
Chronologia 

Ta część pokazuje długą historię działalności człowieka, którą można uznać za cyberwojnę lub która 

przyczyniła się do współczesnego środowiska konfliktów cybernetycznych. Pokazuje również, że w 

ostatnich latach cyberataki stały się zarówno częstsze, jak i znacznie bardziej niebezpieczne. Wzrosło 

również względne wyrafinowanie cyberataków, a zatem najpotężniejsze do tej pory cyberataki 

wymagały zasobów państw narodowych do ich tworzenia, propagacji i ostatecznej eliminacji. 

1822 : Charles Babbage projektuje swój silnik różnicowy, mechaniczny kalkulator zdolny do 

kompilowania tabel matematycznych. 

1856 : Charles Babbage opisuje silnik analityczny, znacznie bardziej złożony kalkulator mechaniczny, 

powszechnie uważany za pierwszy prawdziwy komputer. Większość zapisów zostaje zniszczona po 

tym, jak rząd brytyjski przestaje finansować jego eksperymenty. 

1917 :  Powstaje Biuro Szyfrów i Oddział Wywiadu Wojskowego Armii USA, mające na celu dostarczanie 

kodów do komunikacji USA podczas I wojny światowej i, jeśli to możliwe, dekodowanie sygnałów 

wroga. 

1940 : John Atanasoff i Clifford Berry ukończyli projekt pierwszego całkowicie elektronicznego 

komputera, pokazując, że taką maszynę można zbudować bez polegania na wolniejszych i mniej 

niezawodnych środkach mechanicznych. Członkowie projektu Ultra łamiącego kod w Wielkiej Brytanii 

zbudowali komputer elektroniczny o pseudonimie Robinson, który został zaprojektowany do 

dekodowania niemieckiego szyfrowania wojskowego. 

1941 : Konrad Zuse kończy budowę pierwszego na świecie programowalnego komputera cyfrowego w 

Niemczech. 

1943 : Projekt łamania kodów Ultra w Wielkiej Brytanii buduje Colossus, znacznie ulepszony komputer 

elektroniczny, który do obliczeń opiera się na lampach próżniowych. Późniejsze modele tego samego 

projektu pozostają w użyciu do lat 70. XX wieku. 

1944 :  Howard Aiken, pracujący dla International Business Machines (IBM), projektuje automatyczny 

kalkulator sterowany sekwencyjnie (ASCC), który umożliwia nowe programowanie za pomocą taśm 

papierowych i wykorzystuje do obliczeń rury próżniowe. Maszyna zawiera wiele oddzielnych 

elementów konstrukcyjnych przetestowanych po raz pierwszy w ciągu ostatnich czterech lat. 

1945 : Projekt Manhattan kończy i testuje pierwszą bombę atomową w historii. Wkrótce do zniszczenia 

japońskich miast Hiroszimy i Nagasaki wykorzystano dwie wersje. Fizyk John von Neumann sugeruje, 

że stałe przechowywane programy dla komputerów mogą być możliwe, jeśli można zwiększyć 

pojemność pamięci. 

1946 : Powstaje elektroniczny numeryczny integrator i kalkulator (ENIAC). Chociaż początkowo 

przeznaczony do obliczania trajektorii balistycznych dla armii amerykańskiej, wkrótce zostanie 

wykorzystany do rozwiązywania złożonych równań matematycznych, z jakimi musieli się zmierzyć 

projektanci bomby wodorowej. 

1947 :  John Bardeen, Walter Brattain i William Bradford Shockley współpracują w Bell Laboratories, 

aby zbudować pierwszy tranzystor, zapoczątkowując rewolucję w mikroelektronice. Pozwala na 

mniejsze, szybsze, tańsze i bardziej niezawodne komputery. 

1948 : Powstaje Korporacja RAND (Research And Development), tworząca bezpośrednie partnerstwo 

pomiędzy Siłami Powietrznymi USA i Douglas Aircraft Company. 



1949 :  Powstaje Agencja Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych, której celem jest połączenie wszystkich 

amerykańskich agencji wywiadu wojskowego w jedną organizację. Związek Radziecki testuje swoją 

pierwszą bombę atomową, w dużej mierze opierając się na informacjach skradzionych ze wspólnego 

amerykańsko-brytyjskiego projektu Manhattan. Maurice Wilkes z University of Cambridge 

Mathematical Laboratory tworzy Electronic Delay Storage Automated Calculator (EDSAC), pierwszy na 

świecie komputer z zapisanymi programami. Eckert-Mauchly Computer Corporation buduje binarny 

automatyczny komputer (BINAC) dla Northrop Aircraft Company. Maszyna jest pierwszym na świecie 

komercyjnym komputerem cyfrowym. 

1950 :  Ukończono budowę uniwersalnego komputera automatycznego (UNIVAC), w którym do 

przechowywania danych używa się taśmy magnetycznej zamiast kart perforowanych. Jest to pierwszy 

prawdziwie komercyjny komputer; pierwszy model jest dostarczany do US Census Bureau, aby 

skonsolidować zwroty z 1950 roku. 

1952 : Ustanawia się Narodową Agencję Bezpieczeństwa, która ma nadzorować wszystkie wysiłki rządu 

USA w zakresie zbierania sygnału wywiadowczego, a także działania kontrwywiadu sygnałowego. 

1957 : Związek Radziecki wystrzeliwuje na orbitę Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę na świecie. 

1958 : Rząd USA tworzy Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA), później 

przemianowaną na Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA), organizację 

zajmującą się zapobieganiem strategicznemu zaskoczeniu poprzez rozwój technologiczny. Jack St. Clair 

Kilby wynalazł układ scalony podczas pracy dla Texas Instruments. Jest to pierwszy wielki krok naprzód 

w miniaturyzacji od czasu ukończenia budowy tranzystora. Seymour Cray, inżynier z Control Data 

Corporation, kończy budowę pierwszego superkomputera, maszyny, która przesuwa granice szybkości 

przetwarzania dla dowolnej technologii. Pierwszy model Cray'a opiera się na tranzystorach i wkrótce 

zostanie zastąpiony przez układ scalony. 

196 : W Fort Meade w stanie Maryland powstaje Agencja Komunikacji Obronnej. Jego celem jest 

nadzorowanie i ochrona całej amerykańskiej komunikacji wojskowej. 

1965 :  Gordon Moore's „Cramming More Components on Integrated Circuits” zostaje opublikowany 

w Electronics. Artykuł zawiera „Prawo Moore'a”, przewidujące, że liczba komponentów 

przypadających na układ scalony podwaja się każdego roku, powodując wykładniczy wzrost szybkości 

i mocy komputerów. 

1968 : W Santa Clara w Kalifornii zostaje założona firma Intel Corporation, która szybko staje się 

wiodącym światowym producentem mikroprocesorów. 

1969 :  Wprowadzono ARPANet, łącząc kilka rządowych i akademickich sieci komputerowych. Pierwsze 

żądanie komentarzy (RFC) jest rozpowszechniane, zachęcając do dyskusji na temat postępów 

technicznych w ARPANet. 

1971 : Intel Corporation wypuszcza na rynek pierwszy komercyjny mikroprocesor, czterobitową 

jednostkę centralną w jednym chipie.  

1972 :  Stworzono system Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), zapewniający 

specyficzny model formatowania, adresowania, przesyłania, trasowania i odbierania danych przez 

komputery w sieci. 

1975 : Przesłuchania Komitetu Kościelnego w Senacie USA ujawniają, że Agencja Bezpieczeństwa 

Narodowego zaangażowała się w nielegalną inwigilację wewnętrzną, zwłaszcza przeciwko 

przeciwnikom wojny w Wietnamie. 



1976 : Steven Jobs i Stephen Wozniak zakładają firmę Apple Computer Corporation i zaczynają 

budować komputery domowe zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. 

1978 : Zostaje uchwalona ustawa o nadzorze wywiadu zagranicznego, ograniczająca zdolność 

federalnych agencji wywiadowczych do angażowania się w inwigilację krajową bez zgody sądu. 

1979 ; Powstaje pierwszy robak komputerowy, ale nie jest on udostępniany w sieci. 

1981 : IBM ogłasza opracowanie samodzielnego domowego komputera osobistego (PC), po raz 

pierwszy udostępniając komputery publicznie. 

1982 : Rurociąg syberyjski, skonstruowany przy użyciu specyfikacji technicznych skradzionych przez 

agentów KGB, eksploduje z siłą trzech kiloton z powodu celowej wady planów, które celowo 

pozostawiono sowieckim szpiegom. 

1983 | : Ukazuje się film Gry wojenne, w którym młody haker omal nie rozpoczyna wojny nuklearnej, 

uzyskując dostęp do systemu komputerowego Departamentu Obrony. Tworzony jest system nazw 

domen (DNS), hierarchiczny system nazewnictwa komputerów podłączonych do sieci. MILNet, 

dedykowana amerykańska sieć wojskowa, została oddzielona od ARPANet. 

1984 : William Gibson publikuje powieść science fiction Neuromancer, w której ukuto termin 

„cyberprzestrzeń”. Tworzony jest termin „Internet”, a do komunikacji z nim wybrany jest system 

TCP/IP. Kongres uchwala ustawę o oszustwach komputerowych i nadużyciach. Początkowo 

kryminalizuje jedynie nadużycie komputerów rządowych, ale w 1996 r. jej postanowienia zostały 

rozszerzone na nieautoryzowane korzystanie z dowolnego systemu komputerowego. Apple oferuje na 

sprzedaż swój pierwszy komputer stacjonarny Macintosh, tworząc realnego konkurenta dla 

komputerów osobistych IBM. 

1988 :  Morris Worm zostaje wypuszczony z laboratorium Massachusetts Institute of Technology, gdzie 

został opracowany przez studenta Roberta Morrisa. Infekuje tysiące maszyn w rodzącym się Internecie 

i ujawnia brak ochrony przed takimi programami. Donald Gene Burleson jest pierwszym 

Amerykaninem skazanym za złośliwe użycie oprogramowania, po napisaniu kodu, który zniszczył dane 

płacowe swojego byłego pracodawcy, tworząc jedną z pierwszych bomb logicznych w historii. Pierwszy 

zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) został utworzony przez DARPA na Uniwersytecie 

Carnegie Mellon w odpowiedzi na skutki robaka Morris. 

1989 : Brytyjski informatyk Tim Berners-Lee proponuje stworzenie World Wide Web, systemu 

połączonych dokumentów hipertekstowych dostępnych przez Internet. 

1991 : Agencja Komunikacji Obronnej zostaje przemianowana na Agencję Systemów Informacyjnych 

Obrony i otrzymuje odpowiedzialność za utrzymanie i ochronę wszystkich wojskowych sieci 

komunikacyjnych i informacyjnych. 

1993 : Przeglądarka internetowa Mosaic zostaje wydana przez National Center for Supercomputing 

Applications (NCSA) na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Ta przeglądarka internetowa 

umożliwia dostęp do Internetu dla niewprawnych użytkowników domowych. 

1994 : The Air Force Rome Laboratories zostają zhakowane przez dwie osoby, Kuji i Datastream 

Cowboy. Kuji okazuje się być 22-letnim izraelskim hakerem, który nie jest ścigany, ponieważ jego 

działania nie naruszały izraelskiego prawa. Datastream Cowboy, 16-letni brytyjski student, przyznał się 

do cyberprzestępczości i został ukarany lekką grzywną. 



1995 :  Kongres USA wymaga krajowej polityki ochrony infrastruktury informacyjnej przed efektami 

strategicznymi, zgodnie z ustawą o autoryzacji budżetu Departamentu Obrony na rok fiskalny 1996. 

Język programowania Java został wydany przez Sun Microsystems, umożliwiając programistom pisanie 

jednego programu i uruchamianie go na wielu platformach bez żadnych zmian konfiguracji. Admirał 

Arthur K. Cebrowski publicznie opisuje nową koncepcję wojny sieciocentrycznej amerykańskiej armii, 

próbę połączenia czujników, dowódców i operatorów w jeden system, tworząc odruchową, 

adaptacyjną organizację wojskową. Powstaje Amazon, który szybko staje się największym rynkiem w 

Internecie. Powstaje serwis eBay, który umożliwia indywidualnym sprzedawcom licytowanie towarów 

w zamian za procent ceny sprzedaży. 

