwa zajmowały się jedynie ochroną Internetu, lecz 

rządy mają także powody, aby wykorzystywać możliwości oferowane przez sieć. Wywiad gospodarczy i 

wojskowy może zapewnić krajowi przewagę zarówno nad przyjacielem, jak i nad wrogiem, a możliwości 

przeprowadzenia ataku wojskowego są istotne z punktu widzenia cyberkonfliktu oraz postrzegane jako czynnik 

zapewniający zwielokrotnienie sił zbrojnych w czasie wojny kinetycznej. Celem niniejszego artykułu nie jest 

szczegółowe przedstawienie złożonej problematyki dotyczącej ról i obowiązków. Autor zamierza jedynie 

zauważyć, iż wspomniane problemy, które są szerzej omawiane na innych forach,12 spowodowały, że rządy 

krajów zaczęły postrzegać Internet w bardziej nowoczesny i nowatorski sposób. Ponadto będą one mieć 

konsekwencje dla rozwoju Internetu w przyszłości. 

 

C. Filary programu „Wiarygodne technologie komputerowe” 
 

Podczas prac nad artykułem „Czas na wiarygodne technologie komputerowe” oczywiste pytanie 

brzmiało: „czy filary opisane 10 lat temu są ciągle aktualne”? Jeśli głównym założeniem jest zaufanie do 

technologii komputerowych, odpowiedź brzmi: „tak”. Oczywiście istnieje wiele innych ważnych problemów, 

które społeczeństwa muszą rozwiązać, ale ich istota nie dotyczy zaufania do technologii komputerowych. Na 

przykład urządzenia powinny być łatwe w obsłudze dla osób niepełnosprawnych i zaprojektowane z myślą o 

ochronie środowiska. Urządzenie, którego nie mogą obsługiwać wszyscy użytkownicy, lub które marnuje energię, 

może być niepożądane. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie może ono równocześnie być zaufanym 

rozwiązaniem informatycznym, które jest niezawodne, bezpieczne i umożliwia zachowanie prywatności. Chociaż 

społeczeństwa muszą rozwiązać wiele problemów, których zakres wykracza poza cztery filary programu 

„Wiarygodne technologie komputerowe”, filary te pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu zaufania do rozwiązań 

technicznych. 

 

                                                      
11 Co ważne, w różnych krajach obowiązują odmienne definicje terminu „szkodliwość”. 

12 Zobacz Owens, Dam i Lin, redaktorzy, „Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities”, 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651 oraz Center for a New American Security, „America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age”, http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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Autor nie sugeruje, że nowy, pełen czujników i oparty na danych świat nie zmienia naszego sposobu 

postrzegania czterech filarów. W rzeczywistości ich znaczenie w nowym świecie i wzajemne powiązania są 

interesujące. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, najbardziej oczywiste powiązanie dotyczy bezpieczeństwa i 

prywatności. Można w nim znaleźć harmonię i konflikt. Jeśli bezpieczeństwo umożliwia zachowanie prywatności 

(jednym z głównych celów bezpieczeństwa jest ochrona poufności danych), istnieje harmonia. Dlatego zasady 

bezpiecznego obrotu informacją, które zostały opracowane w celu ochrony prywatności, są zgodne z zasadami 

dotyczącymi bezpieczeństwa13. Natomiast techniki zabezpieczeń mogą naruszać prywatność. Na przykład 

weźmy pod uwagę zastosowanie analizy ruchu sieciowego i głębokiej inspekcji pakietów w celu wykrycia 

przestępstwa komputerowego. Mogą także istnieć takie sytuacje, w których bezpieczeństwo i prywatność nie 

mają wielu wspólnych cech. Aktualizowanie systemu w celu wyeliminowania luki w zabezpieczeniach może mieć 

niewiele wspólnego z prywatnością. Podobnie wykorzystywanie danych w sposób inny niż opisany w zasadach 

zachowania poufności może mieć niewiele wspólnego z odpowiednim zabezpieczeniem tych informacji. Ważne 

jest, aby pamiętać, że chociaż bezpieczeństwo i prywatność czasem się zazębiają, nie jest to gra o sumie zerowej, 

w której zachowanie bezpieczeństwa oznacza utratę prywatności lub odwrotnie. Jak zauważono, opisując 

działania firmy Microsoft w zakresie ochrony tożsamości w Internecie, najważniejszym celem powinno być 

promowanie obu wartości jednocześnie, nawet jeśli w określonych przypadkach należy zdecydować się na 

kompromis14.  

 

Między czterema filarami istnieją także inne ciekawe współzależności, nawet jeśli nie są widoczne na 

pierwszy rzut oka. Na przykład obniżenie niezawodności może być efektem zdarzeń dotyczących 

bezpieczeństwa (np. ataków typu odmowa usługi). Incydenty tego typu mogą prowadzić do dokładniejszego 

monitorowania sieci, co ma wpływ na prywatność użytkowników. Ponadto w celu zapewnienia niezawodności 

usług przetwarzania w chmurze usługodawcy mogą zapisywać informacje w różnych regionach świata, aby 

klęska żywiołowa w jednej lokalizacji nie spowodowała utraty danych. Jednakże umieszczanie danych w innych 

krajach może powodować problemy w zakresie bezpieczeństwa i prywatności — informacje mogą zostać 

udostępnione rządom obcych państw na mocy obowiązującego prawa lub przepisy istniejące w innych 

jurysdykcjach mogą gwarantować inny poziom bezpieczeństwa i prywatności. 

 

Technologia przetwarzania w chmurze zmieni także relatywne znaczenie czterech filarów. Należy 

przyznać, że w przeszłości bezpieczeństwo było czynnikiem o największym znaczeniu, a prywatność i 

niezawodność miały znaczenie drugorzędne. W nowym świecie bezpieczeństwo prawdopodobnie pozostanie 

najważniejszym obszarem, szczególnie z uwagi na fakt, że zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa mogą mieć 

wpływ także na prywatność i niezawodność. Natomiast ogromne zbiory danych zwiększą obawy dotyczące 

możliwości powstania niepokojów społecznych i zakłóceń handlowych w konsekwencji obniżenia poziomu 

                                                      
13 Zobacz na przykład wytyczne OECD w zakresie ochrony prywatności i przepływu danych osobowych przez granice, 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Zasada zabezpieczeń). 

14 Zobacz „The Evolution of Online Identity”, IEEE Security & Privacy, część 7, nr 5, s. 56-59, wrzesień/październik 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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ochrony prywatności i niezawodności. Dlatego relatywne znaczenie czterech filarów będzie równe oraz 

wymagane będzie poświęcanie podobnej uwagi każdemu z tych zagadnień. Ponadto wątpliwości w obrębie 

pojedynczego filaru będą coraz większe ze względu na znacznie większą zależność użytkowników od rozwiązań 

informatycznych i złożoność nowego modelu technologii IT. Zmiany te zostaną szczegółowo omówione w 

sekcjach dotyczących poszczególnych filarów. 

 

Opis wszystkich konsekwencji społecznych, handlowych i technicznych, jakie mogą powstać w rezultacie 

tworzenia ogromnych zbiorów danych i zaangażowania administracji państwowej, może nie być praktyczny. 

Niemniej jednak warto wspomnieć o kilku zagadnieniach, takich jak model ewoluujących zagrożeń i jego wpływ 

na bezpieczeństwo w Internecie, pojawienie się ogromnych zbiorów danych i możliwość utraty prywatności w 

potencjalnie orwellowskich czasach analizy danych, a także przyszłość społeczeństwa coraz bardziej lub 

całkowicie zależnego od dostępności systemów i danych, w sytuacji gdy te zasoby staną się niedostępne z 

powodu wypadków losowych (np. awarie sprzętu, luki w oprogramowaniu, błędy w konfiguracji) lub z powodu 

celowego ataku. Powyższe problemy, razem i pojedynczo, zmuszają do postrzegania rzeczywistości w nowy 

sposób, który ukształtuje przyszłość wiarygodnych technologii komputerowych. 

 

III. Bezpieczeństwo 

 

A. Podstawowe informacje 
 

            Kiedy 10 lat temu Bill Gates informował o powstaniu programu „Wiarygodne technologie komputerowe”, 

skoncentrował się na czterech głównych filarach: bezpieczeństwie, prywatności, niezawodności i procedurach 

biznesowych. Jednak początkowo dla większości osób wiarygodne technologie komputerowe były synonimem 

bezpieczeństwa. Wynikało to po części z faktu, że program „Wiarygodne technologie komputerowe” został 

zaprezentowany publicznie po istotnych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu. Latem 2001 roku robak 

Code Red pokazał internautom potencjalne konsekwencje ataku złośliwego oprogramowania. Następnie 11 

września 2001 roku fizyczny atak terrorystyczny spowodował zamknięcie giełdy amerykańskiej na 5 dni. Było to 

częściowo spowodowane zakłóceniem pracy systemów informatycznych. Ponieważ podobne zakłócenie pracy 

systemów IT może być wynikiem cyberataku, zdarzenia z 11 września spowodowały powstanie nowych obaw 

dotyczących ochrony infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Ponadto tydzień po ataku z 11 września pojawił się 

robak Nimda — kolejny wirus o zasięgu ogólnoświatowym. W konsekwencji tych wydarzeń świat skoncentrował 

się na bezpieczeństwie, a firma Microsoft przeznaczyła znaczne zasoby na poprawę zabezpieczeń swoich 

produktów. Skupiono się na realizacji strategii SD3: Secure by Design, Secure by Default, and Secure in 

Deployment (zapewnienie bezpieczeństwa podczas projektowania, konfigurowania i wdrażania rozwiązań). 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas projektowania polegało na wyeliminowaniu luk w zabezpieczeniach w 

kodzie oprogramowania. W osiągnięciu tego celu pomaga obligatoryjne stosowanie procesu Security 
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Development Lifecycle (SDL)15. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas konfiguracji oznaczało, że programy miały 

domyślnie włączoną mniejszą liczbę funkcji. W rezultacie ograniczono możliwości ataku na produkty. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas wdrażania firma przeprowadziła modyfikacje procedur i technologii 

instalowania poprawek. Ograniczono liczbę instalatorów i utworzono lepsze narzędzia do instalacji poprawek, a 

także wprowadzono przewidywalne terminy ich udostępniania.  

 

Firma Microsoft skoncentrowała się także na rozwiązaniach nietechnicznych. Należy zauważyć, że wiele 

zagrożeń istniejących w Internecie nie wykorzystuje luk w zabezpieczeniach oprogramowania, lecz ufną naturę 

człowieka. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Broad Street firmy Microsoft — obejmującego 

sprawdzanie sposobów naruszania integralności komputerów przez złośliwe oprogramowanie — wskazują, że 

obecnie ponad 50% zagrożeń stanowi inżynieria społeczna16. Częściowo problem polega na trudności w 

podejmowaniu decyzji opartych na zaufaniu. Użytkownicy rzadko dysponują informacjami na temat zagrożeń 

związanych z bezpieczeństwem. Ponadto nie mają dostępu do wskazówek umożliwiających podejmowanie 

trafnych decyzji dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i prywatności. Producenci oprogramowania mogą 

poprawić bezpieczeństwo i funkcje ochrony prywatności programów, ograniczając liczbę decyzji, jakie 

użytkownik musi podjąć i upraszczając je. Aby osiągnąć ten cel, firma Microsoft opublikowała wskazówki 

dotyczące projektowania środowiska użytkownika opartego na zaufaniu. Powinno ono wykorzystywać zasadę 

„NEAT” — Necessary, Explained, Actionable, and Tested (ang. niezbędne, wyjaśnione, praktyczne, 

przetestowane). NIEZBĘDNE oznacza, że użytkownik powinien podejmować decyzje oparte na zaufaniu tylko 

wtedy, gdy dysponuje odpowiednią wiedzą lub kontekstem, który wskazuje na znaczenie określonych decyzji. 

Kolejne etapy prowadzące do podjęcia właściwej decyzji powinny być jednoznacznie WYJAŚNIONE. Wyjaśnienia 

muszą być PRAKTYCZNE, aby użytkownicy mogli podejmować właściwe decyzje zarówno w sytuacjach 

bezpiecznych, jak i w warunkach zagrożenia. Ponadto środowisko powinno zostać PRZETESTOWANE, aby 

potwierdzić jego funkcjonalność i przydatność dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników17. 

 

Pomimo działań na polu technicznym i pozatechnicznym zwiększenie bezpieczeństwa komputerów 

pozostało trudnym zadaniem. Powodem był charakter celu ataku (Internet zapewnia globalną łączność, dużą 

liczbę celów oraz w znacznym stopniu utrudnia wykrywanie napastników), liczne możliwości przeprowadzenia 

ataku (ataki związane z łańcuchem dostaw, luki w zabezpieczeniach, niepoprawna konfiguracja systemów i 

inżynieria społeczna), a także łatwość przystosowania się osób atakujących do nowych warunków (kiedy systemy 

operacyjne stały się bezpieczniejsze, ataki zostały skierowane na warstwę aplikacji; po udoskonaleniu 

                                                      
15 Proces SDL obejmuje tworzenie modeli zagrożeń w fazie projektowania, a następnie opracowywanie, kompilowanie i testowanie produktów pod kątem 

ich eliminacji. Pełny opis procesu SDL można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx oraz w książce Michaela Howarda i 

Steve'a Lipnera „The Security Development Lifecycle” (2006). 

16 Zobacz http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
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zabezpieczeń aplikacji cyberprzestępcy skoncentrowali się na socjotechnice)18 . Powyższe czynniki wpłynęły na 

ograniczenie efektywności pierwotnych działań firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń. W konsekwencji 

strategia zapewnienia bezpieczeństwa firmy Microsoft nieustannie ewoluowała.  

