„Państwo w cyberprzestrz eni – od izolacji do współdziałania ”

dr inż. Wacław Iszkowski

„Odpowiedzialność za bezpieczeństwo teleinformatyczne Państwa”
(abstrakt)
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto powinien się poczuwać do odpowiedzialności
za bezpieczeństwo teleinformatyczne Państwa. Wszyscy oczywiście wskażą na jedno z ministerstw,
odpowiednie służby oraz w przypadku ataku teleinformatycznego z innego kraju nasze cybernetyczne
oddziały wojskowe, a w nich zespoły CERT. Ale to nie są wszyscy, gdyż odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo są też jednostki administracji, kluczowe firmy teleinformatyczne, finansowe
i gospodarcze. I to nie tylko jako instytucje ale też ich pracownicy korzystający z narzędzi
informatycznych, gdyż powinni być szczególnie ostrożni na próby oszukania ich przez fałszywe
informacje (mejle czy witryny) - mogące być nośnikiem jednego z rodzaju wirusa. Może to się wydać
zaskakujące, ale również każdy obywatel korzystający z aplikacji administracji czy bankowej i nie tylko,
powinien należycie starannie dbać o bezpiecznie wykonywanie zlecanych transakcji.
Oczywiście poważnym problemem jest zapewnienie tym wszystkim osobom pozyskania odpowiednich
umiejętności oraz określenie zasad egzekwowania tej odpowiedzialności.
I jest jeszcze jedna grupa, najbardziej odpowiedzialna – specjaliści teleinformatyki nadzorujący
działanie systemów w sieci, wyposażający je w odpowiednie aplikacje ochronne wykrywające
i blokujące ataki informatyczne. Osoby te ponosząc coraz większą odpowiedzialność muszą być też
coraz silniej chronieni, gdyż wiele z ataków zaczyna się od pozyskania wiedzy o ochronie danego
systemu.
I już właściwie kończąc, trzeba zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność projektantów
i wykonawców systemów teleinformatycznych, którzy powinni tworzyć nowe systemy z ich pełnym
zabezpieczeniem i ciągłą weryfikacją poprawności działania z wykrywaniem każdej próby
nieuprawnionej zewnętrznej ingerencji na poziomie fizycznym, logicznym i każdej wykonywanej
aplikacji. Niestety powyższe stwierdzenie nie jest zbyt popularne, a większość obecnie istniejących
systemów wskutek braku odpowiedniej staranności albo też umiejętności ze strony ich wykonawców
jest pełna niepilnowanych wejść, które to skwapliwie wyszukują i wykorzystują lepiej merytorycznie
przygotowani przestępcy teleinformatyczni.
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