1997:  Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przeprowadza „Eligible Receiver”, swoje pierwsze 

ćwiczenie w zakresie wojny informacyjnej. 35-osobowy „Red Team” z łatwością demonstruje 

umiejętność włamywania się do sieci energetycznych, rządowych witryn internetowych i sieci 

branżowych przy użyciu gotowej technologii. 

1998 : Rozpoczynają się ataki hakerskie Moonlight Maze na sieci rządowe, akademickie i korporacyjne. 

Odkryto go dopiero w 2000 r., a sprawców nigdy nie zidentyfikowano, chociaż ataki zostały przypisane 

do serwera w Rosji. W incydencie Solar Sunrise dwóch licealistów z Kalifornii i ich nastoletni izraelski 

mentor włamali się do ponad 500 sieci komputerowych, ale ponieważ nie usunęli żadnych tajnych 

danych, Departament Sprawiedliwości odmówił postawienia zarzutów. Budżet federalny USA 

obejmuje 1,14 miliarda dolarów na cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Larry Page i Sergey 

Brin włączają Google podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stanforda. W Los Angeles w 

Kalifornii powstaje Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN). Koordynuje 

wiele baz danych, aby przypisać unikalne przestrzenie nazw w Internecie, zapewniając płynne 

działanie. Powstaje Prezydencka Komisja Ochrony Infrastruktury Krytycznej (PCCIP). Trzy tysiące 

chińskich hakerów atakuje strony internetowe indonezyjskiego rządu, aby zaprotestować przeciwko 

antychińskim zamieszkom w Indonezji. Uchwalona zostaje ustawa Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA), która jest próbą zapobiegania piractwu mediów cyfrowych, w tym ochrony oprogramowania 

i szyfrowania rozrywki. 

1999 : Ukazuje się przebój science fiction The Matrix, w którym bohater odkrywa, że cała ludzka 

populacja na Ziemi żyje w świecie wirtualnej rzeczywistości. Hakerzy serbscy niszczą główny serwer 

WWW i serwer poczty elektronicznej NATO, zakłócając operacje NATO w Kosowie. Chińscy pułkownicy 

Qiao Liang i Wang Xiangsui publikują książkę Unrestricted Warfare, która opowiada się za 

niekonwencjonalnymi strategiami pokonania Stanów Zjednoczonych lub innych krajów 

zaawansowanych technologicznie, w tym masowymi kampaniami cyberataków. Odrzutowiec NATO 

bombarduje chińską ambasadę w Belgradzie w Serbii podczas operacji usunięcia Slobodana 

Miloszevicia. Kilkaset stron internetowych rządu USA zostało zaatakowanych przez chińskie milicje 

hakerskie w kolejnych tygodniach. 

2000 : Wirus I-LOVE-YOU rozprzestrzenia się tak szybko, że powoduje straty w wysokości 10 miliardów 

dolarów. Ekspert ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Dorothy Denning zeznaje przed komisją 

nadzorczą Kongresu, ostrzegając członków, że cyberprzestępcy nieustannie próbują włamać się do sieci 

rządowych, korporacyjne i prywatne. IBM szacuje, że sprzedawcy internetowi tracą średnio 10 000 USD 

przychodu na minutę, jeśli zostaną odłączeni przez ataki DDoS. 

2001 : Funkcjonariusze Al-Kaidy przechwytują cztery samoloty i celowo rozbijają je na World Trade 

Center, Pentagonie i na polu w Pensylwanii. W najbardziej śmiertelnym ataku terrorystycznym w 

historii ginie ponad 3000 obywateli USA. Incydent jest powszechnie postrzegany jako poważna awaria 

wywiadu. Ustawa USA PATRIOT (jednoczenie i wzmacnianie Ameryki poprzez dostarczanie 



odpowiednich narzędzi wymaganych do przechwytywania i utrudniania terroryzmu) zostaje 

uchwalona, co stwarza ogromne nowe możliwości zbierania danych wywiadowczych w zakresie 

sygnałów zarówno w lokalizacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Robak Code Red wykorzystuje 

lukę w oprogramowaniu Internet Information Server firmy Microsoft, umożliwiając niszczenie 

zainfekowanych stron internetowych oraz możliwą kradzież lub zniszczenie danych. Robak Nimda 

rozprzestrzenia się za pomocą pięciu metod, w tym za pośrednictwem tylnych drzwi stworzonych przez 

robaka Code Red. Budżet federalny USA obejmuje ponad 2 miliardy dolarów na cyberbezpieczeństwo 

infrastruktury krytycznej. Wikipedia została wydana przez Jimmy'ego Walesa i Larry'ego Sangera, 

którzy zamierzali stworzyć wspólnie edytowane dzieło referencyjne. Europejska konwencja o 

cyberprzestępczości została uchwalona i podpisana przez 33 państwa. Powstaje Departament 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Chiński myśliwiec zderza się z amerykańskim 

samolotem wojskowym w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zabijając pilota myśliwca i 

zmuszając amerykańską załogę do awaryjnego lądowania na wyspie Hainan. W następstwie incydentu 

80 000 chińskich hakerów przeprowadza ataki na strony internetowe rządu USA. 

2002 : NATO rozpoczyna tworzenie zdolności sieciowych (Network Enabled Capabilities) 

Transformacja, przyjęcie koncepcji wojny sieciocentrycznej dla sojuszu wojskowego. Rosyjskie siły 

specjalne próbują ratować zakładników, aby uwolnić cywilów przetrzymywanych przez czeczeńskich 

terrorystów w moskiewskim teatrze. Rosyjscy hakerzy atakują jednocześnie dwie czeczeńskie strony 

internetowe. Stany Zjednoczone uchwalają ustawę o bezpieczeństwie wewnętrznym, tworząc nowy 

departament na szczeblu gabinetu, którego zadaniem jest obrona narodu, w tym jego infrastruktury 

cybernetycznej. 

2003 : Stany Zjednoczone ogłaszają swoją pierwszą Narodową Strategię Bezpieczeństwa 

Cybernetycznego. Cyberataki Titan Rain są wymierzone w USA sieci rządowych i korporacyjnych, 

ostatecznie eksfiltrując ponad 20 terabajtów danych, zanim zostaną odkryte. Ataki są ostatecznie 

przypisywane do Chin, które zaprzecza wszelkiej winy. Robak SQL Slammer został wydany. 

Rozprzestrzenia się tak szybko, że całkowicie wyłącza cały Internet na 12 godzin. Dziesięć lat później 

pozostaje jednym z najczęściej wykrywanych szkodliwych programów. Robak MS Blaster replikuje 

większość sukcesu programu SQL Slammer, demonstrując przejściowy charakter większości poprawek 

bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone przewodzą koalicji wojskowej, aby najechać Irak i obalić 

prezydenta Saddama Husajna. W ramach przygotowań amerykańscy cyberwojownicy prowadzą 

masową kampanię informacyjną, w tym osobiste e-maile i telefony do irackich oficerów wojskowych, 

żądając, aby poddali się i nie stawiali oporu przed posuwaniem się koalicji. Stany Zjednoczone. 

Federalna Komisja Handlu tworzy krajową bazę danych spamu po otrzymaniu prawie 20 milionów 

skarg dotyczących wiadomości spamowych w poprzednim roku. John McAfee, twórca 

oprogramowania antywirusowego McAfee, ogłasza identyfikację prawie 60 000 zagrożeń wirusami 

komputerowymi, przy czym codziennie wykrywanych jest 10 do 15 dodatkowych zagrożeń. 

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza utworzenie USA Zespół reagowania na 

incydenty komputerowe na Uniwersytecie Carnegie Mellon. 

2004 :  Debiut Facebooka, rewolucjonizujący koncepcję mediów społecznościowych. 

Robak MyDoommailto: W.32.Norvarg@mm rozprzestrzenia się na komputerach z każdą najnowszą 

wersją systemu Windows, powodując szkody o wartości 2 miliardów dolarów na całym świecie. 2005 

Generał Keith B. Alexander zostaje mianowany dyrektorem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, a 

organizacja rozpoczyna próby zebrania pełnego strumienia komunikacji elektronicznej z całych 

globalnych regionów. 2006 Generał Michael Hayden zostaje mianowany dyrektorem Centralnej 

Agencji Wywiadowczej, powracając z emerytury, aby objąć stanowisko czterogwiazdkowego USA. 



Ogólne Siły Powietrzne. Google zaczyna cenzurować chińskie wyniki wyszukiwania, zgodnie z 

wymogami chińskiego rządu w zamian za prowadzenie działalności w Chińskiej Republice Ludowej. 

Stany Zjednoczone. Siły Powietrzne ogłaszają utworzenie Dowództwa Operacji Sieciowych. Stany 

Zjednoczone. Oficer Sił Powietrznych publicznie stwierdza, że „Chiny pobrały od 10 do 20 terabajtów 

danych z NIPRNet”. Docelowi hakerzy w USA wojskowe instytucje edukacyjne. Czyszczenie 

zainfekowanych sieci wymaga tygodni przestoju. 

2007 :  Izrael bombarduje podejrzany syryjski obiekt nuklearny, używając cyberataku, aby oślepić 

syryjską sieć obrony powietrznej. Estonia postanawia przenieść posąg z brązu przedstawiający 

radzieckiego żołnierza, prowokując zmasowany atak cybernetyczny rosyjskich hakerów na 

infrastrukturę cybernetyczną kraju bałtyckiego. Stany Zjednoczone. Agencja Bezpieczeństwa 

Narodowego rozpoczyna PRISM, masowy program gromadzenia danych, którego celem jest 

komunikacja zagraniczna, która przechodzi przez szkielet Internetu. Pojawia się system operacyjny 

Microsoft Vista, pierwszy system operacyjny Microsoft zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie jako 

kluczowym priorytecie. Stany Zjednoczone. Ogłoszono Cyber Command sił powietrznych. Rozproszone 

ataki typu „odmowa usługi” są przeprowadzane na podstawowe serwery nazw domen w Internecie, 

zasadniczo zatrzymując prawie cały ruch internetowy. Stany Zjednoczone. Biuro Bezpieczeństwa 

Przemysłowego, ramię Departamentu Handlu, zostaje zaatakowane, a jego sieci są wyłączane na kilka 

miesięcy, aby powstrzymać włamania. Akademia Obrony Narodowej musi zamknąć swój system poczty 

e-mail z powodu włamań z zagranicy. Na konto e-mail sekretarza obrony Roberta Gatesa włamali się 

nieznani zagraniczni napastnicy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oficjalnie skarży się prezydentowi 

Chin Hu Jintao na chińskie cyberataki na niemieckie sieci. Chiński rząd oskarża zagranicznych hakerów 

o kradzież informacji z chińskich sieci korporacyjnych. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego 

rozpoczyna dużą tajną kampanię mającą na celu infiltrację sieci chińskiego giganta 

telekomunikacyjnego Huawei. Szczegóły programu wyciekły w 2013 roku. 