 

           Jedną z najbardziej widocznych zmian była koncentracja działań firmy na zbudowaniu wysokiego 

poziomu zaufania. Strategia ta została opisana w oficjalnym dokumencie zatytułowanym „Establishing End to 

End Trust” (2008 r.)19 . Zmieniona strategia zakładała bardziej szczegółowe podejście do tworzenia zabezpieczeń 

systemów informatycznych. Uznano, że strategia SD3 była konieczna, lecz nie wystarczała; była niezbędna na 

drodze do sukcesu, lecz nie umożliwiała jego osiągnięcia. Firma Microsoft zaczęła wnikliwiej analizować cały stos 

IT, począwszy od sprzętu i oprogramowania, po użytkowników. Zauważyliśmy, że rozwiązania trudnych 

problemów wymagały odpowiedniego skorelowania funkcji i interesów społecznych, ekonomicznych, 

politycznych i informatycznych — w wielu przypadkach ten element zawodził. Poza programem budowania 

wysokiego poziomu zaufania skoncentrowaliśmy się na kilku innych kluczowych obszarach tematycznych, 

między innymi na zmianie modelu zagrożeń20 i zastosowaniu modeli zdrowia publicznego w środowisku 

internetowym w celu prewencyjnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa21. 

 

W tym czasie śledziliśmy określone statystyki pozwalające ocenić powodzenie naszych działań. Z 

początku celem było „ograniczenie luk w zabezpieczeniach w kodzie oprogramowania”, lecz później został on 

zmieniony na „zapewnienie klientom większego bezpieczeństwa”. Ta zmiana jest istotna, szczególnie biorąc pod 

uwagę brak możliwości całkowitego wyeliminowania luk w zabezpieczeniach kodu złożonych produktów. 

Ponadto dzięki temu zdefiniowano strategiczny kierunek rozwoju — firma kontynuowała prace nad 

udoskonalaniem programu SDL, w ramach którego ograniczano luki w zabezpieczeniach programów, lecz także 

położyła większy nacisk na kompleksowe zabezpieczenia.  

 

                                                      
18 Można stwierdzić, że — poza zmieniającymi się typami ataków — w dziedzinie bezpieczeństwa trwa wyścig zbrojeń pomiędzy podmiotami atakującymi 

systemy i opracowującymi ich zabezpieczenia. Na przykład po stworzeniu przez firmę Microsoft przewidywalnego harmonogramu udostępniania 

poprawek (w drugi wtorek miesiąca), hakerzy zaczęli odtwarzać opublikowany kod poprawek i publikować złośliwe oprogramowanie w środy. 

Odpowiedzią firmy Microsoft był program Microsoft Active Protections Program (MAPP). Partnerzy programu MAPP otrzymują informacje dotyczące luk 

w zabezpieczeniach wcześniej, aby mogli dostarczyć klientom zaktualizowane zabezpieczenia w ramach własnych mechanizmów zapewnienia 

bezpieczeństwa, takich jak aktualizacja sygnatur wirusów albo wykorzystujące sieć lub hosty systemy ochrony przed włamaniami. Zobacz 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Zobacz artykuł „Establishing End to End Trust”, http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Zobacz artykuł „Rethinking Cyber Threats”, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Zobacz artykuł „Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet”, dostępny pod adresem 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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Celem strategii tworzenia kompleksowych zabezpieczeń jest zapewnienie dodatkowych funkcji ochrony, 

aby utrudnić wykorzystanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach produktów. Technologie opracowane pod 

kątem tego zadania — np. zapobieganie wykonywaniu danych i losowe generowanie układu przestrzeni 

adresowej (ASLR) — zostały zintegrowane z programem SDL i umożliwiły zmniejszenie liczby skutecznych 

ataków. Statystyki wskazują, że w pierwszych latach funkcjonowania programu w znacznym stopniu ograniczono 

liczbę luk w zabezpieczeniach produktów firmy Microsoft. Jednakże ostatecznie wskaźniki dotyczące 

zmniejszania luk wyrównały się wraz ze wzrostem liczby badaczy systemów bezpieczeństwa i udoskonaleniem 

ich narzędzi. Niemniej jednak komputery z nowszymi wersjami oprogramowania i zainstalowanymi 

aktualizacjami zabezpieczeń są mniej podatne na działanie złośliwego oprogramowania. W przypadku 

większości skutecznych ataków zastosowano techniki socjotechniczne oraz wykorzystano luki w 

zabezpieczeniach, dla których istnieją już poprawki 22 . Statystyki narzędzia do usuwania złośliwego 

oprogramowania (które usuwa złośliwe oprogramowanie w ramach comiesięcznego procesu aktualizacji 

automatycznej) wskazują, że wśród systemów 32-bitowych w systemie Windows XP z dodatkiem SP3 usunięto 

złośliwe oprogramowanie z 10,9 komputera na 1 000 przeskanowanych, w systemie Vista z dodatkiem SP2 

usunięto złośliwe oprogramowanie z 4,4 komputera na 1 000 przeskanowanych, a w systemie Windows 7 z 

dodatkiem SP1 usunięto złośliwe oprogramowanie z 1,8 komputera na 1 000 przeskanowanych23.  

 

Wspomniane statystyki wskazują jednoznacznie, że inwestycje w bezpieczeństwo komputerów 

umożliwiają ograniczenie zagrożeń oportunistycznych, zwłaszcza w przypadku, gdy użytkownik dba o 

podstawową „higienę” zabezpieczeń komputera, między innymi instaluje nowsze wersje produktów, szybko 

usuwa luki w zabezpieczeniach, zapewnia właściwą konfigurację oprogramowania i na bieżąco monitoruje 

system (np. program antywirusowy, system wykrywania włamań). Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że 

inżynieria społeczna jest problemem trudniejszym do rozwiązania. Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy mają 

skłonności do otwierania załączników i odwiedzania niebezpiecznych witryn sieci Web, często padając ofiarą 

oszustw związanych z wyłudzaniem informacji. 

 

B. Model ewoluujących zagrożeń — wytrwali i zdeterminowani przeciwnicy 
 

 Chociaż poprawiła się jakość kodu i zmalała liczba infekcji, model zagrożeń ewoluuje w sposób 

powodujący liczne wyzwania. Poza cyberprzestępcami, którzy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, 

niektóre organizacje także wykazują większe zainteresowanie bezpieczeństwem komputerów, między innymi 

doskonaląc umiejętności ataku. Do zagrożeń oportunistycznych doszły ataki bardziej metodyczne i w wielu 

przypadkach budzące o wiele większy niepokój. Ataki tego typu określa się terminem zaawansowanych ciągłych 

zagrożeń (ang. Advanced Persistent Threat, APT), lecz jest to niewłaściwa nazwa. Tylko niektóre z tych ataków są 

                                                      
22 Zobacz www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results i 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Zobacz Raport SIR, s. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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zaawansowane i wyrafinowane. Natomiast kierunki ataku często pozostają tradycyjne i niewyrafinowane: 

niezaktualizowane luki w zabezpieczeniach i niepoprawnie skonfigurowane systemy (w obu przypadkach luki 

można wykorzystać za pomocą prostych i powszechnie dostępnych narzędzi), a także inżynieria społeczna. 

Niezależnie od stopnia zaawansowania ataki nowego typu wyróżniają się wytrwałością (działaniem w długim 

okresie czasu) i determinacją (zdecydowaniem, aby pokonać zabezpieczenia wybranej ofiary) osoby atakującej. 

Co ważne, jeśli organizacja jest atakowana w sposób ciągły przez zdeterminowanego przeciwnika, istnieje duże 

prawdopodobieństwo pokonania zabezpieczeń lub spowodowania poważnych zakłóceń w pracy. 

 

Środowisko specjalistów branży zabezpieczeń komputerów musi dostosować się do nowych warunków — 

coraz większej liczby ataków oportunistycznych i kierowanych przeciwko określonym celom. Oznacza to 

konieczność wykorzystania dwutorowej strategii. Po pierwsze osoby zarządzające systemami informatycznymi 

muszą podnieść poziom podstawowej higieny komputerów, aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami 

oportunistycznymi i utrudnić ataki wyprowadzane przez wytrwałych i zdeterminowanych przeciwników. 

Działania te obejmują migrację na nowsze i bezpieczniejsze systemy, szybkie usuwanie luk w zabezpieczeniach, 

właściwe konfigurowanie systemów (częściowo w ramach rozszerzonego, automatycznego procesu), 

informowanie użytkowników o zagrożeniach związanych z inżynierią społeczną oraz inne kroki — dotyczące 

ludzi, procesów i technologii — pozwalające na bardziej efektywne niż obecnie zarządzanie ryzykiem. Specjaliści 

ds. bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym mogą znać już te zagadnienia, lecz dotyczą one w równym 

stopniu użytkowników domowych, którzy samodzielnie zarządzają posiadanymi systemami, co także urządzeń 

komputerowych, które nie są aktywnie zarządzane24. W tym obszarze rządy mogą odgrywać coraz bardziej 

aktywną rolę, ponieważ obywatele niektórych państw oczekują prawnego mandatu dla przyjęcia planów 

zarządzania ryzykiem związanym z informacjami, a także szerszego ujawnienia zagrożeń dla osób i organizacji 

zależnych od systemów teleinformatycznych25. 

 

Drugi element strategii dotyczy głównych metod stosowanych przez specjalistów w zakresie 

zabezpieczeń komputerowych do rozwiązywania problemów spowodowanych przez wytrwałych i 

zdeterminowanych przeciwników. W wielu przypadkach prowadzone przez długi czas ataki mają na celu 

niezauważone przeniknięcie do systemu komputera i wykorzystanie faktu, że po pokonaniu twardej osłony 

można uzyskać dostęp do delikatnego wnętrza i sterować nim przez dłuższy czas. W takim przypadku strategia 

zabezpieczeń mająca na celu łagodzenie zagrożeń oportunistycznych — zakładająca głównie prewencję i 

                                                      
24 Jedna strategia zakłada zastosowanie modeli zdrowia publicznego w środowisku internetowym w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 

komputerów domowych i szybkiego usuwania zagrożeń z zainfekowanych maszyn. Zobacz artykuł „Applying Public Health Models to the Internet”, 

dostępny pod adresem http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Przykładem może być ustawa The Cybersecurity Act z 2012 r., która została uchwalona przez amerykański senat 13 lutego 2012 r. W kwestii ujawniania 

informacji amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała niedawno następujące zalecenie: „Podmioty rejestrujące powinny informować o 

ryzyku związanym z cyberatakami, jeśli przypadki tego typu należą do najistotniejszych czynników nadających inwestycji w akcje spółki charakter 

ryzykowny lub spekulacyjny”. Zobacz http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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dodatkowo reagowanie na incydenty — nie będzie wystarczającym środkiem. Musimy skoncentrować się na 

czterech obszarach: prewencji, wykrywaniu, powstrzymywaniu i przywracaniu systemów po awarii.  

 

Nie są to oczywiście nowe elementy. Jednakże istnieje możliwość znacznego zwiększenia efektywności 

naszych działań w tych obszarach. Na przykład wiele organizacji posiada systemy wykrywania włamań, a mimo 

to ich strategie bezpieczeństwa nie skupiają się na rejestrowaniu, korelacji i analizie kontrolowanych zdarzeń 

dotyczących całego przedsiębiorstwa w celu wykrycia anomalii, które skrywają działania osoby atakującej. 

Ponieważ w wielu obszarach ogromne zbiory danych zapewniają dostęp do nowych możliwości, musimy 

dowiedzieć się, w jaki sposób zestawy informacji tego typu pomogą rozwinąć świadomość ryzyka i zagrożeń, a 

jednocześnie zapewnić możliwość rozwiązania potencjalnych problemów dotyczących prywatności. Ponadto, 

niezależnie od stopnia skomplikowania wzajemnych powiązań między usługami, musimy skoncentrować się na 

powstrzymaniu osoby atakującej (np. poprzez segmentację sieci, ograniczenie dostępu użytkowników do sieci 

na zasadzie niezbędnych minimalnych uprawnień). Dzięki temu istnieje możliwość powstrzymania ataku w 

przypadku naruszenia integralności części sieci.  

 

Bieżąca sytuacja przypomina prowadzone w przeszłości działania w zakresie promowania procesu 

opracowywana bezpiecznych produktów. Wielu specjalistów w zakresie zabezpieczeń przytacza argument, że w 

2002 roku branża zabezpieczeń posiadała już techniki i narzędzia umożliwiające opracowywanie bezpiecznych 

produktów, a w niektórych przypadkach zaimplementowano kompleksowe zabezpieczenia kodu. Niemniej 

jednak takie działania nie były podejmowane na dużą skalę. Ponadto pewne informacje można potwierdzić 

dopiero po sformalizowaniu koncepcji procedur i zastosowaniu ich w odpowiedniej skali, w środowiskach 

zdecentralizowanych, w wielu wersjach produktu. Podobnie jak w przypadku długotrwałych prac firmy Microsoft 

nad zapewnieniem bezpiecznych produktów i procesem SDL techniki niezbędne do powstrzymania ataku i 

przywracania systemów po awarii nie są nowe. Jednak dzięki zastosowaniu ich w odpowiedniej skali z upływem 

czasu bez wątpienia dowiemy się, jak można lepiej zapewniać ochronę przed atakami, wykrywać je i 

powstrzymywać, a także przywracać systemy po awarii. Krótko mówiąc, dotychczasowe procedury należy 

uzupełnić o nowe działania oraz zastosować je w odpowiedniej skali i z zachowaniem właściwego rygoru. 