2008 :  Rosyjscy hakerzy przyczyniają się do ataku na Gruzję, odcinając Gruzji dostęp do serwisów 

informacyjnych i atakując strony internetowe rządu gruzińskiego. Chińscy hakerzy atakują serwis 

CNN.com za informacje o Tybecie i zachęcają ochotników z „milicji” do dobrowolnego infekowania 

swoich komputerów wirusem, którego celem jest witryna CNN. Litewski parlament uchwalił ustawę 

wymagającą usunięcia sowieckich symboli, prowokując zmasowany rosyjski atak cybernetyczny na 

strony rządowe i handlowe. Pakistański inżynier komputerowy przypadkowo wyłącza YouTube, 

przekierowując cały ruch na serwery rządu Pakistanu, wyrzucając w ten sposób cały kraj Pakistanu z 

Internetu. WikiLeaks publikuje depeszę Departamentu Stanu, w której twierdzi, że zagraniczni hakerzy 

ukradli 50 megabajtów wiadomości e-mail oraz nazwy użytkownika i hasła. Bazy danych firm 

naftowych ConocoPhillips, ExxonMobil i Marathon Oil zostały zhakowane, co pozwala zagranicznym 

napastnikom wykraść dane dotyczące lokalizacji, ilości i jakości globalnych odkryć naftowych. TJX 

Corporation zgłasza naruszenie informacji o swojej karcie kredytowej, cyberatak, który ostatecznie 

kosztuje firmę ponad 250 milionów dolarów. Izrael rozpoczyna operację „Płynny ołów” przeciwko 

bojownikom palestyńskim w Strefie Gazy. Wybuchła masowa cyberwojna między hakerami izraelskimi 

i arabskimi. Zarówno hakerzy państwowi, jak i niepaństwowi są zaangażowani po obu stronach. NAS. 

Komputery Departamentu Obrony padły ofiarą co najmniej 40 000 cyberataków w 2008 roku. wojsko 

zakazuje używania wszystkich dysków flash ze względu na wysoką częstotliwość występowania 

robaków i wirusów na urządzeniach. 

2009 : Północnokoreański cyberatak wykorzystuje botnet do zniszczenia USA. oraz strony rządu Korei 

Południowej w odpowiedzi na planowane wspólne ćwiczenia wojskowe w pobliżu Półwyspu 

Koreańskiego. Pięć milionów maszyn uczestniczy w skoordynowanym ataku na izraelską infrastrukturę 

internetową podczas izraelskich ataków w Strefie Gazy. Francuskie bazy danych marynarki wojennej 



są zainfekowane robakiem Conficker, wymuszającym uziemienie samolotów marynarki wojennej. 

Google, największa internetowa wyszukiwarka, ogłasza, że nie będzie już filtrować wyników 

wyszukiwania w Chińskiej Republice Ludowej, głównie dlatego, że chińscy hakerzy przeniknęli do 

oprogramowania Google i wykorzystali je do prześladowania dysydentów religijnych. Haktywiści 

Hamasu niszczą 800 amerykańskich i izraelskich stron internetowych. Hakerzy z rządu Korei Północnej 

przeprowadzają ataki w odpowiedzi na sankcje ONZ dotyczące testowania broni jądrowej. Kanadyjscy 

badacze odkrywają „GhostNet”, sieć zainfekowanych komputerów w 103 krajach, z których wszystkie 

są połączone w jedną akcję szpiegowską przeciwko tybetańskiemu rządowi na uchodźstwie. Sieć 

informacji o bezpieczeństwie wewnętrznym (HSIN) jest penetrowana i traci znaczące dane na rzecz 

hakerów. NAS. Zhakowane są kanały bezzałogowych samolotów wojskowych, dzięki czemu iracki 

powstańcy mogą zobaczyć, co oglądały bezzałogowe statki powietrzne. Hack wymaga tylko laptopa i 

taniego, gotowego oprogramowania do udostępniania plików. Wątpliwe powroty z irańskich wyborów 

prezydenckich wywołują protesty na Twitterze i Facebooku. Rząd irański zamyka kanały medialne i 

dostęp do Internetu, aby stłumić zamieszki. 2010 Stany Zjednoczone Cyber Command jest aktywowane 

w Fort Meade w stanie Maryland. Obejmuje ona odrębne organizacje cybernetyczne każdej ze służb 

wojskowych, a także Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Wirus Stuxnet został po raz pierwszy 

wykryty i publicznie zgłoszony. Wcześniejsze wersje robaka znacząco uszkodziły irański program 

nuklearny w Natanz. Google ujawnia, że został zaatakowany jako środek do śledzenia i uderzania w 

chińskich wywrotowców. „Irańska Cyber Armia” włamuje się do chińskiej wyszukiwarki Baidu i zakłóca 

jej działanie. Sieci indyjskich systemów rakietowych zostały zhakowane, rzekomo przez chińskich 

hakerów. 

2011 :  Sekretarz Obrony  Robert Gates ogłasza, że Stany Zjednoczone mogą uznać cyberataki za akty 

wojny i podjąć działania odwetowe w dowolny sposób, jaki uznają za właściwy. Ośrodek badań 

nuklearnych Oak Ridge zostaje trafiony atakiem spearphishingu. Hakerzy kopiują 1 GB danych, ale nie 

docierają do tajnej części sieci. W odpowiedzi laboratoria wyeliminowały cały dostęp do Internetu, aby 

zatrzymać dalsze penetracje. Robak Georbot infekuje gruzińskie systemy rządowe, umożliwiając 

zarówno szpiegowanie, jak i eksfiltrację danych. Gruziński zespół CERT odwraca atak i przejmuje 

kontrolę nad komputerem botmastera, sfilmując go własną kamerą internetową. Kanadyjskie agencje 

rządowe są zmuszone do odłączenia się od Internetu po ciągłych atakach przypisywanych Chinom. 

Japońscy prawodawcy i ich personel są celem ataku phishingowego, w wyniku którego na ich 

komputerach i serwerach japońskiej diety został umieszczony trojan. Przejęte maszyny wysyłały dane 

na chiński serwer przez miesiąc, zanim zostały wykryte. Wirus komputerowy umieszcza rejestrator 

naciśnięć klawiszy w USA Komputery sił powietrznych w bazie sił powietrznych Creech. Docelowe 

systemy są wykorzystywane do latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Stany Zjednoczone. 

Izba Handlowa odkrywa, że jej sieci były penetrowane od ponad roku przez chińskich hakerów, 

umożliwiając dostęp do komunikacji członków. 2012 Atak wirusa Shamoon na Saudi Aramco powoduje, 

że 30 000 stacji roboczych nie nadaje się do użytku; odpowiedzialność przejmuje nieznana wcześniej 

grupa „Cutting Sword of Justice”. Robak Flame został wykryty i opublikowany i szybko uznany za 

najbardziej złożone złośliwe oprogramowanie, jakie kiedykolwiek stworzono. New York Times twierdzi, 

że USA rząd zaprojektował wirusa Stuxnet. Rząd odmawia weryfikacji twierdzeń, ale Federalne Biuro 

Śledcze zaczyna szukać źródła przecieków dotyczących Stuxneta. Wykryto robaka Gaussa, którego 

celem są libańskie instytucje finansowe wykorzystywane przez Hezbollah. The British Broadcasting 

Company donosi, że irańscy hakerzy próbowali zakłócić działanie usługi języka perskiego w związku z 

próbą zablokowania kanałów satelitarnych BBC w Iranie. Pakistańscy hakerzy zhakowali i zniszczyli 

ponad 100 indyjskich witryn rządowych. Kampania spearphishingu wymierzona w USA serwery 

gazociągów o nieznanym przeznaczeniu. Po serii destrukcyjnych ataków irańskie zakłady wydobywcze 

ropy naftowej zostają odłączone od Internetu. Szef brytyjskiej Służby Bezpieczeństwa informuje, że 



nienazwana brytyjska firma straciła ponad 1 miliard dolarów na cyberatakach obcego państwa. Mahdi, 

trojan z ciągami perskimi, zostaje wykryty w 800 sieciach infrastrukturalnych, rządowych, finansowych 

i akademickich na Bliskim Wschodzie. Dyrektor USA Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oświadcza, 

że cyberataki na USA infrastruktura wzrosła o 1600 procent w latach 2009-2011. Irańska grupa 

hakerów Izz ad-Din al-Qassam rozpoczyna operację Ababil, ciągły atak DDoS na zachodnie cele 

finansowe i korporacyjne. Ataki trwają przez cały 2013 rok. Rekrutacyjne i propagandowe strony 

internetowe Al-Kaidy są atakowane i wyłączane na dwa tygodnie. Wykonawca Agencji Bezpieczeństwa 

Narodowego, Edward Snowden, w 2013 roku angażuje się w masową operację informowania o 

nieprawidłowościach, ujawniając ogromny krajowy program nadzoru podjęty przez NSA. Target 

Corporation zgłasza naruszenie danych, w wyniku którego skradziono informacje o kartach 

kredytowych ponad 50 milionów konsumentów. Firma nie zastosowała nawet najbardziej 

podstawowych środków bezpieczeństwa. Główne media, w tym New York Times, Washington Post i 

Bloomberg News, ogłaszają, że od lat są przedmiotem ciągłego chińskiego ataku cybernetycznego. 

Stany Zjednoczone. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że cyberprzestępcy 

włamali się do co najmniej 23 firm gazociągowych i wykradli dane przydatne w próbie sabotażu. 

Hakerzy z Korei Północnej wypuszczają DarkSeoul, złośliwy program atakujący południowokoreańskie 

media i korporacje finansowe, zaprojektowany specjalnie w celu obejścia południowokoreańskiego 

oprogramowania antywirusowego. Korea Północna oskarża Stany Zjednoczone i Koreę Południową o 

atakowanie jej dostępu do Internetu. Syryjska Armia Elektroniczna włamuje się do USA oraz 

europejskie media, które nawoływały do interwencji w syryjskiej wojnie domowej. Hakerzy szyfrują 

elementy anglojęzycznej strony internetowej Al-Kaidy, czyniąc ją nieczytelną. Izraelscy eksperci ds. 

bezpieczeństwa cybernetycznego udaremniają próbę Syryjskiej Armii Elektronicznej mającej na celu 

przerwanie dostaw wody do miasta Hajfa. Edward Snowden publikuje dokumenty wykazujące, że 

Stany Zjednoczone zaangażowały się w cyberszpiegostwo przeciwko Chinom. Prezydent Barack Obama 

wydaje zarządzenie wykonawcze nakazujące Stanom Zjednoczonym pomoc sojusznikom atakowanym 

przez hakerów z Korei Północnej i Iranu. Stany Zjednoczone i Rosja podpisują dwustronny „pakt 

cybernetyczny”, który ustanawia gorące linie komunikacyjne do wykorzystania w przypadku kryzysu 

cybernetycznego. Domena najwyższego poziomu kodu kraju w Chinach, .cn, zostaje wyłączona przez 

masowy atak DDoS. Przestój trwa kilka godzin. Chiński Bank Centralny zostaje dotknięty poważnym 

atakiem DDoS wkrótce po wydaniu przepisów zakazujących chińskim instytucjom finansowym handlu 

bitcoinami. Mandiant, firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym, publikuje obszerny 

raport opisujący utrzymujące się chińskie cyberataki, prawdopodobnie zainicjowane przez jednostkę 

PLA 61398, przeciwko setkom zachodnich prywatnych korporacji i agencji rządowych. Apple staje się 

najcenniejszą firmą na świecie. 

2014 :  Admirał Michael S. Rogers zostaje mianowany dowódcą USA Cyberdowództwa i dyrektor 

Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, kontynuując wzór jednego oficera wojskowego dowodzącego 

obiema organizacjami. Stany Zjednoczone. federalna wielka ława przysięgłych zwraca akty oskarżenia 

pięciu członkom chińskiego oddziału PLA 61398, oskarżonych o cyberszpiegostwo, cybersabotaż i inne 

przestępstwa komputerowe przeciwko prywatnym amerykańskim korporacjom. Członek Islamskiego 

Państwa Iraku i Syrii ścina głowę amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya w transmisji wideo na 

żywo transmitowanej przez Internet. Hamas i Izrael rozpoczynają wojnę w Gazie, czemu towarzyszą 

znaczące cyberataki na wzajemnych stronach internetowych. Obie strony wykorzystują strony 

internetowe do zamieszczania materiałów propagandowych. 