 

C. Przetwarzanie w chmurze i ogromne zbiory danych 

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych powinny uwzględniać, poza 

pojawieniem się wytrwałych i zdeterminowanych przeciwników, przetwarzanie w chmurze i ogromne zbiory 

danych. Firmie Microsoft często zadawano pytanie na najwyższej płaszczyźnie koncepcyjnej: „czy technologia 

przetwarzania w chmurze jest lepsza, czy gorsza w kategoriach zabezpieczeń”? Odpowiedź, jakkolwiek mało 

pomocna, brzmi: „tak”. Innymi słowy, istnieją pewne aspekty chmury, które zapewniają wyższy poziom 

bezpieczeństwa niż w przypadku obecnie istniejących rozproszonych środowisk informatycznych. Jednakże inne 

atrybuty tej technologii sprawiają, że uzyskanie odpowiednich zabezpieczeń jest większym wyzwaniem. W 

szczególności należy rozszerzyć strategię zapewnienia bezpieczeństwa podczas projektowania, konfigurowania i 
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wdrażania rozwiązań o zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich obsługi. W pierwszej kolejności zostaną 

przedstawione ogólne obserwacje na temat zmiany technologii na przetwarzanie w chmurze, a następnie 

analiza zagadnień dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa chmury26. 

 

Na najwyższym poziomie chmura oferuje co najmniej cztery istotne zalety w zakresie bezpieczeństwa w 

porównaniu z istniejącym modelem systemów rozproszonych. Po pierwsze, na świecie brakuje specjalistów w 

zakresie zabezpieczeń komputerowych. Ten problem nie zostanie rozwiązany w krótkim czasie 27 . W 

rzeczywistości niewielkie firmy często nie zatrudniają informatyków, a tym bardziej ekspertów ds. zabezpieczeń. 

W tym zakresie dostawcy chmury zapewniają centralne zarządzanie bezpieczeństwem w dużych centrach 

przetwarzania danych i przestrzeganie najnowszych międzynarodowych standardów w dziedzinie 

bezpieczeństwa operacyjnego. Dzięki temu poziom zabezpieczeń może zostać znacznie podwyższony z biegiem 

czasu28 . Po drugie, centralne zarządzanie danymi, w połączeniu z bardziej efektywnymi narzędziami do 

monitorowania, może zapewnić lepszą ochronę niż dostępna obecnie w środowiskach rozproszonych, w których 

istnieją różne wymagania dotyczące monitoringu, a korelacja danych między różnymi przedsiębiorstwami jest 

utrudniona. Po trzecie, duża część kodu utworzonego z myślą o zastosowaniu w chmurze (np. Windows Azure — 

system operacyjny przeznaczony do obsługi chmury i technologii wirtualizacji) powstała po wdrożeniu procedur 

opracowywania bezpiecznych produktów, takich jak SDL. W rezultacie stworzono kod zabezpieczeń o wyższej 

jakości. Po czwarte, w świecie, w którym rośnie liczba aplikacji uruchamianych w trybie piaskownicy — 

dostępnych za pośrednictwem sklepów z aplikacjami — coraz więcej użytkowników może pobierać 

oprogramowanie pochodzące ze znanych źródeł (lub ze źródeł o ugruntowanej reputacji). Podmioty 

udostępniające oprogramowanie mogą dysponować bardziej zaawansowanymi środkami kontroli 

bezpieczeństwa, umożliwiającymi podjęcie odpowiednich działań, gdy program będzie zawierać złośliwy kod. 

 

Jednocześnie pojawienie się chmury bez wątpienia spowoduje powstanie nowych zagrożeń. Niektóre z 

nich są intensywnie omawiane już dziś, zaś inne będą wymagać głębszej analizy. Specjaliści w zakresie 

zabezpieczeń uznają na przykład, że technologia przetwarzania w chmurze doprowadzi do masowej konsolidacji 

danych i w związku z tym stanowi doskonały cel dla cyberprzestępców. Ponadto dostęp do tego obszernego 

zestawu informacji jest możliwy z wykorzystaniem mechanizmów uwierzytelniania, które są za bardzo zależne 

od nazw użytkowników i wspólnych sekretów (haseł). Dane te można w łatwy sposób wykraść, odgadnąć lub 

wyłudzić od użytkowników końcowych za pomocą technik socjotechnicznych lub z biur obsługi, które 

niesłusznie przyznają dostęp osobom nieuprawnionym. W takim przypadku potrzebujemy o wiele silniejszego 

                                                      
26 Niniejszy artykuł nie stanowi elementarza, który ułatwi podjęcie decyzji, czy przetwarzanie w chmurze jest technologią odpowiednią dla określonej 

organizacji, lub czy spełni określoną funkcję. Wskazówki dotyczące tego zagadnienia można znaleźć na stronie  

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx i w artykule „Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1” 

(https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Zobacz CSIS, „A Human Capital Crisis in Cybersecurity”, http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Zobacz http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (członkowie rządu popierający technologię przetwarzania w 

chmurze wymieniają zalety zabezpieczeń infrastruktury tego typu, między innymi łatwiejsze instalowanie poprawek do oprogramowania). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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metasystemu tożsamości, który znacznie utrudni podszywanie się pod użytkowników29. Znajdą się przestępcy, 

którzy będą próbowali wykorzystać luki w zabezpieczeniach chmury (np. próbując odgadnąć dane logowania za 

pośrednictwem przepływów danych, w których mogą znajdować się określone informacje dotyczące klientów). 

Jednakże możliwości chmury mogą także zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataków30. Popularyzacja 

urządzeń i rozwinięte usługi komunikacyjne zapewnią osobom atakującym wiele możliwości nieautoryzowanego 

dostępu do systemów i danych.  

 

Na przykład zabezpieczenia urządzenia mogłyby zostać złamane w celu wykorzystania go do 

zaatakowania chmury, lub zabezpieczenia chmury mogłyby zostać złamane w celu przeprowadzenia ataku na 

urządzenie. Nowe środowisko będzie wymagać opracowania nowych modeli zagrożeń, które powinny 

obejmować kompleksowe programy zapobiegania, wykrywania i powstrzymywania zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu, a także przywracania systemów po awarii. 

  

IV. Prywatność  

 

A. Podstawowe informacje 
 

Bezpieczeństwo z pewnością było dominującym filarem w 2002 roku, w czasie wprowadzania programu 

„Wiarygodne technologie komputerowe”. Według początkowych informacji na temat tej inicjatywy obawy 

użytkowników dotyczące prywatności miały także osiągnąć znaczenie krytyczne w procesie budowania zaufania 

do technologii informatycznej. Prywatność jest jednym z najważniejszych filarów programu „Wiarygodne 

technologie komputerowe” od momentu jego powstania, a firma Microsoft ponosi spore nakłady na 

rozszerzanie i doskonalenie programu ochrony prywatności. Microsoft jako jedna z pierwszych firm wydzieliła 

stanowisko dyrektora ds. ochrony prywatności. Obecnie firma zatrudnia kilkaset osób odpowiedzialnych za 

stosowanie zasad, procedur i technologii umożliwiających ochronę prywatności w wielu produktach, usługach, 

procesach i systemach na całym świecie. Specjaliści ds. prywatności to bardzo zróżnicowana grupa, na którą 

składają się prawnicy, którzy pomagają interpretować przepisy i zasady dotyczące prywatności i zapewnić z nimi 

zgodność, inżynierowie oprogramowania, specjaliści ds. marketingu, naukowcy i analitycy biznesowi, którzy 

pomagają nam opracowywać i wdrażać program ochrony prywatności. Ponadto dzięki badaniom i rozwojowi 

nowych technologii służących ochronie prywatności firma Microsoft stworzyła klimat, w którym pracownicy 

zachowują wysoki poziom świadomości zagrożeń i przestrzegają zasad ochrony prywatności. Dzięki 

                                                      
29 Coraz więcej jednostek rozpoczyna wdrażanie wydajniejszych mechanizmów uwierzytelniania. Na przykład w Niemczech wprowadzono karty eID, a rząd 

kanadyjski wkrótce zaakceptuje wprowadzenie elektronicznych identyfikatorów wystawianych przez banki. Zobacz 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Niemcy); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Kanada). 

30 Zobacz http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Report: Sony PlayStation attack launched from Amazon 

cloud). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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wspomnianym inwestycjom nasi inżynierowie mogą tworzyć technologie, usługi i funkcje, które spełniają 

potrzeby klientów oraz umożliwiają wyeliminowanie zagrożeń dotyczących prywatności. 

 

Konkretnym przykładem prac w tym zakresie jest sposób projektowania i tworzenia oprogramowania. 

Standardy dotyczące ochrony prywatności zostały uwzględnione w programie Security Development Lifecycle i 

udostępnione publicznie, aby wszyscy inżynierowie mogli tworzyć bardziej wiarygodne produkty i usługi, które 

zapewniają ochronę prywatności31. Obowiązujące w naszej firmie zasady ochrony prywatności, które zostały 

sformalizowane i opublikowane w 2008 roku, regulują procesy gromadzenia i wykorzystywania informacji o 

klientach i partnerach oraz zapewniają naszym pracownikom jednoznaczne wskazówki w zakresie 

odpowiedzialnego zarządzania danymi 32 . Ponadto realizacja zobowiązań firmy Microsoft dotyczących 

zachowania prywatności jest jednym z wymagań, jakie obowiązują w przypadku wszystkich produktów i usług. 

Jednoznaczne wymagania dotyczące prywatności, które umożliwiają przełożenie globalnych zasad na 

praktyczne procedury i procesy, obowiązują naszych inżynierów oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu. 

Udoskonaliliśmy także obsługę funkcji ochrony prywatności dzięki zastosowaniu zasady zapewnienia 

prywatności w procesie projektowania usług (ang. Privacy-by-Design, PbD). Dla firmy Microsoft zasada PbD 

oznacza opracowywanie i wdrażanie zasad, reguł i procedur, które umożliwiają osiągnięcie celów związanych z 

prywatnością w naszym oprogramowaniu i usługach internetowych od rozpoczęcia fazy rozwoju produktu, a 

także rozwiązywanie problemów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych przez cały czas użytkowania 

produktu.  

 

B. Przetwarzanie w chmurze i ogromne zbiory danych 
 

Pomimo intensywnych prac firmy Microsoft nad zapewnieniem prywatności nowe modele przetwarzania 

danych stanowią wyzwanie dla tradycyjnych metod ochrony. W ciągu ostatnich 40 lat w dużej mierze chroniono 

prywatność danych poprzez wdrażanie i stosowanie zasad bezpiecznego obrotu informacją. W wielu regionach 

świata utworzono przepisy prawa na podstawie zasad bezpiecznego obrotu informacją lub ich pochodnych, 

natomiast w części krajów stanowią one część systemów samoregulacji. Chociaż zasady bezpiecznego obrotu 

informacją mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych regionach świata, zostały opracowane z myślą o 

określonych wspólnych zagadnieniach. Do najważniejszych z nich należy ograniczenie ilości zbieranych danych, 

powiadomienia, możliwość wyboru (przyjmującego często postać „akceptacji”), zadośćuczynienie i 

bezpieczeństwo33. Pewne zasady z czasem zyskały większe znaczenie. Na przykład w przeszłości bardziej 

koncentrowano się na „powiadamianiu i akceptacji” oraz „zbieraniu” danych. Ówczesne zasady zapewniały 

                                                      
31 Zobacz http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Zobacz http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

33 Ogólne informacje, zobacz Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); Zasady 

ochrony prywatności OECD; http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html; i Zasady bezpiecznego obrotu 

informacją, Departament Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej, 1973 (przedruk https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
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kontrolę użytkowników nad sposobem gromadzenia i wykorzystywania informacji na ich temat. Nowsze wersje 

zasad zapewniły ochronę profilaktyczną, ponieważ nie istnieje możliwość nieuprawnionego wykorzystania 

danych, które nie są gromadzone. 

 

 Chociaż pod względem koncepcyjnym model ten może spełniać wymagania, obciążenia jakie nakłada na 

użytkowników — wymagając zaakceptowania informacji zawartych w powiadomieniach i dokonania wyboru 

(wyrażenia zgody na określone działania) przed rozpoczęciem gromadzenia danych — są niemożliwe do obrony. 

Podnoszono nawet argumenty, że model ten upadł i nie służy już społeczeństwu w zamierzony sposób34. 

Obecnie w środowisku przetwarzania w chmurze pracuje coraz większa liczba urządzeń, rośnie objętość 

obsługiwanych danych (np. zawartość tworzona przez użytkowników, dane generowane przez sieci, między 

innymi dane transakcyjne i dotyczące lokalizacji geograficznej, dane analityczne generowane na podstawie 

działań użytkowników), zwiększana jest pojemność pamięci, a także doskonalone są algorytmy wyszukiwania i 

wspomagania decyzji.  

 

Świat obfitujący w dane, które mogą zawierać informacje dotyczące przeszłości użytkowników i ich 

przewidywanej przyszłości, stwarza korzyści i zagrożenia zarówno dla poszczególnych osób, jak i całych 

społeczeństw. Na przykład analiza danych może ujawnić u określonej osoby rozwijającą się uleczalną chorobę 

albo ryzyko wystąpienia takiej choroby w przyszłości. Dane tego rodzaju w połączeniu z innymi informacjami 

mogą przyczynić się do opracowania potrzebnych, przełomowych rozwiązań z zakresu medycyny, które 

przyniosą korzyści dla pojedynczych osób i całego społeczeństwa. Musimy dostrzec niewiarygodny potencjał, 

jaki oferuje analiza danych. Ogromne zbiory danych mogą na przykład umożliwić szpitalom przeprowadzanie 

nowego rodzaju analiz poprawiających ochronę zdrowia pacjentów. Mając to na uwadze, dział Microsoft 

Research skupił się w ostatnim czasie na dwóch istotnych problemach w służbie zdrowia — ponownych 

hospitalizacjach i zakażeniach związanych z pobytem w szpitalu. Według jednego z przeprowadzonych badań 

liczbę ponownych hospitalizacji mogłaby zmniejszyć analiza wielu różnych czynników (w tym diagnoz, wyników 

badań laboratoryjnych, przyjmowanych przez pacjentów leków oraz informacji na temat oddziałów szpitalnych, 

na których przebywali pacjenci podczas pobytu w szpitalu) wraz z zastosowaniem modeli prognostycznych. Inne 

badanie pokazało, że w rozpoznawaniu wzorców zakażeń, do jakich dochodzi w szpitalu, istotna jest liczba 

analizowanych czynników. W szczególności zbadano „presje kolonizacyjne" na różnych oddziałach szpitala wraz 

z ponad 25 tysiącami innych czynników w celu określenia prawdopodobieństwa zarażenia danego pacjenta. Z 

badania tego wynika, że rozmieszczenie sal szpitalnych (wraz z licznymi innymi czynnikami) 

najprawdopodobniej ma wpływ na ryzyko zarażenia. 