Tło i historia 

Wiele elementów historii ludzkich konfliktów połączyło się, aby stworzyć środowisko cyberwojny. Na 

długo przed wynalezieniem komputera i możliwości interakcji w Internecie, niektórzy prekursorzy 

ustalili normy konfliktu, które wciąż obowiązują w cyberdomenie. Ta sekcja służy do zbadania 

znaczenia informacji w historii ludzkich konfliktów, zarówno próby zdobycia wiedzy o wrogu, jak i 

potrzeby ochrony takich informacji przed wrogami. Ponieważ cyberoperacje stały się coraz bardziej 

powszechne, ciągłe zapotrzebowanie na nowe i dokładne informacje wpłynęło na każdy aspekt 

konfliktu za pośrednictwem sieci komputerowych.  

Informacja jako narzędzie wojny 

Tak długo, jak ludzie angażowali się we wszystko, co można określić jako „wojnę”, angażowali się w 
operacje informacyjne, aby uzyskać przewagę w wojnie. Klasyczne kampanie informacyjne 
obejmowały próby obserwacji rozmieszczenia wojsk wroga, lub operacje oszustwa mające na celu 
ukrycie własnych sił w pozycji zasadzki. Odnoszący sukcesy dowódca wojskowy może polegać na 
ogromnej sieci szpiegów w celu gromadzenia informacji wywiadowczych na temat zasobów i zamiarów 
wroga. Takie szpiegostwo może być prowadzone przez umundurowanych zwiadowców lub może być 
prowadzone przez zakamuflowanego insidera, udającego lojalnego członka wrogiej służby. Oczywiście 
informacje miały wartość tylko wtedy, gdy można je było dokładnie i terminowo przekazać, a 
przekazywanie informacji tworzyło nieodłączne luki w zabezpieczeniach. Kurier może zostać 
przechwycony przez wroga, a wiadomość zostanie utracona, a informacje przekazane przeciwnemu 
dowódcy. W związku z tym konieczne może być przekazanie wiadomości wyłącznie w formie ustnej, 
przy założeniu, że kurier nie ujawni informacji, lub w zaszyfrowanym piśmie, którego wróg nie mógłby 
złamać. Być może fałszywe wiadomości mogą być celowo przepuszczane do wroga, aby zakłócać proces 
podejmowania decyzji i zaciemniać informacje dostępne przeciwnikowi. Kampanie informacyjne są 
istotną częścią praktycznie każdego klasycznego tekstu o prawidłowym prowadzeniu działań 
wojennych, a także szeregu traktatów religijnych i społecznych, które dokumentują operacje wojskowe 
bez udzielania porad dotyczących ich prowadzenia. W ten sposób Biblia opowiada historię Jozuego, 
który wysłał szpiegów do Jerycha, aby ustalić stan jego umocnień. Sun Tzu, starożytny chiński autor 
Sztuki wojny, napomniał dowódców, aby wykorzystywali szpiegów jako mechanizm rozwijania wiedzy 
o intencjach wroga. W Indiach odnoszący sukcesy dowódca wojskowy mógł przeczytać Arthashastrę 
Kautilyi, która zalecała ukrywanie szpiegów jako ascetów i wysyłanie ich grupami na terytorium wroga. 
Podczas II wojny punickiej dowódca Kartaginy Hannibal podstępnie ukrył całą swoją armię w pobliżu 
Jeziora Trazymeńskiego. Kiedy jego mniej świadomy przeciwnik beztrosko posuwał swoje wojska w 
długą, nie do obrony kolumnę, wojska Hannibala zaatakowały, unicestwiając liczebnie przeważające 
siły rzymskie prawie bez żadnych kosztów. Mongołowie okazali się niezwykle biegli w odmawianiu 
wrogowi informacji o ich lokalizacji i możliwościach, jednocześnie uważnie obserwując siły przeciwnika. 
Ta praktyka pomogła Hordzie Mongolskiej pojawiać się znikąd, wpadać na bezbronne miasta wroga, 
podczas gdy armia wroga przeczesywała granicę w poszukiwaniu przeciwnika, który dawno temu 
ominął obronę. Pod koniec swojej ekspansji Imperium Mongolskie było największym imperium 
lądowym w historii świata, rozciągającym się od azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku po Bliski Wschód. 
Pierwotny rozmiar ich posiadłości budził podziw, ale stanowił również fundamentalny problem, 
ponieważ technologia komunikacji nie uległa poprawie, aby umożliwić zarządzanie tak ogromnym 
imperium. Jeździec usiłujący przebyć z jednego końca imperium mongolskiego na drugi wymagał 
miesięcy ciężkiej jazdy, czyniąc wszystko poza najszerszymi i strategicznymi rozkazami praktycznie 
bezwartościowymi . We wczesnej epoce nowożytnej sztuka szpiegowska stała się pogardzaną, choć 
nieodzowną praktyką. Żołnierze umundurowani biorący udział w operacjach inwigilacyjnych mogliby 
rościć sobie prawo do wzięcia do niewoli i wymiany, ale szpiedzy, którzy używali podstępu do 
poruszania się między wrogami, nie mogli spodziewać się pojmania. Chociaż George Washington był 
znany z obsługi dużej sieci szpiegów, zachował całkowitą tajemnicę dotyczącą ich tożsamości, wiedząc, 
że ich życie zostanie utracone po odkryciu. Kiedy Benedict Arnold próbował sprzedać West Point 



Brytyjczykom ,jego kontakt, major John André, został schwytany, zanim transakcja mogła zostać 
sfinalizowana. Jego decyzja o przykryciu munduru cywilnym strojem przypieczętowała jego los. 
Pomimo osobistych próśb Sir Henry’;ego Clintona o uwolnienie André lub wymianę go na 
jakiegokolwiek Amerykanina w rękach brytyjskich, Waszyngton nakazał egzekucję André jako szpiega. 
Nawet prośba Andréo śmierć przez pluton egzekucyjny, jak przystało na żołnierza, została 
zlekceważona, pozostawiając go w zawieszeniu na szubienicy. Uznany pruski teoretyk Carl von 
Clausewitz spopularyzował pojęcie „mgły wojny”, używając tego terminu w odniesieniu do wszystkich 
informacji, które mogłyby pomóc dowódcy, gdyby tylko zostały udostępnione. Clausewitz postrzegał 
taką mgłę zarówno jako zjawisko fizyczne, w postaci obłoków dymu spowodowanego przez broń 
prochową, jak i jako narzędzie metaforyczne, ponieważ dowódca nie mógł bezpośrednio obserwować 
każdego ruchu wroga, a zatem mógł podejmować decyzje tylko na podstawie posiadane informacje. 
Przywódcy wojskowi uznali zalety większej świadomości pola bitwy, szukając jakiegokolwiek 
rozwiązania, aby przebić się przez mgłę, od wież sygnałowych i platform obserwacyjnych po 
wykorzystanie balonów na ogrzane powietrze w celu zwiększenia widoczności na mile. Oczywiście, dla 
każdej nowej innowacji w obserwacji szybko wymyślono licznik, czy to celowo celował w balony, czy 
tworzył fałszywy obraz dla obserwatorów, na przykład przez umieszczenie „Quaker Guns”, pociętych i 
pomalowanych bali, aby wyglądały jak artyleryjskie z daleka. Widząc setki niespodziewanych dział, 
każdy dziewiętnastowieczny dowódca mógł się zatrzymać, a czasami zmieniał bieg wojny, odstraszając 
atak, który mógł się powieść. 

Rola komunikacji w Nowoczesnej Wojnie  

Technologie komunikacyjne stopniowo ewoluowały w ciągu XIX wieku. Napoleon zastosował system 

semaforów, który umożliwiał przesłanie wiadomości z wybrzeża Francji do jego siedziby w Paryżu w 

ciągu kilku godzin. Niestety komunikaty przekazywane przez wieże sygnałowe mogły być również 

obserwowane przez każdego wroga w zasięgu wzroku, a niska prędkość techniki komunikacyjnej 

powodowała, że można było przekazać tylko najprostsze komunikaty. Stworzenie kolei parowych 

umożliwiło znacznie szybszy potencjalny sposób przesyłania nie tylko wiadomości, ale także armii, 

które były potrzebne do udziału w ogromnych bitwach XIX wieku. Jednak linia kolejowa była z natury 

defensywnym systemem ruchu - położenie torów zostało ustalone, a każdy wróg, który miał choć 

odrobinę rozsądku, mógł z łatwością rozerwać odcinki torów lub zniszczyć małe przęsło mostu, 

uniemożliwiając transport armii. Tak więc tylko linie całkowicie pod kontrolą sił sojuszniczych mogły 

liczyć na szybki tranzyt, co utrudniłoby posuwanie się na terytorium kontrolowane przez wroga. W 

sferze komunikacji dziewiętnastowiecznej system telegraficzny umożliwił scentralizowanemu 

systemowi dowodzenia kierowanie wojną obejmującą cały kontynent. Brytyjscy i francuscy przywódcy 

polityczni w Londynie i Paryżu starali się wysyłać rozkazy swoim wojskowym odpowiednikom na 

Półwyspie Krymskim. Prezydent Abraham Lincoln podobno spędził wiele bezsennych nocy w biurze 

telegraficznym Białego Domu, gorączkowo mając nadzieję na wieści z odległych frontów wojny 

secesyjnej. Siły kawalerii uczyniły przecinanie linii telegraficznych kluczową częścią każdego nalotu na 

tyły wroga, przy założeniu, że takie działania mogą spowodować utratę scentralizowanej kontroli i 

koordynacji wrogich armii, co z kolei może doprowadzić do paraliżu lub niezdecydowania dowódcy 

polowego, który przyzwyczaił się do kontroli zewnętrznej. Bardziej efektywną strategią byłoby 

podpięcie się do przewodów telegraficznych w dowolnym punkcie ich długości i przechwycenie 

wysyłanych sygnałów. Jeszcze bardziej niszczycielski, taki podsłuch mógł zostać użyty do wysyłania 

fałszywych sygnałów do wroga pod przykrywką rozkazów wojskowych. Dowódca, który ufał 

informacjom dostarczonym przez telegraf, był z natury narażony na druzgocącą stratę z powodu 

kampanii informacyjnej wroga. Jedynym dostępnym sposobem przeciwdziałania tej możliwości było 

stworzenie systemu szyfrowania, umożliwiającego dostarczanie wiadomości w kodzie, który można 

następnie zdekodować po stronie odbiorczej. Takie kody były dość żmudne i czasochłonne, a mimo to 

mogą zostać złamane przez wroga, biorąc pod uwagę niezbędny czas i materiały. W rezultacie 



szyfrowanie było zarezerwowane tylko dla najbardziej tajnych informacji, a wiele użytecznych 

informacji przesyłano w sposób jawny do każdego, kto był w pobliżu. Gdy armie stały się bardziej 

zależne od komunikacji i scentralizowanej kontroli, stały się również bardziej podatne na zakłócenia 

komunikacji. Wymagania logistyczne wczesnych nowoczesnych armii powodowały albo bardzo 

powolne postępy, albo poleganie na żerowaniu, co zasadniczo wymagało od armii pozostawania w 

ciągłym ruchu, aby nie wyczerpywały okolicznych terenów wiejskich. Większość dowódców 

wojskowych z początku XIX wieku polegała na systemie magazynów, wstępnie rozmieszczając składy 

zaopatrzenia wzdłuż zamierzonej trasy marszu, zamiast próbować organizować ogromne pociągi 

juczne z powrotem do centralnego składu zaopatrzenia. Kolej sprawiła, że system ten był nieco zbędny, 

ponieważ można go było wykorzystać do transportu ogromnych mas zaopatrzenia w bardzo krótkim 

czasie, o ile armia pozostawała w obrębie zasięgu linii kolejowej, a dowódca mógł przekazać listę 

potrzebnych zapasów. Oczywiście w przypadku przegranych wysiłków nawet najbardziej podstawowe 

operacje informacyjne mogą się załamać, jak miało to miejsce w kwietniu 1865 r. podczas ostatnich 

tchnienia wojny secesyjnej w USA. Armia Północnej Wirginii Roberta E. Lee porzuciła obronę 