 

Prawdziwym wyzwaniem w nowym świecie jest konieczność ponownego potwierdzenia lub 

zdefiniowania oczekiwań użytkowników i społeczeństw w zakresie prywatności albo dokonania ich 

fundamentalnej zmiany. Jest to szczególnie istotne ze względu na potencjalne rozbieżności w interesach osób, 

                                                      
34 Zobacz „The Failure of Fair Information Practice Principles”, Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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których dotyczą dane i użytkowników tych informacji. Wraz z rozwojem nowego, opartego na danych, świata 

rosną obawy dotyczące prywatności. Są one często wyrażane w formie poglądu, że prywatność umarła35 lub 

prognoz zakładających występowanie określonych szkód w zakresie prywatności, których można uniknąć, 

podejmując odpowiednie działania. Problemy dotyczące prywatności, przed jakimi staną społeczeństwa 

intensywnie korzystające z danych, nie mogą zostać odpowiednio rozwiązane przy pomocy tradycyjnych zasad 

skoncentrowanych w głównej mierze na gromadzeniu danych i powiadomieniach wyświetlanych w czasie 

zbierania informacji.  

 

Istnieją trzy problemy dotyczące tradycyjnej strategii. Po pierwsze, ze względu na swą skalę zrozumienie i 

dokonywanie wyborów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych jest dużym obciążeniem dla 

indywidualnych użytkowników. Chociaż jednostki gromadzące dane mogą dysponować licznymi, uzasadnionymi 

zastosowaniami (dane mogą być używane nie tylko do realizowania potrzeb klientów, lecz także do 

zapobiegania oszustwom lub zapewnienia bezpieczeństwa sieci), coraz bardziej złożone relacje biznesowe 

uniemożliwiają gromadzenie i wykorzystywanie danych przez jedną jednostkę oraz utrzymywanie wyłącznie 

relacji dwustronnych między użytkownikiem i podmiotem gromadzącym dane. W rzeczywistości, ze względu na 

współpracę jednostki gromadzącej dane z innymi podmiotami oraz udostępnianie informacji organizacjom 

świadczącym usługi pokrewne (np. firmom marketingowym, firmom analizującym dane, sieciom reklamowym), 

użytkownicy mają do czynienia z coraz większą liczbą połączonych zasad zachowania poufności. Takie 

rozwiązanie utrudnia dokonanie świadomego wyboru. Ponadto praktyka wskazuje, że oferowane możliwości 

wyboru nie zapewniają użytkownikom pożądanego poziomu kontroli. Można jedynie wyrazić zgodę na 

określone zastosowania, wybierając przed rozpoczęciem gromadzenia danych odpowiednią opcję umieszczoną 

pod zapisanymi gęstym drukiem zasadami zachowania prywatności, lub zrezygnować z planowanego działania. 

 

Po drugie, istniejący model zakłada interaktywne relacje między użytkownikiem a jednostką gromadzącą 

i wykorzystującą dane — relacje, które w rzeczywistości mogą nie istnieć. Na przykład zgodnie z najnowszymi 

informacjami firmy ubezpieczeniowe prawdopodobnie przeglądają zdjęcia umieszczone w serwisie Facebook, 

aby sprawdzić, czy osoby występujące o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wykonują czynności, które 

sugerują, że roszczenie z tytułu ubezpieczenia jest próbą wymuszenia 36 . Analogicznie technologia 

rozpoznawania twarzy może zostać wykorzystana do porównania zdjęcia osoby sfotografowanej w miejscu 

publicznym ze zdjęciami innych osób znajdujących się w innych miejscach publicznych. Tożsamość 

rozpoznawanej osoby może nie być znana w czasie gromadzenia lub wykorzystania danych, co sprawia, że 

dyskusje dotyczące zgody użytkownika stają się czysto teoretyczne. W takim przypadku podmiot gromadzący 

                                                      
35 Prawdopodobnie najbardziej znanym opisem tych nastrojów są słowa przypisywane byłemu prezesowi firmy Sun Microsystems, Scottowi McNealy'emu, 

który powiedział: „Prywatność umarła. Pogódźcie się z tym”. http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

36 „Are insurance companies spying on your Facebook page?”, http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (poniedziałek, 7 

listopada 2011 r.). 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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lub wykorzystujący dane może podejmować decyzje dotyczące osoby, z którą nie nawiązał żadnych relacji, a 

nawet nie zna jej tożsamości.  

Po trzecie, rzeczywista wartość danych może nie być znana w czasie ich gromadzenia, a możliwości ich 

wykorzystania w przyszłości z korzyścią dla jednostek i społeczeństw mogą zostać utracone. Nie sugeruję, że 

należy gromadzić niepotrzebne dane (co doprowadzi do wzrostu kosztów związanych z pamięcią masową i 

zabezpieczeniami), ani że dane zbierane w określonym celu powinny być niefrasobliwie wykorzystywane za 

każdym razem, kiedy zostanie odkryta nowa możliwość. Chodzi raczej o to, że nowy, oparty na danych świat 

zapewni społeczeństwu szereg niespotykanych dotychczas możliwości. Niektóre z nich mogą być nieznane w 

czasie gromadzenia danych (np. instytucje zbierające próbki krwi 40 lat temu nie wspominały o możliwości 

badania kodu DNA, lecz dzięki nim można uwalniać od zarzutów niewinne osoby). Jednocześnie prawdą jest, że 

dane mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Jednym z przykładów takiego procederu jest odmowa udzielania 

kredytów hipotecznych na domy w dzielnicach zamieszkałych głównie przez mniejszości. Niemniej jednak 

wskazanie, czy dane zostały wykorzystane w dobry czy zły sposób, jest tylko oceną sytuacji. Ograniczenia w 

zakresie gromadzenia danych pełnią funkcje profilaktyczne i są użyteczne, lecz generują określone koszty. 

Debata powinna dotyczyć wykorzystania danych oraz sposobów właściwego zrównoważenia korzyści 

społecznych i ochrony prywatności jednostki. To zagadnienie wymagało, wymaga i z pewnością będzie nadal 

wymagać głębokiego namysłu. 

 

 Ponieważ należy wprowadzić zmiany w stosowaniu zasad bezpiecznego obrotu informacją w świecie 

obfitującym w dane, nowa strategia musi uwzględnić nowe warunki — nowe modele biznesowe, nowe modele 

wykorzystania danych, nowe technologie i wymagania dotyczące prywatności użytkowników, które mogą 

okazać się odporne na działanie czasu lub wymagać doprecyzowania. Obecnie podnoszone są argumenty, że 

kontakty w Internecie ewoluują w kierunku transakcji barterowych, w ramach których użytkownicy wymieniają 

dane osobowe na usługi. Istnieje także pogląd, że transakcje tego typu nie są przejrzyste pod względem 

wymienianej wartości (np. nie jest jasne, ile warte jest zaznaczone pole dotyczące płci, ani co użytkownik 

otrzymuje w zamian za zaznaczenie tego pola). Ponadto można spotkać argumenty o konieczności dokonania 

transparentnej wyceny danych osobowych, aby można było je sprzedawać i kupować tak, jak pozostałe zasoby37. 

Wszystkie wymienione argumenty są racjonalne i można je logicznie uzasadnić. Natomiast nie jest jasne, jak 

zmieniające się wymagania dotyczące ochrony prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych 

wpłyną na poszczególne strategie. W obecnym okresie przejściowym musimy sobie odpowiedzieć na dwa 

pytania: (1) czy należy zmieniać zasady bezpiecznego obrotu informacją tak, aby odzwierciedlały zmieniające się 

środowisko, a jeśli tak, to (2) czy zasady tego rodzaju mogą służyć zarówno ochronie prywatności, jak i 

umożliwiać wykorzystywanie danych z pożytkiem dla jednostki i społeczeństwa? 

 

                                                      
37 Zobacz na przykład artykuł „Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data”,  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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Ponieważ żyjemy w świecie opartym na danych, wydaje się oczywiste, że wykorzystywanie informacji, a 

nie ich gromadzenie i związane z nim powiadamianie o gromadzeniu danych i uzyskiwanie na to zgody, jest 

lepszym punktem wyjścia do zdefiniowania zobowiązań dotyczących danych osobowych. Chociaż zmniejszenie 

roli zasady dotyczącej gromadzenia danych może z początku wydawać się nieprawidłowym rozwiązaniem, 

należy zauważyć, że zasady regulujące gromadzenie informacji i powiadamianie o nim są nadal stosowane w 

nowym modelu. Różnica polega na zmianie nacisku z zasad dotyczących gromadzenia danych i powiadamiania 

o nim na zasady regulujące wykorzystywanie informacji. Model skoncentrowany na wykorzystywaniu danych38 

wymaga, aby wszystkie organizacje działały w sposób przejrzysty, oferowały odpowiednie możliwości wyboru 

(kontroli) i szanowały wybrane opcje, a także oceniały ryzyko związane z wykorzystaniem danych 

poszczególnych użytkowników i zarządzały nim. Taki model uwzględnia każdy przypadek wykorzystania danych 

(nie tylko użycie interaktywne związane z relacjami dwustronnymi). Ponadto użytkownicy mogą skuteczniej 

kontrolować informacje, firmy mogą łatwiej nimi zarządzać, a ustawodawcy mogą efektywniej nadzorować 

przestrzeganie przepisów. 

 

Wdrażając model tego typu, należy pamiętać, że pomimo nowych form i nowych zastosowań danych, 

istnieją tylko 3 sposoby ich wykorzystywania. Dane mogą być wykorzystywane w sposób (1) powszechnie 

akceptowalny, czasem wymagany lub dopuszczony przez prawo; (2) zabroniony; i (3) zależny od określonych 

wymagań (czyli wykorzystanie danych może być akceptowalne dla części użytkowników, lecz niesłuszne dla 

innej grupy, więc ogólna zasada nie może zostać zastosowana). Należy także pamiętać, że chociaż 

społeczeństwo lub użytkownik może określić sposób wykorzystania danych jako akceptowalny lub 

nieakceptowalny, opinia na ten temat może zmienić się z upływem czasu i wprowadzenie nowych reguł 

dotyczących istniejących danych może być trudne (np. jeśli użytkownik udostępni publicznie informacje, lecz 

później chce zmienić zdanie, sprawowanie rzeczywistej kontroli nad raz opublikowanymi danymi może być 

niemożliwe). Niemniej jednak dzięki takiemu postrzeganiu wykorzystywania danych użytkownicy mogą teraz 

zastanowić się, jak stworzyć struktury, które umożliwiłyby odpowiednie sklasyfikowanie poszczególnych 

zastosowań, a następnie sprecyzowanie obowiązków skojarzonych z wybranymi sposobami wykorzystania 

informacji.  

 

Na przykład w kategorii powszechnie akceptowalnej określone zastosowania mogą zostać uznane za 

dopuszczalne nawet bez wyraźnej zgody użytkownika. Może to być wykorzystanie danych konsumenta w celu 

dostarczenia zamówionego produktu lub usługi (realizacja zamówienia); sprzedaż lub reklama pokrewnych 

produktów i usług (jeśli klient nie zrezygnował z możliwości wykorzystania danych w tym celu); udoskonalanie 

usługi; udział w pracach badawczych (jeśli dane są pozbawione informacji dotyczących tożsamości, w 

stosownych przypadkach, z użyciem środków biznesowych i technicznych); zapobieganie przypadkom oszustwa 

z wykorzystaniem usługi; a także zgłaszanie nielegalnych działań instytucjom państwowym odpowiedzialnym za 

                                                      
38 The Business Forum for Consumer Privacy, „Use and Obligations — a Path Forward”.  

Zobacz http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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ich badanie, jeśli jest to wymagane lub dopuszczone przez przepisy prawa. Jeśli osiągniemy porozumienie w 

sprawie definicji powszechnie akceptowalnego wykorzystania danych, użytkownicy będą oczekiwać, że 

określone w niej zastosowania będą dostępne, a czas przeznaczany na czytanie powiadomień na ten temat 

ulegnie skróceniu. Mniejszy nacisk na powszechnie akceptowalne wykorzystanie danych może zwrócić większą 

uwagę na dostępne do wyboru opcje w zakresie bardziej kontrowersyjnych sposobów wykorzystania informacji. 

W rezultacie będzie można dokładniej zarządzać ryzykiem związanym z określonymi czynnościami, między 

innymi akceptować lub odrzucać wybrany sposób wykorzystania informacji zależnie od stopnia ich poufności. 

Dzięki temu organizacje wykorzystujące dane będą odpowiedzialne za stosowanie procedur zgodnych z 

preferencjami użytkownika. Należy pamiętać, że w dalszym ciągu istnieje konieczność dostarczania 

powiadomień dotyczących praktyk w zakresie wykorzystania danych. Rzeczywista różnica polega na 

przeniesieniu odpowiedzialności za stosowanie tych zasad z użytkownika (który często po przeczytaniu 

dołączonych zasad zachowania poufności musi radzić sobie sam) na organizację, która wykorzystuje dane. Takie 

rozwiązanie umożliwia opracowanie spójniejszych oraz łatwiejszych do realizacji i wprowadzenia zasad, których 

przestrzeganie może być egzekwowane z użyciem środków technicznych (np. dzięki zastosowaniu zasad 

dotyczących metadanych) oraz przez użytkowników i ustawodawców.  