Petersburga, zapewniając upadek stolicy konfederatów, Richmond, i zaczęła cofać się na zachód, w 

kierunku pobliskiego węzła kolejowego. Generał Lee wysłał rozkazy do najbliższego składu 

zaopatrzeniowego, że jego żołnierze pilnie potrzebują żywności i że pociągi z racjami żywnościowymi 

powinny być wysyłane na stację kolejową Appomattox Courthouse, gdzie będzie maszerował ze 

swoimi żołnierzami. Po przybyciu wsiadali do pociągów, konsumowali racje żywnościowe i wracali do 

wnętrza Konfederacji, prowokując wojska Unii do pójścia za nimi. Kiedy awangarda Lee dotarła na 

stację, zobaczyli cały pociąg z zapasami, co stanowiło potencjalne zbawienie dla ich armii. Wyobraź 

sobie ich zdziwienie, gdy każdy z seryjnych wagonów został wypełniony amunicją, jedyną rzeczą, jakiej 

jego armia miała pod dostatkiem! System komunikacyjny całkowicie się zepsuł, a jego 

kwatermistrzowie wysłali zapasy, których mieli pod dostatkiem, nie wiedząc, że ich błąd zakończył jego 

ostatnią nadzieję i zmusił go do poddania całej armii, by nie umrzeć z głodu. Stworzenie telefonu, który 

umożliwiał przekazywanie informacji w obie strony za pomocą rozmów werbalnych, otworzyło 

zupełnie nową drogę komunikacji wojskowej. Było to niemal natychmiastowe i mogło wyeliminować 

wiele z potencjalnej niejednoznaczności wiadomości telegraficznych. Oczywiście można było również 

podsłuchiwać linie telefoniczne, ale fałszowanie głosu przywódcy politycznego stwarzało więcej 

problemów niż pomysł sfałszowania wiadomości telegraficznej. Oczywiście ta zasada działała tylko 

wtedy, gdy obie strony rozmowy faktycznie rozpoznały głos swojego odpowiednika, a połączenie było 

na tyle wyraźne, aby umożliwić takie rozpoznanie. Podobnie jak telegraf, przewody telefoniczne można 

było przeciąć, a ich produkcja była droga. Priorytetem stało się poprowadzenie przewodów 

telegraficznych i telefonicznych jak najbliżej linii frontu, aby jeszcze bardziej umożliwić scentralizowaną 

kontrolę, ale umieszczenie przewodów w zasięgu wroga niemal gwarantowało, że połączenie nie 

będzie stabilne. Telegraf bezprzewodowy i radio rozwiązały niektóre problemy związane z 

wcześniejszymi metodami komunikacji, ponieważ nie wymagały fizycznej sieci przewodów do 

przesyłania informacji. Zamiast tego emitowały sygnały, które mogłyby zostać odebrane przez każdego, 

kto trzyma odbiornik na odpowiedniej częstotliwości. Stworzyło to nową lukę, ponieważ sygnały 

bezprzewodowe nie mogły być przesyłane linią bezpośrednią; mogły być tylko nadawane, łatwo 

dostępne dla każdego w zasięgu z odpowiednim sprzętem do ich odbioru. Próby zaszyfrowania tych 

sygnałów okazały się równie frustrujące, ale skuteczne, jak metody stosowane w telegrafach i 

telefonach. Przełączanie częstotliwości dla urządzeń radiowych również może zniechęcić 

potencjalnego podsłuchiwacza, chociaż prawdopodobnie nie na tak długo, jak użytkownicy mogą mieć 

nadzieję lub wymagać. Mówienie kodem lub w obcym języku może przez jakiś czas zadziałać, chyba że 

wróg ma wystarczającą liczbę lingwistów, by przetłumaczyć sygnały. Mechaniczne urządzenia 

szyfrujące, takie jak słynna maszyna Enigma, używana przez Niemcy podczas II wojny światowej, 



oferowały iluzoryczną obietnicę niezniszczalnego kodu, przynajmniej do czasu, gdy wróg przechwycił 

maszynę dekodującą. 

 

str.9  

Wczesne próby szyfrowania 

Wraz z rozwojem systemów komunikacyjnych rosły również mechaniczne sposoby przeprowadzania 

obliczeń matematycznych. W 1822 roku Charles Babbage zaprojektował mechanizm różnicowy, 

mechaniczny kalkulator, który mógł automatycznie kompilować złożone tabele matematyczne w 

ułamku czasu wymaganego przez matematyków. W 1856 roku zaproponował projekt teoretyczny dla 

silnika analitycznego, projektu, który po ukończeniu mógłby być pierwszym prawdziwym komputerem 

na świecie. Został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać karty dziurkowane do wprowadzania 

informacji, a w połączeniu z drukarką do drukowania byłby zdolny do uruchamiania podstawowych 

programów. Niestety rząd brytyjski dostrzegł niewielką użyteczność jego koncepcji i wycofał 

finansowanie projektu. Projekty Babbage były źródłem ostatnich eksperymentów, z ukończoną repliką 

Silnika Różnicowego w 1991 roku w londyńskim Muzeum Nauki. W 2010 roku brytyjski programista 

komputerowy John Graham-Cumming rozpoczął publiczną kampanię zbierania funduszy na budowę 

silnika analitycznego z wykorzystaniem pozostałych projektów z dokumentów Babbage’a. Posiadanie 

przez aliantów własnej maszyny Enigma, która została skopiowana i użyta do deszyfrowania 

niemieckich sygnałów, było jedną z najściślej strzeżonych tajemnic wojny. Nadmierna pewność siebie 

Niemców w ich własnym „niezniszczalnym” kodzie doprowadziła do poważnych strategicznych 

błędów, po części dlatego, że alianckie operacje zbierania sygnałów wkrótce dekodowały niemieckie 

sygnały szybciej niż zamierzeni odbiorcy. Gdyby Niemcy zdali sobie sprawę, że ich kody zostały 

przechwycone i odszyfrowane, mogliby wymyślić inną metodę komunikacji, ale ich arogancja i 

założenia dotyczące wyższości technologicznej nie pozwoliły im uświadomić sobie prawdy, dopóki nie 

było już za późno. Niemcy niewiele wiedzieli, że alianci zbudowali ogromny komputer elektroniczny, 

Colossus, przeznaczony wyłącznie do łamania kodów wroga przy użyciu brutalnych obliczeń 

matematycznych, aby rozwiązać nawet najtrudniejsze szyfry. 

Techniki bezpośredniej obserwacji 

Tak jak technologia związana z komunikacją stale się poprawiała, tak samo postępowała technologia 

przeznaczona do bezpośredniej obserwacji wroga i zbierania informacji. Starożytni zwiadowcy mogli 

wspiąć się na wzniesiony punkt terenu lub wspiąć się na drzewo, aby poprawić swój punkt 

obserwacyjny. Dziewiętnastowieczni zwiadowcy używali balonów do wznoszenia się wysoko nad pole 

bitwy i różnych metod sygnalizacyjnych, aby przekazać to, co zobaczyli, w tym zrzucać ważone 

wiadomości swoim towarzyszom na ziemi. Oczywiście balony na ogrzane powietrze pozostawały na 

łasce wiatrów i chociaż można je było przywiązać do ziemi, stwarzało to również oczywistą słabość, 

która mogła zostać namierzona przez działa artyleryjskie. Co więcej, balon lub jego mieszkańcy stali się 

nieodpartym celem strzelców wyborowych. Użycie balonów obserwacyjnych prowokowało tworzenie 

celowych zasłon dymnych w celu zablokowania widoczności, ale takie środki zaradcze stwarzały 

problemy dla ich twórców, którzy odcinali sobie widok na wroga za pomocą tego samego urządzenia. 

Kiedy bracia Wright wykazali, że możliwy jest lot cięższy niż powietrze, otworzyli zupełnie nową 

dziedzinę gromadzenia i wykorzystywania informacji. W ciągu dekady siły zbrojne nie tylko przyjęły 

swój pierwszy samolot do obserwacji, ale także zaczęły używać samolotów z nieruchomymi skrzydłami 

do bezpośredniego ataku na wroga za pomocą małych bomb i broni palnej. Samoloty mogą być 

używane do przelatywania nad liniami wroga i notowania ich rozmieszczenia, do oceny celności 

pośredniego ostrzału artyleryjskiego, lub nękać ciasno zgrupowane formacje wroga. W pierwszych 



miesiącach I wojny światowej samoloty obserwacyjne były zwykle nieuzbrojone ze względu na 

ograniczenia wagowe, a piloci musieli lądować, zanim mogli zgłosić swoje obserwacje. Wkrótce silniki 

stały się mocniejsze, konstrukcje stały się bardziej aerodynamiczne, a udźwig wzrósł. Niektórzy 

obserwatorzy mieli przy sobie bezprzewodowy sprzęt telegraficzny, a później radia, aby bezpośrednio 

informować o tym, co zobaczyli. Inne samoloty przewoziły bomby, aby zaatakować żołnierzy na ziemi, 

którzy zwykle odpowiadali ogniem z broni ręcznej. Samoloty trzeciej klasy zostały zaprojektowane w 

celu powstrzymania działań wroga w zakresie zbierania danych wywiadowczych. Te wczesne samoloty 

przechwytujące, nazwane samolotami pościgowymi, zostały stworzone do zestrzeliwania wrogich 

samolotów obserwacyjnych, albo niszcząc samolot, albo po prostu zabijając stosunkowo 

niechronionych pilotów. Samoloty pościgowe sprawiły, że rozpoznanie stało się o wiele bardziej 

niebezpiecznym zajęciem i spowodowało, że samoloty obserwacyjne były eskortowane przez samoloty 

pościgowe, które mogły zaatakować wroga samoloty przechwytujące, pozwalające samolotom 

zbierającym dane wywiadowcze na kontynuowanie ich misji. Pod koniec I wojny światowej, po czterech 

latach brutalnej i krwawej walki, samoloty przeszły od rozklekotanych, powolnych konstrukcji z drewna 

i płótna do lśniącej, szybkiej, całkowicie metalowej konstrukcji, z cięższym uzbrojeniem, większym 

ładunkiem bomb i znacznie większa prędkość i zasięg. Mogą być wyposażone w bezprzewodowe 

telegrafy lub, w niektórych przypadkach, radiotelefony bliskiego zasięgu, które umożliwiały transmisję 

ważnych informacji do kontrolerów naziemnych. W dekadzie po wojnie wiele narodów świata 

zakładało, że taki konflikt nigdy się nie powtórzy, a jednak kontynuowały badania i ulepszanie 

projektów samolotów, tak aby planiści wojenni mogli wyobrazić sobie przyszły konflikt prowadzony 

wyłącznie w powietrzu. Wizjonerzy tacy jak Billy Mitchell ze Stanów Zjednoczonych, Hugh Trenchard z 

Wielkiej Brytanii i Giulio Douhet z Włoch twierdzili, że wojny będą polegać na atakowaniu wrogich 

miast przez samoloty bombowe przy użyciu materiałów wybuchowych i trującego gazu. Żadne 

współczesne społeczeństwo nie mogło długo przyjmować takiej kary, a wszyscy wcześni teoretycy sił 

powietrznych zakładali, że nie ma skutecznej obrony przed takimi atakami. Wkrótce jednak teoretycy 

wojskowi zaczęli opracowywać metody przeciwdziałania przewidywanym flotom samolotów 

bombowych. Najważniejszym z nich było stworzenie szybkich myśliwców, zdolnych do zestrzeliwania 

wolniejszych bombowców na długo przed osiągnięciem celu. Oczywiście, aby zaatakować bombowiec, 

pilot myśliwca musiał znać jego lokalizację, co oznaczało rozwiązanie zupełnie nowego problemu - jak 

zorganizować przechwycenie nadlatujących napastników. Prędkość samolotów w latach 30-tych 

oznaczała, że loty patroli nad zagrożonymi obszarami z nadzieją na zdobycie celów za pomocą środków 

wizualnych były absurdalnym podejściem do obrony. Potencjalną, ale mało atrakcyjną metodą była 

sieć stacji obserwacyjnych. Jednak brytyjscy inżynierowie opracowali zupełnie nową metodologię, 

wykorzystując odblaskową naturę metalowych samolotów bombardowanych falami radiowymi. Ich 

wynalazek, radar (detekcja radiowa i zasięg) umożliwił stacji naziemnej przechwytywanie i śledzenie 

formacji nadlatujących samolotów wroga. Dzięki sygnałom radiowym stacja radarowa mogła następnie 

kierować statek przechwytujący na kurs przechwytujący agresorów, odwracając losy bombowców 

wroga i dając obrońcom wyraźną przewagę. Niemcy nie zrozumieli znaczenia stacji radarowych 

podczas powietrznej bitwy o Anglię (1940) i przegrali bitwę pomimo znacznej przewagi w samolotach 

i wyszkolonych pilotach. Zamiast opracowywać własną technologię radarową, Niemcy położyli 

znacznie większy nacisk na rozwój bardziej wydajnych myśliwców przechwytujących, w wyniku czego 

do 1945 r. umieścili pierwsze odrzutowe myśliwce przechwytujące na świecie, Me-262. Niemieckie 

odrzutowce były za małe, za późno, kiedy przystąpiły do wojny, chociaż ich wygląd z pewnością 

zaskoczył i przeraził aliantów, którzy zrobili wszystko, co mogli, aby jak najszybciej uchwycić i skopiować 

technologię pod koniec wojny. Starali się także schwytać niemieckich naukowców i inżynierów, którzy 

umożliwili powstanie odrzutowców, a także twórców silników rakietowych i innych zaawansowanych 

technologii, które wkrótce miały okazać się ważne w zimnej wojnie przeciwko Związkowi 

Radzieckiemu. 