 

Istotną cechą tego modelu jest rzeczywista odpowiedzialność organizacji wykorzystujących dane za 

przestrzeganie zobowiązań. Zasady bezpiecznego obrotu informacją w świecie opartym na danych powinny 

obejmować regułę dotyczącą odpowiedzialności — jednostka otrzymująca dane (pośrednio lub bezpośrednio) 

jest odpowiedzialna za gromadzenie informacji zgodnie z przepisami prawa, a także ich wykorzystanie i ochronę 

w sposób zgodny z oczekiwaniami poszczególnych użytkowników i całych społeczeństw. Odpowiedzialność 

oznacza, że organizacja podjęła działania umożliwiające opracowanie i wdrożenie funkcji oceny ryzyka oraz 

zasad, procesów i procedur ochrony prywatności, które pomogą wprowadzić zasady wykorzystywania danych 

zgodne z normami społecznymi, zapewniające możliwość kontroli przez użytkownika, a także gwarantujące 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji 39 . Co istotne, na żądanie ustawodawcy organizacja musi 

zademonstrować, w jaki sposób spełnia wymagania narzucone przez tę zasadę. 

 

Obecnie organizacje gromadzące w celach biznesowych dane należące do użytkowników muszą 

informować o: (1) celach, w których dane zostaną wykorzystane; (2) podmiotach, którym dane mogą zostać 

udostępnione; (3) korzyściach dla użytkownika dostępnych dzięki wykorzystaniu lub udostępnieniu danych; (4) 

możliwości zidentyfikowania użytkownika za pomocą procesów biznesowych lub środków technicznych; (5) 

ogólnym rodzaju i charakterze gromadzonych danych; (6) środkach kontroli dostępnych dla użytkownika, które 

umożliwiają zmodyfikowanie sposobu wykorzystywania i udostępniania danych; a także (7) sposobach 

zabezpieczania danych. Wszystkie przypadki gromadzenia i wykorzystywania danych muszą być zgodne z 

obowiązującym prawem i spójne z dostarczonym powiadomieniem.  

                                                      
39 Wymagania zawarte w zasadzie dotyczącej odpowiedzialności zostały uzgodnione i powszechnie zaakceptowane. Zobacz 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ i http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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            O ile to możliwe, użytkownik powinien dysponować narzędziami do szczegółowej, kontekstowej i 

automatycznej kontroli, które umożliwią podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących przekazania 

danych w zamian za otrzymaną wartość. Niektóre z istniejących zasad zapewniają odpowiednie wskazówki w 

tym zakresie. Na przykład w ramach funkcji kontroli należy uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na 

gromadzenie, przekazywanie i dodatkowe wykorzystywanie danych oraz oświadczenie, czy gromadzone lub 

udostępniane są informacje poufne40. Funkcje kontroli powinny obejmować także zasady dotyczące danych 

anonimowych lub pozbawionych informacji o tożsamości. Na przykład w sytuacji, gdy wykorzystanie danych jest 

zasadne, użytkownik powinien mieć możliwość zachowania anonimowości. Jeśli jest to możliwe, cel ten można 

osiągnąć w ramach obowiązujących procesów biznesowych41 lub z wykorzystaniem środków technicznych. 

Tradycyjne zasady dotyczące dostępu i zadośćuczynienia, bezpieczeństwa i — obecnie — powiadomień o 

naruszeniu przepisów doskonale sprawdzają się w nowym, opartym na danych świecie i należy ich w dalszym 

ciągu rygorystycznie przestrzegać.  

 

Jak wspomniano powyżej, nowa strategia kładzie nacisk na inne elementy — korzysta z 40 lat 

doświadczeń, a nie odrzuca ich. Opracowano ją z myślą o osiągnięciu 5 celów: (1) świadoma ochrona 

prywatności; (2) optymalizacja wykorzystania danych z korzyścią zarówno dla użytkowników, jak i całego 

społeczeństwa; (3) zapewnienie odpowiedzialności jednostek wykorzystujących dane za stosowane praktyki; (4) 

wprowadzenie systemu umożliwiającego efektywniejsze sprawowanie nadzoru przez ustawodawców; a także (5) 

wydajna praca w nowoczesnym społeczeństwie w dobie Internetu. W świecie obfitującym w dane osiągnięcie 

tych celów wymaga koncentracji na sposobie wykorzystania informacji, świadomej kontroli użytkownika i 

przejrzystości.  

 

C. Dostęp administracji państwowej do danych 
 

Ponieważ użytkownicy indywidualni i organizacje korzystają z usług, należy postawić pytanie dotyczące 

dostępu administracji państwowej do danych, szczególnie w przypadku, gdy jest to dostęp bez powiadomienia. 

W nowym, opartym na danych i zorientowanym na usługi świecie w pewnym stopniu zmieniono równowagę sił 

pomiędzy obywatelem a państwem. Stało się tak, ponieważ w przeszłości wiele dokumentów osobistych (np. 

                                                      
40 Poufne identyfikowalne dane osobowe (poufne dane klientów) obejmują dane osobowe i dane pseudoanonimowe, które mogą: (i) być powodem 

dyskryminacji (np. ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków 

zawodowych, preferencje seksualne, choroby fizyczne i umysłowe), (ii) umożliwić kradzież tożsamości (np. nazwisko panieńskie matki) oraz (iii) umożliwić 

dostęp do kont użytkownika (np. hasła i numery PIN). Informacje tego typu to także inne dane, które w sensie technicznym nie stanowią danych 

osobowych, lecz w przeszłości wpływały na stan emocjonalny użytkowników (np. precyzyjna lokalizacja geograficzna), a także dane, co do których istnieją 

uzasadnione przekonania, że mogą postawić użytkownika w trudnym położeniu.  

41 Umieszczenie w tym miejscu procesów biznesowych jest istotne, ponieważ znane są poglądy, że każdy proces deidentyfikacji danych może zostać 

odwrócony przez proces reidentyfikacji. Chociaż możliwości techniczne zapobiegania reidentyfikacji danych mogą być ograniczone, dostępne są inne 

opcje poza środkami technicznymi, które umożliwiają egzekwowanie norm społecznych. Na przykład przepisy prawa zakazują przechwytywania rozmów 

prowadzonych przez telefony komórkowe, nawet jeśli pod względem technicznym nie jest to trudne zadanie. 
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korespondencja osobista, zdjęcia i inne osobiste dokumenty) przechowywano w domu lub w biurze, nawet jeśli 

inne rejestry (np. wyciągi bankowe i telefoniczne) można było uzyskać od stron trzecich. Funkcjonariusze 

państwowi poszukujący informacji tego typu musieli wchodzić w bezpośredni kontakt z obywatelem, czasami 

obejmował on zajęcie poszukiwanych materiałów siłą (np. wykonanie nakazu rewizji). Obecnie obywatel, który 

korzysta z usług informatycznych, może zapisać dużą ilość informacji osobistych za pośrednictwem rozwiązań 

stron trzecich. Dotyczy to na przykład korespondencji (poczta e-mail), dokumentów tekstowych, zdjęć i kopii 

wyciągów finansowych lub historii chorób. Ponadto dostępne są inne formy interesujących informacji (produkty 

kupione w Internecie, precyzyjne dane dotyczące lokalizacji geograficznej). Niepokój budzi zakres, w jakim 

funkcjonariusze państwowi mogą bez powiadomienia uzyskać od usługodawców dostęp do tych danych, 

szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że pełne uczestnictwo w życiu społecznym bez zostawiania cyfrowego śladu 

jest coraz trudniejsze42. 

 

W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma różnymi problemami. Pierwszy problem dotyczy 

dochodzeń lokalnych. Zakładając, że dochodzenie toczy się całkowicie na terenie jednego kraju, na podstawie 

jakich przepisów rząd mógłby uzyskać dostęp do danych należących do obywatela? Drugi problem dotyczy 

dochodzeń międzynarodowych. W przypadku dochodzeń prowadzonych w wielu krajach, w jakim zakresie rząd 

może zobowiązać podmiot do wydania dokumentów zapisanych na terenie innego kraju bez zwracania się o 

pomoc międzynarodową? 

 

1. Dochodzenia lokalne 
 

Problem dostępu funkcjonariuszy państwowych do danych zapisanych lokalnie jest od dawna 

przedmiotem dyskusji dotyczących prywatności. Jak podano w jednym z raportów rządu Stanów Zjednoczonych: 

 

Istnienie danych dotyczących obywatela, które nie znajdują się w jego posiadaniu, 

stanowi poważny problem w zakresie ochrony prywatności. Jest to szczególnie 

istotne w przypadku, gdy funkcjonariusze państwowi chcą uzyskać dostęp do tych 

informacji. Podmioty przechowujące dane mogą, a czasem muszą, ujawnić 

administracji państwowej informacje dotyczące obywateli bez uzyskiwania zgody 

zainteresowanych, niezależnie od tego, czy ujawnienie ma miejsce na żądanie 

funkcjonariuszy państwowych czy z inicjatywy podmiotu przechowującego dane. 

Często fakt udostępnienia informacji nie jest rejestrowany. Obywatel może nigdy 

                                                      
42 W USA doskonale znany precedens sądowy potwierdza, że rząd może uzyskać dane dostarczone stronie trzeciej bez naruszania wymogu dotyczącego 

nakazu rewizji, gwarantowanego przez Czwartą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zobacz Smith v. Maryland, 442 U.S. 207 (1986). 

Niedawno jeden z sądów okręgowych uznał za niezgodną z konstytucją możliwość uzyskania dostępu do poczty elektronicznej przez funkcjonariuszy 

państwowych bez nakazu rewizji. Możliwość taką dopuszcza ustawa o ochronie tajemnicy w komunikacji elektronicznej (Electronic Communications 

Privacy Act). Zobacz United States v. Warshak, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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nie dowiedzieć się, że agencje rządowe sprawdzały jego dane. Poza ograniczoną 

liczbą sytuacji ani podmiot przechowujący dane, ani rząd nie ma obowiązku 

poinformowania obywatela o fakcie kontroli należących do niego danych przez 

administrację państwową. 

 

Raport nie dotyczył usług przetwarzania w chmurze ani ogromnych zbiorów danych, lecz powstał jeszcze przed 

nastaniem epoki komputerów osobistych43. W czasach, kiedy użytkownicy przechowują coraz większe ilości 

danych w chmurze (czyli informacje znajdują się w posiadaniu stron trzecich), w jakim stopniu ten fakt powinien 

ograniczyć oczekiwania obywatela w zakresie ochrony prywatności? Jeden z sędziów Sądu Najwyższego USA 

skomentował niedawno tę sprawę:  

 

Przede wszystkim konieczne może być ponowne rozważenie założenia, że 

obywatel nie ma uzasadnionych oczekiwań w zakresie ochrony informacji 

dobrowolnie ujawnianych stronom trzecim. Np. Smith, 442 U. S., 742; United States 

v. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Takie podejście nie jest dostosowane do 

warunków ery cyfrowej, kiedy użytkownicy udostępniają stronom trzecim wiele 

informacji na własny temat podczas wykonywania codziennych zadań. Obywatele 

ujawniają numery telefonów, z którymi się kontaktują, lub do których wysyłają 

wiadomości tekstowe operatorom sieci komórkowych; adresy URL odwiedzanych 

stron oraz adresy e-mail osób, z którymi korespondują, usługodawcom 

internetowym; a także informacje na temat kupionych w Internecie książek, 

produktów spożywczych i lekarstw sklepom internetowym. Jak zauważył sędzia 

ALITO, niektórzy użytkownicy sądzą, że „wymiana” prywatności na udogodnienia 

jest „korzystna” lub akceptują „zmniejszenie prywatności” jako „nieuniknione”, 

publikacja, 10, natomiast inni prawdopodobnie nie… Nie zakładałbym, że każdy 

przypadek dobrowolnego ujawnienia informacji dowolnemu członkowi 

społeczeństwa w ograniczonym celu, z tego tylko powodu, pozbawia prawa do 

ochrony gwarantowanego przez Czwartą Poprawkę do Konstytucji44. 

 

Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w sprawie Jonesa firma Microsoft zwróciła się o ponowne rozważenie zasady 

dotyczącej żądania ujawniania danych przez strony trzecie45. 

 

                                                      
43 Rozdział 9 raportu Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission przekazanego prezydentowi 

Jimmy'emu Carterowi 12 lipca 1977 r., przedruk pod adresem http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

44 Zobacz sprawa United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (Sędzia Sotomayer, votum separatum). 

45 Zobacz Brad Smith „Cloud Computing for Business and Society” pod adresem http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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 Pojawienie się usług przetwarzania w chmurze i ogromnych zbiorów danych zwiększyło obawy 

dotyczące ochrony prywatności. Dane, które ujawniają ogólną aktywność określonej osoby (np. obciążenia karty 

kredytowej informują między innymi o miejscu i czasie, w którym robiono zakupy), istnieją od dawna, jednak 

ilość i jakość takich danych rośnie w szybkim tempie. Obecnie nie zbiera się dokumentów papierowych i nie 

śledzi fizycznie lokalizacji wybranej osoby. Zamiast tego kamery uliczne mogą robić zdjęcia zawierające 

metadane, takie jak data i godzina, które następnie są analizowane przez oprogramowanie do rozpoznawania 

twarzy. Istnieje możliwość rejestrowania precyzyjnych sygnałów GPS z wielu urządzeń mobilnych, między innymi 

telefonów, samochodów i komputerów. Można łatwo dostrzec, jak bardzo dane dostępne w nowym środowisku 

ułatwiają pracę osobom prowadzącym dochodzenia w sprawie nielegalnych działań46 lub przedstawicielom 

administracji państwowej, którzy próbują ograniczyć zgodne z prawem czynności związane z wolnością 

zgromadzeń. Nadszedł czas, aby rozpocząć poważną dyskusję na temat ochrony informacji zapisanych w 

chmurze. 