Tworzenie cyberprzestrzeni 

Podczas wojny amerykańscy inżynierowie opracowali nową technologię, która stanowiła podstawę 

całej przyszłości wojny informacyjnej. Stworzyli szczątkowy komputer, zdolny do szybkiego 

wykonywania obliczeń niezbędnych dla trajektorii balistycznych. Ta wczesna maszyna była ogromna i 

mogła zostać wysłana do konfliktu tylko na pokładzie pancernika, gdzie mogła zostać wykorzystana do 

szybkiego tworzenia rozwiązań strzelania, które sprawiały, że ciężkie działa okrętów były znacznie 

dokładniejsze. Bardzo niewiele innych praktycznych zastosowań wojskowych było początkowo 

przewidzianych dla komputera, co stanowi solidny przykład na to, że twórcy technologii masowo 

zaniżają jej użyteczność. Na początku technologia komputerowa rozwijała się powoli, ponieważ 

maszyny były bardzo drogie, trudne w obsłudze i opierały się na bardzo delikatnych komponentach, 

które psuły się nawet bez żadnego zewnętrznego obciążenia. Wczesne samodzielne komputery 

zajmowały całe pokoje i wytwarzały ogromną ilość ciepła, które trzeba było odprowadzać, aby maszyny 

dosłownie same się nie gotowały. Lampy próżniowe, które zasilały najnowsze modele, można łatwo 

zwierać; Wiele źródeł przypisuje współczesny komputerowy termin „bug”, co oznacza błąd w 

kodowaniu, który prowadzi do awarii, sporadycznym zwarciom powodowanym przez owady 

zakłócające pracę lamp próżniowych. Jednak w 1958 roku Jack St. Clair Kilby wynalazł układ scalony, 

będący podstawą całej nowoczesnej technologii komputerowej. Nie tylko zminiaturyzował kluczowy 

komponent, pozwalając na znacznie większą moc obliczeniową w maszynie tej samej wielkości; 

wyeliminowało również wiele problemów z ciepłem i obniżyło koszty budowy komputerów. W tamtym 

czasie nawet najbardziej optymistyczni zwolennicy nowej technologii oczekiwali, że stworzy ona 

maszynę zdolną do surowych obliczeń matematycznych, a nie system komunikacji, który 

zrewolucjonizuje świat. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się koncepcja Internetu, nawet jego najdziksi 

propagatorzy nie mieli pojęcia, jaką transformacyjną moc będzie miał nad ludzkim społeczeństwem. 

Podczas gdy twórcy Internetu z pewnością oczekiwali stworzenia systemu wymiany informacji, który 

umożliwiłby naukowcom z wielu różnych lokalizacji współpracę przy ambitnych projektach, nigdy nie 

spodziewali się, że system będzie wykorzystywany do celów rozrywkowych, handlowych i obsługi 

podstawowej komunikacji ,potrzeby miliardów użytkowników. Nie mieli też najmniejszego pojęcia o 

ogromnym programie budowy infrastruktury, którego wymagałby ich wynalazek, wysiłku kosztującego 

miliardy dolarów i stworzenia milionów miejsc pracy na całym świecie, ponieważ inżynierowie i 

technicy dosłownie połączyli świat za pomocą przewodów i kabli światłowodowych. Niestety, pionierzy 

Internetu również skłaniali się ku optymizmowi i nie poświęcali wiele uwagi zabezpieczaniu sieci. Po 

prostu nie wydawało się możliwe, aby tak dziwny wynalazek mógł kiedyś ułatwić występki przestępców 

i organizacji terrorystycznych, a tym bardziej zostać użyty jako narzędzie narodowej agresji i konfliktu 

zbrojnego. W związku z tym zdecydowali się na projekty, które ułatwiały przesyłanie informacji i 

niezawodność, ale także tworzyły nieodłączne luki, które mogą zostać wykorzystane przez złośliwych 

cyberprzestępców. Pod tym względem odzwierciedlali zachowanie programistów, którzy również 

umieścili funkcjonalność i niezawodność na szczycie swoich priorytetów i nie zastanawiali się, w jaki 

sposób luki w zabezpieczeniach mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli nad poszczególnymi 

komputerami i skierowania ich do nikczemnych celów. Struktura Internetu zaczęła nabierać kształtu 

zarówno dzięki wysiłkom, jak i potrzebom Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA). 

Grupa ta, założona bezpośrednio po premierze sowieckiego Sputnika, starała się zapobiegać 

strategicznym niespodziankom technologicznym poprzez wprowadzanie rewolucyjnych innowacji. Aby 

to zrobić, ARPA zapewniła fundusze i zasoby najbystrzejszym umysłom w kraju, łącząc je w celu 

rozwiązania najtrudniejszych problemów w ramach szeregu projektów. Pod wieloma względami ARPA 

przypominała największy wojskowy program innowacji II wojny światowej, Projekt Manhattan.  Projekt 

Manhattan, kryptonim nadany połączonym amerykańsko-brytyjskim wysiłkom na rzecz budowy broni 

atomowej, obejmował intelektualną współpracę dziesiątek najlepszych naukowców z obu krajów, 



zebranych razem w surowych warunkach podczas kryzysu wojennego. Bez zbliżającego się widma 

nazistowskich Niemiec uzbrojonych w broń atomową jest bardzo mało prawdopodobne, aby 

błyskotliwi fizycy, chemicy, matematycy i inżynierowie projektu mogli współpracować nad 

czymkolwiek - a tak było, sprzeczki i spory intelektualne były przedmiotem legend. Pod każdym 

względem wojsko miało nieograniczony budżet na gromadzenie wszelkich zasobów potrzebnych do 

realizacji projektu, w tym personelu, a wielu członków uważało zaangażowanie się za swój patriotyczny 

obowiązek. Jednak zanim bomby zniszczyły Hiroszimę i Nagasaki, niektórzy członkowie zaczęli wyrażać 

zastrzeżenia co do ich wkładu; wielu nalegało, aby bomba została użyta w demonstracji na morzu, a 

nie przeciwko bezbronnemu miastu. Wraz z zakończeniem wojny zakończyła się również tymczasowa 

współpraca, a uczestnicy szybko wrócili do swoich ról na stanowiskach akademickich i przemysłowych. 

Rząd Stanów Zjednoczonych mógłby naturalnie zebrać zasoby, o których zebraniu tacy badacze nie 

mogliby sobie marzyć, poprzez jakiekolwiek prywatne granty lub inne formy sponsorowania. W 

związku z tym praca z ARPA zwisała z perspektywą nieograniczonych budżetów, a tym samym 

niesamowitych przełomów w nauce i technologii. Z drugiej strony większość czołowych umysłów 

wzdrygała się przed pomysłem pracy bezpośrednio dla rządu federalnego lub wojska, z których każda 

mogłaby ograniczać ich swobodę działania lub próbować kontrolować ich innowacje. ARPA 

zaoferowała doskonałe rozwiązanie problemu, dostarczając cele, zasoby i potencjalną sieć współpracy. 

Naukowcy mogliby pozostać na swoich cenionych stanowiskach i nadal cieszyć się prestiżem 

zawodowym, który towarzyszył ich wydziałom, jednocześnie zdobywając wszystko, czego 

potrzebowali, aby przyspieszyć swoje innowacje technologiczne. W zasadzie model ARPA stworzył 

doskonałą okazję do przyspieszenia badań. Uczestnicy mogli działać z dużą swobodą i nieograniczoną 

kreatywnością, co uważano za przewagi nad podejściem opartym na dowodzeniu przyjętym przez 

Związek Radziecki. W praktyce ARPA wymagała od swoich badaczy albo komunikowania się za pomocą 

środków, których nie można było w pełni zabezpieczyć, albo spędzania nadmiernej ilości czasu w 

podróży, aby się ze sobą spotkać. Wspólny charakter projektów był po prostu zbyt złożony, aby można 

je było przeprowadzić bez istotnej interakcji. Co więcej, podczas gdy rozmowy telefoniczne sprawdzały 

się w dyskusjach nad koncepcjami teoretycznymi, rzeczywista wymiana danych wymagała ciągłego 

przesyłania materiałów tam i z powrotem, co powodowało opóźnienia, które niwelowały wiele zalet 

systemu. W ten sposób potrzeba nowego mechanizmu udostępniania informacji szybko stała się 

oczywista dla wielu członków, a kilku rozpoczęło pracę nad potencjalnym rozwiązaniem. Jedną z 

głównych przeszkód w łączeniu komputerów na duże odległości była kwestia koncepcyjna. Możliwość 

podłączenia lokalnych komputerów i umożliwienia im wzajemnej komunikacji była prosta i opierała się 

na tej samej zasadzie, co system telefoniczny, w szczególności tworząc bezpośrednie połączenie 

między nimi. Niestety, chociaż takie połączenie umożliwia komunikację między dwoma komputerami, 

wymaga również dedykowanej linii, która nie zapewnia żadnych innych usług, gdy jest używana. W ten 

sposób połączenie sieci komputerów na dużym obszarze wymagałoby zaporowej liczby takich 

fizycznych łączy. Możliwe byłoby stworzenie centralnej stacji połączeniowej, podobnej do banku 

operatora telefonicznego, ale taka koncepcja pozwoliłaby każdemu komputerowi na komunikowanie 

się tylko z jednym innym komputerem na raz, a proces nawiązywania każdego połączenia byłby w 

najlepszym razie żmudny. Trzy osoby są łącznie doceniane za rozwiązanie dylematu połączenia danych, 

przed którym stoi ARPA. Paul Baran, Donald Davies i Lawrence Roberts opracowali ideę „przełączania 

pakietów”, zasadniczo, gromadząc strumienie danych w jednej wiadomości, która może być kierowana 

przez pojedyncze łącze danych, gdy dostępna jest przepustowość danych. W ten sposób łącza danych 

mogą być używane w sposób ciągły bez przypisywania do konkretnych maszyn - gdy dostępna będzie 

przestrzeń, można wysłać więcej pakietów. Dopóki pakiety miały ustandaryzowany protokół, w tym 

przypadku opracowany przez Vintona Cerfa, Roberta Kahna i Louisa Pouzina, mogły być wysyłane przez 

praktycznie każdy rodzaj komputera, który może uzyskać dostęp do sieci. Protokół umożliwiał 

odczytanie zamierzonego adresu dowolnego pakietu danych przez „interfejsowy procesor 



komunikatów”, zwykle nazywany routerem we współczesnej terminologii. Wiadomości mogą być 

dzielone na mniejsze pakiety, które mogą być znacznie łatwiej przesyłane przez łącza, a każdy pakiet 

może podążać własną ścieżką do zamierzonego odbiorcy. Każdy router wzdłuż linii przekazał pakiet do 

następnego węzła na podstawie adresu protokołu, który przeniósł pakiet.  