 

2. Dochodzenia międzynarodowe 
 

Poszczególne kraje mogą oczywiście decydować, jakie zasady obowiązują lokalnie. Natomiast bardziej 

skomplikowana jest kwestia uzyskania przez rządy poszczególnych państw możliwości dostępu do danych 

przechowywanych poza ich granicami. Coraz więcej użytkowników przenosi dane do chmury, aby mieć do nich 

dostęp w każdym miejscu i o dowolnej porze, a rządy na całym świecie chcą uzyskać dostęp do tych informacji. 

W takiej sytuacji należy sprecyzować wiele istotnych zagadnień dotyczących komunikacji, geografii i 

suwerenności. W niektórych krajach obawy budzi amerykańska ustawa „Patriot Act”, która została uchwalona po 

atakach terrorystycznych z 11 września. Uważa się, że zapewnia ona rządowi USA możliwość zobowiązania 

amerykańskich firm do udostępnienia posiadanych danych, nawet jeśli są one przechowywane w innych 

krajach47. Opinie, że ustawa Patriot Act obowiązuje w takiej sytuacji są błędne. Niemal 20 lat przed atakami 

terrorystycznymi z 11 września i uchwaleniem ustawy Patriot Act wystąpił precedens w orzecznictwie sądowym 

w Stanach Zjednoczonych dotyczący dostępu do danych. Wiele osób może o tym nie wiedzieć, więc warto 

zapoznać się z następującymi informacjami. 

 

4 marca 1983 r. kanadyjski bank Bank of Nova Scotia z siedzibą w Toronto posiadał oddziały, biura i 

agencje w 46 krajach. Tego dnia do biura banku w Miami w stanie Floryda dostarczono wezwanie do 

przedstawienia dokumentów wydane przez amerykański Sąd Rejonowy dla Okręgu Południowego stanu Floryda. 

Wezwanie dotyczyło między innymi przedstawienia dokumentów finansowych dotyczących dwóch osób i trzech 

przedsiębiorstw posiadających konto w oddziale banku znajdującym się na Kajmanach. Bank stwierdził, że nie 

                                                      
46 W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy orzekł niedawno, że agencje rządowe muszą posiadać nakaz rewizji przed umieszczeniem na pojeździe 

nadajnika GPS. Zobacz U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

47 Zobacz http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 („European distrust of U.S. 

data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU”).  

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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może wydać żądanych dokumentów, ponieważ takie działanie naruszyłoby tajemnicę bankową obowiązującą na 

Kajmanach. Sąd Rejonowy wydał zarządzenie, które zobowiązywało bank do wydania dokumentów. Decyzja 

została podtrzymana przez sąd apelacyjny: 

 

W świecie, w którym prowadzone są międzynarodowe transakcje handlowe, 

konflikty są rzeczą nieuniknioną. Sądy i zgromadzenia ustawodawcze powinny 

podjąć wszystkie uzasadnione środki, aby uniknąć stawiania obywateli w sytuacji, 

w której znajduje się obecnie bank. Natomiast ten sąd po prostu nie może 

zaakceptować twierdzenia, że postępowania karne prowadzone przez Stany 

Zjednoczone muszą być blokowane za każdym razem, kiedy wystąpi konflikt 

interesów z innymi państwami.  

 

Innymi słowy sąd uznał, że rząd Stanów Zjednoczonych może zobowiązać firmę z siedzibą w USA do 

udostępnienia posiadanych informacji bez względu na miejsce ich przechowywania.48 . Co ciekawe, żaden inny 

rząd nie wyraził przeciwnego stanowiska, ani nawet nie zasugerował, że odmówiłby nakazania krajowej firmie 

wydania dokumentów tylko dlatego, że dane są przechowywane w innym kraju.  

 

Słowo „bank” można zastąpić terminem „dostawca chmury” i pomyśleć o konsekwencjach dla 

użytkowników i dostawców chmury oraz rządów państw. W przypadku użytkowników pytanie brzmi: „rządy 

jakich państw mogą uzyskać dostęp do moich danych i czy dowiem się, że wystąpiono o ich udostępnienie?”49 

Co zrozumiałe, użytkownicy mogą niepokoić się z powodu możliwości uzyskania dostępu do ich danych przez 

rządy obcych państw. Ponadto liczba rządów, które mogą uzyskać dostęp do danych, może się zmienić, jeśli na 

przykład usługodawca otworzy oddział swojej firmy w innym kraju lub w celu zapewnienia wyższego poziomu 

niezawodności zapisze kopie zapasowe danych użytkownika w nowej lokalizacji. Użytkownicy chmury nie mogą 

mieć także pewności, czy zostaną powiadomieni w przypadku, gdy organ rządowy będzie wymagać 

udostępnienia należących do nich danych. Dzieje się tak, ponieważ — pomimo zasad zobowiązujących 

dostawców do powiadamiania użytkowników — rządy krajów mogą wydać zarządzenie o poufności, które 

uniemożliwia ujawnianie informacji. Jakie zdanie o tej sprawie mogą mieć użytkownicy w świetle powyższych 

faktów?  

 

Dostęp rządów państw do danych to jeden z czynników procesu zarządzania ryzykiem, który należy 

wziąć pod uwagę, rozważając zagadnienia związane z wykorzystaniem usług przetwarzania w chmurze. Na 

przykład przedsiębiorstwo może zrezygnować z umieszczania w chmurze wysoce poufnych informacji 

dotyczących tajemnic handlowych, jeśli w ten sposób rząd, który nie szanuje praw własności intelektualnej, 

                                                      
48 Zobacz Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11 Cir. 1984), odmowa przekazania akt, 469 U.S. 1106 (7 stycznia 1985 r.).  

49 Jak zauważono, rządy wszystkich krajów mają prawo nakazać udostępnienie danych jednostkom podlegającym ich jurysdykcji. Ponieważ wielu głównych 

dostawców chmury posiada oddziały w Stanach Zjednoczonych, kwestia dostępu rządu USA do danych jest często najważniejszym punktem dyskusji. 



 

32 

 

będzie mógł uzyskać dostęp do tych danych. Z drugiej strony wykorzystanie usług przetwarzania w chmurze do 

wspólnego tworzenia danych, które zostaną udostępnione publicznie, może nie budzić zastrzeżeń. Należy także 

zauważyć, że wiele organizacji przeniosło swoje dane do chmury częściowo z uwagi na fakt, że dostawca chmury 

może zaoferować efektywniejsze zabezpieczenia niż rozwiązania obecne w siedzibie firmy. W takim przypadku 

przedsiębiorstwo może dojść do logicznego wniosku, że ryzyko biznesowe związane z kradzieżą przez hakera 

danych zapisanych w systemie znajdującym się w siedzibie firmy jest większe, niż ryzyko dotyczące możliwości 

uzyskania dostępu do tych danych przez przedstawicieli administracji państwowej w ramach legalnej procedury. 

 

Duże znaczenie ma odpowiednie określenie zagrożeń. Jeśli przedsiębiorstwo międzynarodowe jest 

obecne w danym kraju, podlega jego jurysdykcji. W związku z tym organy rządowe mogą nakazać firmie 

udostępnienie dokumentów niezależnie od miejsca ich przechowywania. W takich przypadkach ryzyko związane 

z korzystaniem z usług przetwarzania w chmurze nie polega na tym, że rząd danego państwa może uzyskać 

dostęp do danych (może to zrobić w każdej sytuacji), lecz na tym, że dostęp do danych będzie wymagany bez 

powiadomienia (czyli przedstawiciele administracji rządowej mogą uzyskać dostęp do informacji za 

pośrednictwem dostawcy chmury i uniemożliwić mu powiadomienie firmy o toczącym się postępowaniu). 

Ryzyko związane z dostępem do danych bez powiadomienia należy właściwie ocenić, ponieważ w przypadku 

wielu śledztw prowadzonych przez organy ścigania przedsiębiorstwa wiedzą, jakie działania są podejmowane — 

pracownicy są przesłuchiwani; ściśle strzeżone dokumenty są analizowane; a same firmy czasem wydają 

publiczne oświadczenia, w których informują o swojej współpracy z organami śledczymi. Biorąc pod uwagę 

zakres, w jakim klient zwykle współpracuje z organami administracji państwowej w czasie prowadzonych śledztw, 

miejsce przechowywania dokumentów — siedziba firmy lub chmura — może mieć małe znaczenie. 

Podsumowując, użytkownicy chmury powinni zadać sobie odpowiednie pytania i porównać ryzyko związane z 

możliwością uzyskania przez rządy państw dostępu do danych z wyższą wydajnością i innymi zaletami 

dostępnymi dzięki technologii przetwarzania w chmurze. 

 

Przypadek banku Bank of Nova Scotia ma konsekwencje także dla dostawców chmury. Najważniejsze 

pytanie brzmi: „jak dostawca chmury może przestrzegać wszystkich przepisów prawa obowiązujących we 

wszystkich krajach, które mogą zażądać dostępu do danych, szczególnie gdy podporządkowanie się przepisom 

jednego kraju spowoduje naruszenie prawa obowiązującego w innym państwie”? Uczciwi dostawcy chmury nie 

czerpią korzyści z naruszania lokalnych przepisów prawa. Niemniej jednak władze mogą postawić ich w takiej 

niemożliwej do obrony pozycji, ponieważ przepisy prawa obowiązujące w różnych krajach różnią się. Jak 

pokazuje przykład banku Bank of Nova Scotia, jest mało prawdopodobne, aby rządy państw dobrowolnie 

ograniczały swoje możliwości śledcze.  
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Należy także zauważyć, że przykład banku Bank of Nova dotyczy konfliktu między postępowaniem 

karnym prowadzonym w jednym kraju i prawem cywilnym obowiązującym w innym. W przyszłości mogą 

wystąpić sytuacje, w których przepisy prawa karnego będą powodować konflikt, a pracownicy firmy zostaną 

poinformowani, że niezależnie od podjętej decyzji zostanie wniesione przeciwko nim oskarżenie i będzie im 

grozić kara pozbawienia wolności. Chociaż w sprawie banku Bank of Nova Scotia sąd może mieć rację orzekając, 

że nie można ominąć prawa lokalnego, przechowując dane za granicą, nie można także zmuszać praworządnych 

obywateli do łamania prawa karnego bez względu na działania, jakie podejmą. 

  

W przypadku rządów pytania mogą brzmieć: „na podstawie jakich przepisów można uzyskać określony 

rodzaj danych”; „jak można uzyskać dostęp do danych, kiedy dostawca chmury i informacje znajdują się poza 

moją jurysdykcją, chociaż łamią prawo”; oraz „w jaki sposób można wykorzystać tradycyjne uprawnienia, które 

mogą zapewnić dostęp do zapisanych i przesyłanych danych, w nowym środowisku przetwarzania w chmurze”? 

Udzielenie odpowiedzi na te pytania utrudnia fakt, że organ rządowy prowadzący śledztwo w Internecie może 

nie znać prawdziwej tożsamości lub bieżącej lokalizacji celu, którego dotyczy postępowanie, a także może nie 

być w stanie określić z całą pewnością jurysdykcji, w której wymagane dane się znajdują. W związku z tym 

określenie zasad dotyczących śledztw i opartych na lokalizacji geograficznej, narodowości i innych łatwych do 

określenia czynnikach jest trudnym zadaniem50.  

 

Popierane przez rządy korzyści ekonomiczne i społeczne związane z przetwarzaniem w chmurze i 

ogromnymi zbiorami danych są dostępne częściowo dzięki konsolidacji danych zapisanych w dużych, 

rozproszonych na całym świecie centrach przetwarzania danych. Umieszczenie w każdym kraju centrum 

przetwarzania danych, które będzie spełniało lokalne potrzeby stanowi zaprzeczenie tego modelu. Jednocześnie 

rządy państw nie odstąpią od prawa do nakazania udostępnienia danych w możliwych obszarach. Jest to 

częściowo spowodowane brakiem możliwości realizowania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

i narodowego bez dostępu do tych danych.  

 

Uniemożliwianie rządowi dostępu do danych o znaczeniu krytycznym, także gdy przedstawiciele 

administracji rządowej posiadają nakaz sądowy, nie jest właściwym postępowaniem. Nie można jednak 

udostępnić rządom wszystkich państw wszystkich danych każdego użytkownika chmury bez reżimu prawnego, 

który będzie gwarantować ochronę swobód obywatelskich i innych interesów stron objętych postępowaniem. W 

                                                      
50 Nawet jeśli znana jest lokalizacja, mechanizmy uzyskania pomocy międzynarodowej działają wolniej niż sieci komputerowe i — co ważniejsze — pomoc 

jest udzielana dobrowolnie (dwustronne umowy o pomocy prawnej mogą dopuszczać i przyspieszać uzyskanie pomocy, lecz nie umożliwiają stawiania 

wymagań w tym zakresie). Ponadto w określonych przypadkach lokalne przepisy prawa uniemożliwiają skorzystanie z pomocy. Na przykład amerykańska 

ustawa o podsłuchu dopuszcza wykorzystanie tego środka tylko, gdy funkcjonariusz służb Stanów Zjednoczonych podejrzewa naruszenie określonych 

przepisów prawa obowiązujących w USA (lista przestępstw znajduje się w 18 dziale Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 2516). Jeśli osoba 

przebywająca w innym kraju korzysta z amerykańskich usług komunikacji elektronicznej do prowadzenia działalności przestępczej w tym kraju, przepisy 

prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych nie umożliwiają udzielenia pomocy w postaci zezwolenia na założenie podsłuchu. Rządy niektórych państw 

kwestionowały konieczność polegania na pomocy międzynarodowej w czasie poszukiwania dowodów elektronicznych dotyczących obywateli własnego 

kraju, których podejrzewa się o łamanie lokalnych przepisów prawa. 
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przyszłości rządy powinny skoncentrować się na tworzeniu łatwiejszych do realizacji zasad i zadać sobie pytanie, 

czy istnieje jakiś system umożliwiający złagodzenie tego konfliktu przynajmniej w sprawach należących do 

określonych typów. Fakt, że niektóre sprawy mogą być wyjątkowo trudne (np. sprawy dotyczące istotnych różnic 

w prawodawstwie i kulturze lub sprawy, w których rządy państw oskarżają się wzajemnie o nieprawidłowe 

postępowanie) nie oznacza, że wszystkie sprawy takie będą. Zasady, które działałyby w wielu sprawach, 

umożliwiłyby znaczne ograniczenie liczby konfliktów międzynarodowych. 

 

Nowy system mógłby zostać utworzony na podstawie założenia, że kraj, w którym znajdują się dane, 

sprawuje nad nimi kontrolę. Kraje mogłyby dojść do porozumienia, że co najmniej w przypadku niektórych 

przestępstw państwo zwracające się o pomoc może korzystać z własnych procedur prawnych w celu żądania 

udostępnienia danych od przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w jego granicach, nawet jeśli wymagane 

informacje są zapisane w dowolnym innym miejscu na świecie. Wymagane dane musiałyby odnosić się do 

obywateli znajdujących się w jurysdykcji kraju zwracającego się o pomoc lub do przestępstw, które zostały albo 

mogą zostać popełnione w jego granicach. W ramach tego systemu firma zobowiązana do ujawnienia danych 

informowałaby podmiot kontrolujący dane (kraj, z którego dane są pobierane) o charakterze żądania (jakie 

informacje są poszukiwane i przez kogo). Celem powiadomienia byłoby zapewnienie możliwości omówienia 

ewentualnych wątpliwości podmiotu kontrolującego dane z podmiotem żądającym do nich dostępu. Niektóre 

kraje mogą być zaniepokojone możliwością ujawnienia prowadzonego przez nie śledztwa. Jednak jeśli zostanie 

określony odpowiedni zakres funkcjonowania systemu (np. przestępstwa dotyczące wszystkich zainteresowanych 

stron), ujawnienie informacji na ten temat nie powinno stanowić problemu. Należałoby także przyznać, że 

jednostki odpowiadające na nakaz w ramach tego systemu działałyby zgodnie z prawem międzynarodowym i 

nie podlegałyby odpowiedzialności karnej. 

 

V. Niezawodność 

 

A. Podstawowe informacje 
 

W 1999 roku dział Microsoft Research utworzył ośrodek Programmer Productivity Research Center 

(PPRC), którego zadaniem jest poszukiwanie technik poprawy jakości kodu. Zespół opracował nowe techniki 

analizy statycznej i testowania, a także narzędzia, które pomagają udoskonalić i zautomatyzować proces kontroli 

jakości kodu. Na przykład ośrodek PPRC opracował narzędzia do analizy statycznej kodu napisanego w języku 

C/C++, analizatory zależności, narzędzia do przeprowadzania testów pokrycia kodu, narzędzia do priorytetyzacji 

testów, analizatory wydajności i zaawansowane debuggery. Wymienione rozwiązania mają istotne znaczenie dla 

poprawy jakości oprogramowania firmy Microsoft, w szczególności systemu Windows i pakietu Office. 

Intensywność działań w tym zakresie wzrosła po wprowadzeniu w życie programu „Wiarygodne technologie 

komputerowe”. Firma Microsoft rozpoczęła dodatkowe prace nad stworzeniem praktycznych i wymiernych 

definicji niezawodności oraz wykorzystaniem danych dostarczonych przez coraz lepiej wyposażone produkty do 
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określenia, czy osiągnięto wyznaczone cele dotyczące niezawodności. Zdefiniowanie i uzyskanie niezawodności 

nie jest łatwym zadaniem. W kwestii definicji zauważono, że „literatura akademicka i komercyjna obfituje w 

dyskusje na temat niezawodności. Definiujemy ją, dyskutujemy o niej i porównujemy rzeczywiste przypadki 

wdrożenia z wyidealizowanymi standardami”51. Słowniki także nie zapewniają wystarczającej pomocy. Słownik 

wydawnictwa Merriam-Webster definiuje termin niezawodność jako: „własność lub stan bycia niezawodnym” lub 

konkretniej — „taki, na którym można polegać: pewny”52. Powyższa definicja nie satysfakcjonuje klientów, którzy 

mogą mieć inne oczekiwania w zakresie niezawodności produktu lub systemu. Niektórzy koncentrują się na 

dostępności, niektórzy uwzględniają wskaźniki wydajności, niektórzy dodają możliwość odzyskiwania systemu i 

łatwego zarządzania, a niektórzy zwracają uwagę na przewidywalność.  

 

Uwzględnienie w niniejszym artykule wszystkich poglądów dotyczących niezawodności nie jest możliwe. 

Natomiast musimy sprecyzować jej zastosowanie w kontekście wiarygodnych technologii komputerowych.  

W świecie komputerów osobistych stwierdzono, że „dla celów technicznych niezawodność definiuje się jako: 

prawdopodobieństwo, że urządzenie będzie spełniać powierzone mu funkcje przez wymagany czas w 

określonych warunkach eksploatacji”53. Nawet ta prosta definicja rodzi pewne wyjątkowe wyzwania w dziedzinie 

technologii informatycznej. W przeciwieństwie do samochodów lub tradycyjnych telefonów rozwiązania 

korzystające z systemów IT oferują duże możliwości dostosowania i takiego zastosowania, które znacznie różni 

się od jakichkolwiek „określonych warunków eksploatacji”. Co ważniejsze, tradycyjna definicja jest 

skoncentrowana na urządzeniu. Natomiast w świecie coraz bardziej połączonych urządzeń i usług, a także 

zapisanych w nich danych, definicja ta nie uwzględnia faktu obiektywnego spełniania uzasadnionych oczekiwań 

dotyczących wydajności. W połączonym w sieci świecie, w którym urządzenia i usługi pełnią wiele funkcji o 

znaczeniu krytycznym i niekrytycznym, uzasadnione oczekiwania użytkownika w zakresie niezawodności należy 

spełniać zanim system zostanie uznany za wiarygodny. 

 

Zadanie to nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Nie możemy po prostu kontynuować 

prowadzonych dotychczas działań, których głównym celem było zapobieganie awariom (słabość fazy 

projektowania lub wdrażania), a ich skuteczność była wyrażona w postaci wskaźnika średniego czasu między 

awariami. Niezmiennie istotne jest, aby wszystkie urządzenia były niezawodne (ponieważ usługi są udostępniane 

przez wiele połączonych urządzeń). Natomiast usługi coraz częściej składają się ze znanych i nieznanych 

zależności technicznych i organizacyjnych. Dzieje się to w czasach, gdy rośnie liczba klęsk żywiołowych, które 

                                                      
51 Thompson, Herbert i Whittaker, James, „Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points” (maj 2005). 

52 Zobacz http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, cytat części, (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (1990) IEEE Standard Computer Dictionary — 

kompilacja słowników IEEE zawierająca terminologię z zakresu komputerów. New York, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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stawiają pod znakiem zapytania przetrwanie systemów i dostępność części, a przywrócenie funkcjonalności 

uszkodzonych ośrodków może zająć więcej czasu54. 

 

Aby dostrzec złożoność świata, w którym żyjemy, wystarczy porównać awarie, jakie występowały w 

przeszłości i jakie mają miejsce w chwili obecnej. Kiedyś, gdy w domu gasły światła, właściciele reagowali w 

prosty sposób — wyglądali przez okno, aby sprawdzić, czy w pozostałych domach w okolicy także jest ciemno. 

Jeśli u sąsiadów paliły się światła, problem dotyczył właściciela domu. Jeśli w całej okolicy nie było prądu, 

problem dotyczył firmy energetycznej. Nawet w przypadku, gdy problem dotyczył złożonego systemu 

wytwarzania i dostawy prądu w firmie energetycznej (elektrownie, linie przesyłowe, podstacje i przyłącza w 

domu), jego identyfikacja i rozwiązanie należały głównie do tej firmy. Innymi słowy, awarie mogły mieć 

zależności techniczne, lecz nie organizacyjne. Jedna jednostka kontrolowała większość infrastruktury. 

 

Obecnie systemy są o wiele bardziej złożone i posiadają zależności zarówno techniczne, jak i 

organizacyjne. Jeśli przebywając w domu użytkownik nie może uzyskać dostępu do strony sieci Web za pomocą 

swojego laptopa, możliwe są następujące przyczyny: (1) laptop (sprzęt, oprogramowanie, aplikacja); (2) router 

bezprzewodowy; (3) modem szerokopasmowy; (4) usługodawca (linia przesyłowa lub system zaplecza); (5) 

zdalny system (sprzęt, oprogramowanie, aplikacja) lub (6) awaria zasilania któregoś z ogniw należących do 

łańcucha. Pomimo dostępności narzędzi diagnostycznych, identyfikacja i rozwiązanie problemów często 

stanowią spore wyzwanie. 

  

B. Przetwarzanie w chmurze 
 

Złożoności globalnych systemów z pewnością robią wrażenie na osobach rozważających korzystanie z 

chmury55. Obawy są podsycane przez najnowsze, szeroko nagłaśniane przerwy w świadczeniu usług, które 

dotknęły praktycznie wszystkich dostawców chmury56. Nie chodzi tylko o niedogodność. Wyzwania dotyczące 

wydajności systemów informatycznych mogą wpływać na wydajność pracy 57 , a nawet na zdrowie i 

bezpieczeństwo publiczne. W czasach kryzysu rządy państw mogą wykorzystywać portale społecznościowe do 

                                                      
54„Liczba klęsk żywiołowych wzrosła z poniżej 100 w 1975 r. do ponad 400 w 2005 r. i rośnie w stałym tempie każdego roku”. EM-DAT, The OFDA/CRED 

International Disaster Database, www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Bruksela (Belgia). Zobacz także 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

55 Informatycy — zapytani o krótką opinię, dlaczego nie planują korzystać z usług przetwarzania w chmurze — zwracają uwagę na priorytetowe znaczenie 

bezpieczeństwa, prywatności i niezawodności. ISACA/ITGI „Global Status Report on Governance of Enterprise IT”, styczeń 2011, (s. 38) 

56 Przerwy w pracy dotknęły między innymi firmy Microsoft (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-

on-the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-

computing/software/231600978)) i VMware (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

57 Zobacz artykuł „IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue”, http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 

(zauważono w nim, że awarie systemów informatycznych mogą także obniżyć poziom zaufania do nowych technologii, takich jak przetwarzanie w 

chmurze). 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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informowania obywateli. Dzięki temu osoby, które jako pierwsze uzyskają dostęp do informacji, będą mogły 

skutecznie zareagować nie tylko dlatego, że posiadają odbiorniki radiowe, lecz także urządzenia GPS, funkcje 

mapowania, widoki z poziomu ulicy, wideokonferencje i inne usługi oparte na chmurze. Wspomniane korzyści 

będą dostępne tylko wówczas, gdy systemy informatyczne będą spełniać uzasadnione oczekiwania dotyczące 

ogólnej niezawodności usług. Dostrzegając ten fakt, rządy państw coraz częściej rozważają wdrożenie 

technologii przetwarzania w chmurze, lub określonych elementów tego rozwiązania, w ramach infrastruktury o 

znaczeniu krytycznym.  

 

Internet nie został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa, lecz zagadnienia dotyczące 

niezawodności są jeszcze bardziej złożone. Z jednej strony Internet może przetrwać atak wojskowy, czyli 

zapewnia niezawodność nawet w najbardziej niespokojnych czasach. Z drugiej jednak, w kwestii bezpieczeństwa 

oczekiwano, że wykorzystanie Internetu będzie ograniczone do określonych celów, a podmioty korzystające z 

możliwości globalnej sieci będą wiarygodne. Internet nie został opracowany z myślą o obecnej liczbie 

użytkowników i zastosowań. Nie przewidywano także wykorzystywania sieci do przesyłania złośliwych danych. 

Biorąc pod uwagę przewidywany sposób wykorzystania i bazę użytkowników, system niegwarantowanego 

dostarczania danych spełniał konieczne wymagania w swoich czasach. Jednak obecnie, kiedy technologia jest 

coraz silniej związana z naszym życiem codziennym, jest obecna między innymi w kontaktach społecznych, 

transakcjach handlowych i szybkim reagowaniu na zdarzenia, wzrosły oczekiwania dotyczące niezawodności. 

Musimy osiągnąć wyższy poziom niezawodności, niż jest obecnie gwarantowany.  

 

Coraz częściej dostrzegamy fakt, że powstałe wzajemne zależności, szczególnie pomiędzy 

infrastrukturami o znaczeniu krytycznym, są powodem do niepokoju:  

 

Obrona narodowa, dobrobyt i jakość życia od dłuższego czasu zależą od 

niezbędnych usług, na których opiera się nasze społeczeństwo. Infrastruktury o 

znaczeniu krytycznym — energetyka, bankowość i finanse, transport, istotne 

usługi społeczne i telekomunikacja — muszą być postrzegane w nowym, 

odpowiednim dla epoki informacji kontekście. W wyniku szybkiego wzrostu liczby 

systemów telekomunikacyjnych i komputerowych oraz ich integracji infrastruktury 

zostały połączone w skomplikowaną sieć wzajemnych zależności. W rezultacie 

powstał nowy wymiar podatności na awarie, który — w połączeniu z nowymi 

zagrożeniami — jest źródłem niespotykanego dotychczas niebezpieczeństwa dla 

krajów58. 