To uproszczenie strumienia danych zrewolucjonizowało zdolność komputerów do łączenia się ze sobą 

i umożliwiło stworzenie pierwszej odległej sieci komputerowej o nazwie „ARPANet”. Początkowo 

ARPANet obejmował tylko cztery routery i cztery komputery, po jednym na Uniwersytecie Stanforda; 

Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA); Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara; i 

Uniwersytet Utah. Pierwsza wiadomość w systemie została wysłana 29 października 1969 roku z UCLA 

do Stanford i miała po prostu zalogować się na odległej maszynie. W związku z tym było to polecenie 

„logowanie”, a system uległ awarii po przesłaniu tylko pierwszych dwóch liter. Po tym pomyślnym 

początku badacze kontynuowali prace nad utworzeniem sieci, ostatecznie mając wszystkie cztery 

systemy połączone na stałe na początku grudnia 1969 r. Pomimo wczesnych słabości, logika i 

użyteczność systemu były szybko widoczne, a w ciągu roku jego rozmiar sieci zwiększyło się ponad 

trzykrotnie, a co miesiąc nawiązywane są kolejne połączenia. W 1973 r. ARPANet został rozszerzony 

poprzez łącze satelitarne z Norwegian Seismic Array oraz przez kabel transatlantycki do Londynu. 

Najwcześniejszy przodek Internetu zaczął działać, a informacje szybko zaczęły przepływać między jego 

węzłami. Oczywiście czysty okres udostępniania danych we wczesnym Internecie nie mógł trwać 

wiecznie. Chociaż sieć pozostawała w dużej mierze systemem badawczym i rządowym systemem 

komunikacyjnym przez pierwsze dwie dekady swojego istnienia, silne pojęcie o tym, co może 

potencjalnie osiągnąć wymiana informacji, nie było czymś, co mogło pozostać na zawsze domeną 

naukowców i urzędników. Podobnie samo wykorzystanie połączonych systemów komputerowych do 

pozytywnych celów było niemożliwym mrzonką. W ciągu dekady początkowych łączy ARPANet został 

opracowany prymitywny robak komputerowy, chociaż taki złośliwy program pojawił się w sieci dopiero 

w 1988 roku. W tym samym roku Robert Morris, student Massachusetts Institute of Technology, 

wypuścił robaka Morris, który szybko samoreplikował się na tysiącach komputerów, co stanowi 

znaczny procent całkowitej liczby systemów podłączonych do sieci. To przypadkowe wydanie obszernie 

pokazało brak jakichkolwiek protokołów bezpieczeństwa w sieci oraz naiwność, która przenikała jej 

użytkowników. W tym samym roku Donald Burleson został skazany za celowe podłożenie bomby 

logicznej w sieci komputerowej swojego byłego pracodawcy, w celu zniszczenia danych płacowych. Te 

dwa incydenty pokazały, jak wiele zniszczeń może wyrządzić nawet jeden programista z podstawowymi 

umiejętnościami, ze względu na samą naturę sieci. W 1989 roku brytyjski informatyk Tim Berners-Lee 

ogłosił swoją koncepcję stworzenia globalnego Internetu odpowiedniego dla społeczeństwa, 

nazwanego World Wide Web, poprzez łączenie dokumentów hipertekstowych przez Internet. Pomysł 

Berners-Lee wywołał falę ekspansji Internetu, gdy użytkownicy komputerów domowych zdali sobie 

sprawę, że ich systemy mogą służyć nie tylko do tworzenia dokumentów i uruchamiania programów, 

ale mogą być również wykorzystywane do celów badawczych. W ciągu kilku lat przeglądarki 

internetowe stworzyło wiele firm i instytucji naukowych, udostępniając Internet użytkownikom 

komputerów bez umiejętności programistycznych i specjalistycznej wiedzy. 

Zaczynają się cyberataki 

W 1994 roku dwóch hakerów, jeden brytyjski nastolatek, drugi 22-letni Izraelczyk, zdołało spenetrować 

jeden z najbardziej tajnych systemów Sił Powietrznych USA, sieć Laboratoriów Rzymskich. W ten 

sposób nie tylko ujawnili techniczne słabości wielu systemów rządowych i wojskowych, które można 

przeniknąć stosunkowo niewyszukanymi środkami, ale także wykazali, że prawo międzynarodowe i 

krajowe nie skonfrontowało się jeszcze z naturą ataków komputerowych. Nastolatek otrzymał lekką 

grzywnę po oskarżeniu o przestępstwo komputerowe; obywatel Izraela nie naruszył żadnych praw 



swojego narodu, a zatem w ogóle nie został pociągnięty do odpowiedzialności, poza nakazem 

aresztowania wydanym w Stanach Zjednoczonych. W następnym roku Kongres USA zażądał polityki 

infrastruktury informacyjnej w ramach budżetu Departamentu Obrony na 1996 rok. To z pewnością 

posunęło sprawę do przodu, a także zasadniczo przekazało siłom zbrojnym odpowiedzialność za 

ochronę rządowych, a nawet prywatnych systemów komputerowych przed wrogimi działaniami , ale 

niewiele zdziałało , by osiągnąć nawet szczątkowy poziom bezpieczeństwa w Internecie . Ponieważ 

Internet szybko się rozwijał i stał się coraz bardziej dostępny dla zwykłych obywateli, szybko stał się 

nową drogą dla działalności komercyjnej. Niektórzy sprzedawcy internetowi w dużej mierze trzymali 

się wzorców tradycyjnych firm, wykorzystując jedynie Internet jako sposób na poszerzenie obszaru 

reklamowego i usługowego. Amazon.com, na przykład, zaczynał jako internetowe źródło sprzedaży 

książek, ale wkrótce rozszerzył się, aby zaoferować konsumentom znacznie szerszą gamę produktów. 

Chociaż wykazanie choćby śladu zysku zajęło ponad dekadę, Amazon szybko stał się popularną nazwą 

dla niemal każdego rodzaju produktu materialnego, który można było kupić w zaciszu domu i szybko 

wysłać bezpośrednio do konsumenta. EBay, inny wczesny pionier Internetu, podjął znacznie bardziej 

radykalny krok, tworząc internetowy dom aukcyjny, w którym kupujący i sprzedający mogliby się ze 

sobą kontaktować bez jakiejkolwiek fizycznej interakcji. Założyciele firmy musieli jedynie zapewnić 

witrynę do aukcji z serwerem umożliwiającym jednorazową obsługę milionów takich sprzedaży oraz 

stworzyć system opinii, aby klienci i sprzedawcy mogli zasadniczo przyczynić się do nadzorowania całej 

społeczności. Za każdą transakcję, a nawet za każdą aukcję przedmiotu, serwis eBay pobierał niewielką 

opłatę, aby pokryć koszty oferowanej wygody. Podczas gdy sektor prywatny eksplodował w Internecie, 

rząd prawie nie zrobił prawie nic, aby zwiększyć bezpieczeństwo struktury sieci. Niestety, wielu 

obywateli miało i nadal ma bardzo nierealistyczne oczekiwania dotyczące prywatności w Internecie, co 

sprawiło, że cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą nielegalnej działalności na 

świecie, kosztującą dziesiątki miliardów dolarów rocznie. W 2000 roku FBI zaczęło badać serię ataków 

hakerskich „Moonlight Maze” na sieci akademickie, korporacyjne i rządowe. Im głębiej przyglądali się 

problemowi, tym bardziej byli zaniepokojeni, po części dlatego, że nie byli w stanie zidentyfikować 

sprawców, którzy przeniknęli setki wrażliwych serwerów i wydobyli nieznaną ilość informacji. Śledzili 

ataki z powrotem na serwer w Rosji, ale rosyjski rząd powstrzymywał wszelkie dalsze próby 

dochodzenia, nieumyślnie sugerując, że sprawcy mogli działać we współpracy z państwem. Oczywiście 

jest też całkiem możliwe, że rosyjski rząd odmówił współpracy z powodu innych, rzeczywistych lub 

wyimaginowanych prowokacji ze strony Stanów Zjednoczonych. Kiedy trwały ataki na Moonlight Maze, 

prawdopodobnie z poparciem narodowym, rozpoczęła się zupełnie inna kampania cyber włamań, 

ostatecznie o kryptonimie Solar Sunrise. W 1998 roku dwóm nastolatkom z Kalifornii i jednemu z 

Izraela, którzy spotkali się za pośrednictwem internetowego czatu, udało się współpracować przy 

skompromitowaniu ponad 500 sieci komputerowych, w tym serwerów należących do Departamentu 

Obrony USA. Cała trójka wydawała się być zajęta jedynie przebijaniem się nawzajem, sprawdzaniem, 

kto może wkraść się do najbezpieczniejszych stron, i nie ma dowodów na to, że faktycznie usunęli 

jakiekolwiek tajne informacje. Niemniej jednak, mimo że nie zaszkodzili, fakt, że trzech uczniów szkół 

średnich korzystających z dostępnych na rynku komputerów mogło uzyskać dostęp do jednych z 

najbardziej wrażliwych plików komputerowych w kraju, zatrzymało ekspertów ds. 

cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy administracja Clintona zareagowała, tworząc prezydencką Komisję 

ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, głównym celem rządu w sferze cybernetycznej były wysiłki na 

rzecz zwalczania piractwa cyfrowego poprzez uchwalenie ustawy Digital Millennium Copyright Act. 

Świadczyło to o braku powagi wobec prawdziwego zagrożenia, jakie niosą ze sobą cyberataki, i prawie 

jednomyślnym skupieniu się na ekonomicznych aspektach rewolucji internetowej. W 1999 roku Stany 

Zjednoczone przyłączyły się do innych członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 

prowadzeniu kampanii bombardowań z powietrza, mającej na celu zmuszenie prezydenta Serbii 

Slobodana Miloszevicia do usunięcia sił z separatystycznej prowincji Kosowo i postawienia się przed 



sądem w sprawie praw człowieka, Sądu w Hadze. Podczas ataków miały miejsce dwa ważne zdarzenia 

cybernetyczne. Kiedy samoloty NATO zaczęły bombardować serbskie wojska lądowe, serbscy hakerzy 

przeniknęli do natowskich serwerów WWW i poczty e-mail, wyłączając tryb offline i komplikując proces 

dowodzenia i kontroli w kampanii powietrznej. Kiedy zbłąkana „inteligentna bomba” zaprogramowana 

z nieprawidłowymi współrzędnymi GPS wylądowała na terenie ambasady chińskiej w Belgradzie, 

chińskie milicje hakerskie natychmiast przystąpiły do działania. Rozpoczęli masowe ataki typu 

rozproszona odmowa usługi (DDoS) na strony internetowe rządu i wojska USA, a w ciągu kilku tygodni 

po incydencie zamknęli lub zniszczyli setki z nich. Dwa lata później chiński myśliwiec zderzył się z 

amerykańskim samolotem, który zbierał sygnały wywiadowcze u wybrzeży Chin. Pilot myśliwca zginął, 

podczas gdy amerykański samolot musiał wykonać awaryjne lądowanie na chińskiej wyspie Hainan. 

Załoga samolotu została internowana, podczas gdy chińscy technicy roili się po każdym calu samolotu. 