 

                                                      
58 Marsh Commission Report, „Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures”, s. ix., dostępne pod adresem 

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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Pomimo, że wzajemne zależności są znane, zarządzanie ryzykiem pod kątem zapewnienia niezawodności 

jest trudne, ponieważ jednostki nie zawsze dysponują jednoznacznym obrazem zależności technicznych lub 

operacyjnych. Zilustrujmy ten problem przykładem. Banki mogą korzystać z nadmiarowych kanałów 

komunikacyjnych, pochodzących od różnych usługodawców, aby zagwarantować dostępność elektronicznego 

systemu transferu środków pieniężnych. Jednocześnie różni usługodawcy mogą współużytkować wspólną 

przestrzeń — ich łącza komunikacyjne mogą być poprowadzone we współużytkowanej infrastrukturze w celu 

ograniczenia kosztów. Oznacza to, że jeśli infrastruktura ulegnie uszkodzeniu, bank traci oba kanały 

komunikacyjne jednocześnie (w tym przypadku mamy do czynienia z pojedynczym punktem awarii). Nie istnieje 

prosty sposób, aby stwierdzić, że nie uzyskano zamierzonej nadmiarowości, ponieważ bank może nie mieć 

dostępu do map sieci firm telekomunikacyjnych. Natomiast firmy telekomunikacyjne mogą nie udostępniać 

swoich map klientom lub konkurentom. 

 

Co w takim razie należy zmienić? Należy wprowadzić dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze, ponieważ 

ogromne zbiory danych mogą ułatwić przewidywanie zachowań ludzi, musimy wykorzystać te informacje w 

podobny sposób do stworzenia inteligencji konstrukcyjnej (ang. engineering intelligence, EI). Możemy 

wykorzystać ogromne zbiory danych do określania, wyodrębniania i analizowania dużych zestawów danych 

dotyczących techniki i konstrukcji w całym okresie życia produktu, między innymi w fazie projektowania i 

eksploatacji, aby umożliwić podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących rozwiązań technicznych, a w 

rezultacie zapewnić wyższą ogólną jakość konstrukcji i wyższą wydajność. W tym sensie technologie EI 

umożliwią dostęp do historycznych, bieżących i przewidywanych danych w zakresie technologii i eksploatacji. Na 

przykład obserwacja przepływu danych między sieciami może pomóc ujawnić istotne zależności, których 

wcześniej nie dostrzegano. W tej dziedzinie należy przeprowadzić jeszcze wiele badań i opracować odpowiednie 

narzędzia. Ponadto musimy skoncentrować się na utworzeniu łatwej do wdrożenia taksonomii, która zapewni 

możliwość przeprowadzenia krytycznej oceny z punktu widzenia zależności. Obecne procedury analizowania luk 

w zabezpieczeniach i likwidowania ich opierają się na stopniu trudności ich wykorzystania i skali zagrożenia dla 

klienta. Natomiast ograniczanie ryzyka spowodowanego zależnościami istniejącymi między usługami lub 

firmami jest trudniejszym zadaniem i wymaga poświęcenia większej uwagi.  

 

Po drugie, w krótkiej perspektywie musimy ponownie przemyśleć sposób, w jaki konstruowane są 

produkty i usługi w celu zapewnienia elastyczności. W przeszłości usprawnienia dotyczące dostępności 

systemów osiągano dzięki wyższej jakości poszczególnych komponentów, nadmiarowości i replikacji danych. 

Nadmiarowość uzyskiwano dzięki duplikacji elementów o znaczeniu krytycznym, aby w przypadku awarii 

jednego komponentu praca systemu nie została zakłócona. Takie rozwiązanie jest bez wątpienia skutecznym 

narzędziem do rozwiązywania wielu problemów dotyczących potencjalnych awarii. Niemniej jednak proste 

mechanizmy nadmiarowości nie zapewniają wystarczająco wysokiego poziomu niezawodności w przypadku 

technologii przetwarzania w chmurze. Dostawcy sprzętu i oprogramowania przeznaczają znaczne środki na 

opracowywanie niezawodnych mechanizmów przełączania awaryjnego, lecz nie stają one na wysokości zadania. 
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Pomijając konieczność odpowiedniego wdrożenia, konserwacji i z czasem rozbudowy systemu bez zakłócania 

jego pracy, współczynnik błędów występujących obecnie w dużych systemach sugeruje, że działania podjęte w 

przeszłości nie wystarczą. 

 

Replikacja danych także była często stosowanym procesem zarówno przez specjalistów IT, jak i 

użytkowników indywidualnych. Celem replikacji było zagwarantowanie dostępności danych i możliwości 

skorzystania z nich w przypadku awarii urządzenia. Posiadając wiele identycznych kopii danych na różnych 

urządzeniach i w różnych miejscach, można ograniczyć prawdopodobieństwo utraty informacji i w rezultacie 

zwiększyć ogólną niezawodność systemu. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest skomplikowane pod względem 

sposobu aktualizacji danych przez systemy w celu zapewnienia spójnych informacji na wszystkich urządzeniach i 

we wszystkich lokalizacjach. Na poziomie aplikacji błąd lub nieprawidłowe działanie w czasie konserwacji może 

spowodować niezamierzone uszkodzenie danych lub ich utratę. Jeśli błąd lub nieprawidłowe działanie nie 

zostanie wykryte przez pewien czas, mechanizm replikacji danych odpowiedzialny za tworzenie zduplikowanych 

kopii informacji źródłowych może uszkodzić także istniejące zduplikowane dane o znaczeniu krytycznym. 

 

Nadmiarowość i replikacja są ważnymi, lecz nie wystarczającymi czynnikami. Dostawcy oprogramowania 

i sprzętu muszą postrzegać niezawodność z dwóch perspektyw. Po pierwsze, zamiast koncentrować się głównie 

na niezawodności pojedynczego komponentu, należy zastanowić się, jaki udział ma dany element w ogólnej 

niezawodności coraz bardziej złożonego środowiska. Aby osiągnąć największe korzyści, należy użyć techniki 

modelowania uszkodzeń na wczesnym etapie cyklu tworzenia oprogramowania. Po drugie, przedstawiciele 

branży mogą wspólnie stworzyć kompleksowe scenariusze „połączonej niezawodności” oraz wspólnie 

opracować architektury i standardy w zakresie produkcji i wdrażania, które przestrzegane łącznie zapewnią 

kompleksową niezawodność. Można powołać organizacje branżowe, które pomogą opracować scenariusze o 

najwyższym priorytecie i pokierują pracami nad sformułowaniem najlepszych praktyk i standardów. Organizacja 

może nosić nazwę Cloud Reliability Alliance, analogicznie do Cloud Security Alliance. 

 

Po drugie, w świetle naszej zależności od chmury i coraz większej złożoności środowiska 

informatycznego poza naciskiem na zapobieganie awariom oprogramowania należy dodatkowo skoncentrować 

się oprogramowaniu, które wykrywa, izoluje i usuwa typowe usterki występujące w złożonych systemach 

komputerowych lub umożliwia ich obejście. Istnieje kilka ważnych czynników typowych dla usług przetwarzania 

w chmurze, które wymuszą na projektantach i operatorach usług poświęcenie większej ilości czasu i nakładu 

pracy koncepcji „technologii komputerowej zorientowanej na odzyskiwanie”59. Typowe awarie w środowisku IT 

obsługującym usługę w chmurze — niezależnie od tego, czy mają postać awarii urządzeń, ukrytych luk w 

zabezpieczeniach oprogramowania lub oprogramowania układowego czy błędów człowieka — są nieuniknione. 

Dlatego oprogramowanie powinno przewidywać taki stan i umożliwiać automatyczne usunięcie awarii. 

Zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami usług powinny być luźno powiązane, a każdy element 

                                                      
59 Zobacz http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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powinien reagować na awarie pozostałych stopniowo ograniczając wydajność i zapewniając częściową 

dostępność usługi, a nie wyłączając jej całkowicie. Takie rozwiązanie oznacza, że projektant usługi w chmurze 

będzie musiał stworzyć modele uszkodzeń. Nie wystarczy wspomniana powyżej tradycyjna technika 

modelowania uszkodzeń komponentów, lecz wymagany będzie kompleksowy model awarii.  

 

Projektanci muszą też sprawdzić, czy mechanizmy rozwiązywania problemów opisane w danych 

technicznych zostały uwzględnione w tworzonym oprogramowaniu, a następnie przetestowane poprzez 

wprowadzanie błędów w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Takie działanie ma na celu potwierdzenie, że 

oczekiwane zachowanie występuje w czasie pracy (środowiska testowe są coraz mniej pomocne w sytuacji, kiedy 

dostępne są globalne usługi zakrojone na szeroką skalę). Celowe wprowadzenie błędu, obecnie określane jako 

„testowanie w sytuacji rzeczywistej”, powinno odbywać się programowo, aby na bieżąco weryfikować, czy 

kolejne wersje oprogramowania, zmiany w pojemności lub konstrukcji sieci i nowe podsystemy nie 

spowodowały niewykrytego do tej pory zagrożenia dla niezawodności60. Procedury powinny także obejmować 

możliwość bezproblemowego cofnięcia wprowadzonych zmian po wykryciu uszkodzeń przy zachowaniu 

poziomu niezawodności, który pozwoli użytkownikom korzystać z usług w niezakłócony sposób. 

 

VI. Wnioski 

   

Kiedy Bill Gates informował o powstaniu programu „Wiarygodne technologie komputerowe”, zarówno 

technologie komputerowe, jak i społeczeństwa, znajdowały się w punkcie zwrotnym. Rosnąca zależność od 

systemów informatycznych uwydatniła znaczenie bezpieczeństwa, prywatności i niezawodności 

oprogramowania. Obecnie znajdujemy się w kolejnym punkcie zwrotnym. Technologia komputerowa oferuje 

niemal nieskończoną liczbę urządzeń, usługi globalne i ogromne zbiory danych. W 2002 roku w dużej mierze 

polegaliśmy na komputerach, lecz w ciągu ostatnich 10 lat nasza zależność od rozwiązań informatycznych 

radykalnie wzrosła. Internet, który od dłuższego czasu ułatwia naukę i przyczynia się do rozwoju handlu, obecnie 

łączy społeczeństwa, a nawet odgrywa znaczącą rolę w rewolucjach demokratycznych, jakie zapisały się w 

najnowszej historii.  

 

Od dawna obowiązuje pogląd, że jedynym stałym elementem na świecie jest zmiana. Ponieważ relacje 

świata z technologią komputerową ewoluują, wiarygodne technologie komputerowe muszą podążać za tymi 

zmianami. Należy zauważyć, że z perspektywy czasu działania prowadzone przez firmę w ciągu ostatnich 10 lat 

mają decydujące znaczenie. Proces Security Development Lifecycle jest wykorzystywany przez wiele podmiotów, 

klienci doceniają nieustające dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu prywatności, a dzięki pracom 

nad zwiększeniem niezawodności awarie systemu w dużej mierze są już tylko wspomnieniem. Jednakże w 
                                                      
60 Doskonałym przykładem na celowe, programowe wprowadzanie błędów jest opracowane przez firmę Netflix narzędzie Chaos Monkey, które jest w 

dalszym ciągu rozwijane i wzbogacane o kolejne potencjalne awarie (obecnie stosuje się nazwę „virtual Simian Army”). Zobacz 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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świecie całkowitej zależności od technologii informatycznej, zdeterminowanych i wytrwałych przeciwników, 

gwałtownie rosnącej ilości danych oraz liczby urządzeń i usług, a także rządów dbających o ochronę 

użytkowników, Internetu, bezpieczeństwa publicznego i narodowego, strategie opracowane przez firmę 

Microsoft w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prywatności i niezawodności muszą w dalszym ciągu ewoluować. 

 

W przypadku każdego z kluczowych filarów programu „Wiarygodne technologie komputerowe” stajemy 

przed nowymi, niespotykanymi dotychczas wyzwaniami, którym musimy sprostać. Dzięki zastosowaniu 

kompleksowej strategii zabezpieczeń, obejmującej prewencję, wykrywanie, powstrzymywanie i przywracanie 

systemów po awarii, możemy skuteczniej walczyć z coraz bardziej zdeterminowanymi i wytrwałymi 

przeciwnikami. Dzięki zrozumieniu warunków panujących w ściśle połączonym, pełnym urządzeń i obfitującym 

w informacje świecie możemy tworzyć zasady, które zagwarantują ochronę prywatności, lecz jednocześnie 

pozwolą nam czerpać korzyści oferowane wyłącznie przez ogromne zbiory danych. Dzięki wykorzystaniu 

inteligencji konstrukcyjnej i wprowadzeniu w życie technologii komputerowej zorientowanej na odzyskiwanie 

możemy tworzyć produkty i usługi, które zachowują elastyczność w czasie awarii oraz pomagają zapewnić 

niezawodność urządzeń i usług bez względu na złożoność, wzajemne połączenia i zależności, które istnieją w 

systemach informatycznych. Dzięki zachowaniu otwartości i przejrzystości naszych procedur biznesowych 

możemy zdobyć zaufanie wszystkich tych, którzy są zależni od technologii informatycznej. Podsumowując, misja 

wskazana przez Billa Gatesa dziesięć lat temu ma obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek w przeszłości. 
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Dodatek A 
 

W czasie powstawania niniejszego artykułu wiele osób przekazało istotne uwagi na podstawie 

dostarczonych szkiców lub wysłuchanych opisów. W niektórych przypadkach dostarczano komentarze 

pochodzące od całych zespołów i nie posiadam kompletnej listy recenzentów. Ponadto koncepcje zawarte w 

niniejszym artykule były prezentowane podczas zorganizowanych imprez, a cenne uwagi przekazywano mi w 

rozmowach prowadzonych po zakończeniu prezentacji. Z góry przepraszam za to, że nie wymienię wszystkich, 

którzy przyczynili się do powstania niniejszego artykułu.  

 

Z tym zastrzeżeniem pragnę podziękować następującym osobom: Matt Thomlinson, Adrienne Hall, Fred 

Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean Hachamovitch, Martin Abadi, 

Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter Haynes, Steve Lipner, Vijay 

Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, Diane D’Arcangelo, Shawn 

Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, Geff Brown i Adam Shostack. 

Szczególne podziękowania kieruję do Petera Cullena, Brendona Lyncha, Julesa Cohena i Davida Billsa za znaczny 

i wyjątkowy udział w procesie powstawania niniejszego artykułu. 
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