W międzyczasie prawie 100 000 chińskich hakerów przeprowadziło skoordynowane ataki na strony 

internetowe rządu USA, ponownie demonstrując siłę zmotywowanych obywateli uzbrojonych w nawet 

przestarzały sprzęt komputerowy. Najbardziej wyniszczające gospodarczo i społecznie ataki 

komputerowe były w dużej mierze atakami masowymi poprzez tworzenie wirusów i robaków. Niestety, 

w subkulturze hakerskiej istnieje pewien stopień rozgłosu i sławy, który pochodzi z tworzenia 

szczególnie eleganckiego, a zatem potencjalnie destrukcyjnego wirusa programowego. Im więcej 

komputerów zostanie zainfekowanych, tym bardziej skuteczni twórcy wirusów będą brani pod uwagę 

w społeczności hakerów. Ostrzeżenia dotyczące takich wirusów stały się zbyt powszechne w 

społeczeństwie zachodnim, przez co niektórzy eksperci cybernetyczni twierdzą, że takie ostrzeżenia w 

rzeczywistości sprawiają, że użytkownicy są mniej świadomi bezpieczeństwa. Kiedy Morris Worm 

został wypuszczony z laboratorium MIT w 1988 roku, wykazał brak zabezpieczeń w Internecie. 

Niestety, pomimo wysiłków na rzecz zwalczania takiego oprogramowania, rozprzestrzeniły się one 

dopiero w kolejnych dziesięcioleciach. Wielomiliardowy przemysł rozwinął się w celu stworzenia 

oprogramowania antywirusowego i bezpieczeństwa komputerowego, ale firmy oferujące 

oprogramowanie antywirusowe często dowiadują się o potencjalnym naruszeniu, gdy już zainfekowały 

tysiące lub miliony komputerów. W 2000 roku wirus „I LOVE YOU”, stworzony przez Reonela Ramonesa 

i Onela de Guzmana z Filipin, rozprzestrzenił się tak szybko, że w ciągu kilku dni spowodował szkody o 

wartości ponad 10 miliardów dolarów. Usunięcie wirusa okazało się niezwykle trudne, ponieważ udało 

mu się wskrzesić z pozornie oczyszczonych maszyn, ukrywając się w różnych lokalizacjach. W 

następnym roku znacznie bardziej wyrafinowane robaki „Code Red” i „Nimda” wykorzystywały luki w 

oprogramowaniu do tworzenia dostępu do tylnych drzwi dla doświadczonych hakerów, zasadniczo 

umożliwiając zdalne przejęcie zainfekowanego komputera . Siła niszczycielskich robaków wciąż rośnie. 

W 2003 roku robak „SQL Slammer” rozprzestrzenił się tak szybko, że zdołał zamknąć cały światowy 

Internet na ponad 12 godzin. Po ponad dekadzie Slammer jest nadal jednym z najczęściej wykrywanych 

wirusów na świecie, po części dlatego, że miliardy użytkowników komputerów na świecie używa 

pirackich kopii oprogramowania systemu operacyjnego, takiego jak Microsoft Windows, które nie 

kwalifikują się do poprawek bezpieczeństwa . W tym samym roku robak „MS Blaster” pojawił się 

wkrótce po Slammerze i odniósł prawie taki sam poziom sukcesu, co nie tylko ujawniło kolejną lukę w 

oprogramowaniu, ale także pokazało, że naprawienie jednego problemu nie będzie w żaden sposób 

chronić przed kolejnym exploitem wykryte przez złośliwych programistów. W 2004 r. wirus „MyDoom” 

zaatakował komputery korzystające z najnowszych wersji systemu Microsoft Windows i spowodował 

szkody w wysokości 2 miliardów dolarów, zanim udało się go powstrzymać. Krytycy Microsoftu 

oskarżyli firmę o wypuszczanie swoich produktów na rynek, narażając ją na takie ataki. W 2008 roku 

kilku ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa wykryło nowego robaka szybko rozprzestrzeniającego się za 

pośrednictwem komputerów podłączonych do Internetu. Program wykorzystywał lukę w systemie 

operacyjnym Microsoft Windows, która umożliwiała mu szybkie rozprzestrzenianie się, kopiowanie i 

propagację na inne komputery połączone z pierwotną ofiarą. Każda z firm antywirusowych oznaczyła 



złośliwe oprogramowanie w swoich własnych schematach nazewnictwa, ale w opinii publicznej robak 

był nazywany po prostu „Conficker”. Twórcy programu pozostają nieznani, chociaż okazał się być 

niezwykle wyrafinowanym złośliwym oprogramowaniem, które wykorzystywało wiele technik do 

ukrywania się na zainfekowanym hoście i opierania się eliminacji. Maszyny zaatakowane przez robaka 

Conficker zostały zintegrowane z jednym z największych botnetów w historii, w którym zainfekowane 

zostały miliony komputerów. Conficker pokonał większość powszechnych środków zapobiegania i 

wykrywania oraz zdołał wejść do sieci komputerowych sił wojskowych i rządowych na całym świecie. 

Francuskie wojsko zostało zmuszone do uziemienia wielu samolotów, ponieważ nie mogli pobrać 

planów lotu. W Wielkiej Brytanii i Niemczech komputery wojskowe w poszczególnych krajach zgłosiły 

setki komputerów, które wykazywały oznaki wirusa i musiały zostać poddane kwarantannie z sieci. Co 

dziwne, pomimo niezwykłej zdolności do rozprzestrzeniania się, botnet Conficker nie przeprowadził 

żadnych znaczących ataków, mimo że według niektórych szacunków w sieci znajdowało się 15 

milionów maszyn, z których wiele może spowodować wyłączenie praktycznie każdej strony 

internetowej, serwera lub sieci, i prawdopodobnie wystarczy, by wyrzucić cały naród z Internetu. 

Zamiast tego piąty główny wariant Confickera próbował rozpowszechniać program generujący spam i 

pobierać fałszywy program antywirusowy na komputery-hosty. Conficker przeszedł kilka wersji, 

aktualizując się, kontaktując się z serwerem kontrolnym i prosząc o instrukcje. Ta wyrafinowana próba 

utrzymania użyteczności robaka i załatania jego luk w programach antywirusowych i chroniących przed 

złośliwym oprogramowaniem skłoniła badacza Marka Bowdena do nazwania walki z Confickerem 

„pierwszą cyberwojną światową”. Gwałtowne rozprzestrzenianie się Confickera spowodowało, że 

Microsoft podjął niezwykły krok polegający na wydaniu łatki poza normalnym cyklem aktualizacji. 

Spowodowało to również utworzenie międzynarodowej grupy branżowej, która ma walczyć z jego 

rozprzestrzenianiem się i starać się zapobiegać wszelkim cyberatakom ze strony jej kontrolerów. 

Przedstawiciele Microsoft, ICANN, kilku firm antywirusowych, China Internet Network Information 

Center, instytucje akademickie i niektórzy z największych dostawców usług internetowych połączyli 

swoją wiedzę i zasoby, aby przechytrzyć programistów Conficker. Chociaż autorów Confickera nie 

wymieniono publicznie, „kabała Conficker” zorganizowana w celu przeciwdziałania temu 

zasugerowała, że pochodzi on z Ukrainy, opierając się na wielu cyfrowych wskazówkach zawartych w 

oprogramowaniu Confickera. Podczas gdy wiele najbardziej destrukcyjnych wirusów i robaków atakuje 

bezkrytycznie każdy podatny na ataki system, w pierwszej dekadzie XXI wieku dostosowane wirusy 

stały się kluczową częścią cyberarsenału. Takie złośliwe oprogramowanie ma na celu 

rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej wroga, bez konieczności bezpośredniego połączenia z 

pierwotnym napastnikiem. Może być używany do wyszukiwania poufnych danych, ale może też służyć 

do sabotażu. Najbardziej znany taki wirus, Stuxnet, zaprojektowany do atakowania irańskiej sieci 

komputerowej programu nuklearnego, został omówiony w dalszej części. W 2011 r. robak „Georbot” 

zaczął rozprzestrzeniać się w gruzińskich systemach rządowych, umożliwiając napastnikom 

szpiegowanie poufnych plików. W rzadkim zwycięstwie obrońców cybernetycznych gruzińskiemu 

zespołowi reagowania na incydenty komputerowe udało się podłożyć fałszywy plik, który botmaster 

mógł zebrać i otworzyć. Spowodowało to uruchomienie programu, który pozwolił gruzińskiemu 

zespołowi przejąć kontrolę nad plikiem głównym komputera napastnika i włączyć jego kamerę 

internetową, a także prześledzić jego lokalizację w Rosji. Nic dziwnego, że atakujący do prowadzenia 

swoich działań wykorzystywał serwer należący do Russian Business Network, ogromnego rosyjskiego 

kręgu cyberprzestępczego.  

W 2012 roku saudyjska narodowa korporacja naftowa Aramco padła ofiarą dość prostego cyberataku 

brutalnej siły, z niespodzianką. Zamiast niszczyć strony internetowe lub kraść poufne dane 

korporacyjne, wirus „Shamoon” po prostu rozprzestrzeniał się tak szybko, jak to możliwe przez sieć 

komputerową, a następnie wykonywał polecenie zniszczenia plików, które uczyniło ponad 30 000 stacji 



roboczych całkowicie bezużytecznymi. Nie było możliwości odzyskania żadnego z plików ani naprawy 

systemów; stały się „cegłami, których nawet nie można było podnieść”. Chociaż Aramco miało 

finansowe możliwości, aby szybko wymienić całą sieć i przywrócić ją do działania w czasie krótszym niż 

dwa tygodnie, atak był nadal potężnym uderzeniem gospodarczym przeciwko państwu 

kontrolującemu największe rezerwy ropy naftowej na świecie. Napastnicy nazywali siebie „Tnącym 

Mieczem Sprawiedliwości Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odkryto Shamoona, irańscy eksperci 

komputerowi zaczęli ostrzegać firmy antywirusowe i zajmujące się bezpieczeństwem komputerowym 

o nowym złośliwym programie, który wykryli w komputerach irańskiego przemysłu naftowego. 

Nazywany „Flame” lub „Wiper”, w zależności od agencji śledczej, nowy wirus był ogromny jak na 

standardy złośliwego oprogramowania; przy 20 megabajtach był zbyt duży, aby można go było 

rozpowszechniać za pośrednictwem poczty e-mail lub innych tradycyjnych środków. Zamiast tego 

został zamaskowany jako legalna poprawka bezpieczeństwa dla systemu Microsoft Windows, a zatem 

specjaliści od bezpieczeństwa zasadniczo ładowali robaka na komputery, którymi zarządzali. Flame 

miał możliwości znacznie wykraczające poza jakiekolwiek znane do tej pory złośliwe oprogramowanie, 

w tym możliwość nagrywania dźwięku za pomocą mikrofonu komputera, rejestratora naciśnięć 

klawiszy oraz możliwość włączania kamery komputera i używania jej do robienia zdjęć. Krótko mówiąc, 

Flame był najlepszym narzędziem cyberszpiegowskim, umożliwiającym nie tylko przechwytywanie i 

usuwanie plików na zainfekowanym komputerze, ale także szpiegowanie użytkowników i tworzenie 

dokładnej mapy fizycznego otoczenia sieci. Być może najbardziej niepokojące, dochodzenia w sprawie 

kodu Flame'a wykazały, że prawdopodobnie został on stworzony w 2006 roku, co oznacza, że działał 

cicho przez ponad pięć lat, zanim został odkryty. Nic dziwnego, że dzielił pewne elementy kodowania 

ze Stuxnetem, co sugeruje, że prawdopodobnie był dziełem tego samego narodu i prawdopodobnie 

tego samego zespołu projektowego.  

Cyberaktywność na nuklearnym Bliskim Wschodzie 

7 czerwca 1981 roku Izraelskie Siły Obronne rozpoczęły operację Babilon. W tej akcji wojskowej 

połączone siły uderzeniowe samolotów F-15 i F-16 wystartowały z Izraela, przeleciały w pobliżu 

południowej granicy Jordanii i przez przestrzeń powietrzną Arabii Saudyjskiej oraz przebiły iracką 

przestrzeń powietrzną wzdłuż wcześniej zidentyfikowanej luki w irackiej obronie przeciwlotniczej . 

Podczas lotu w pobliżu terytoriów Jordanii i Arabii izraelscy piloci mówili tylko po arabsku, używając 

sfałszowanego akcentu, aby symulować patrole z Jordanii i Arabii Saudyjskiej, które przypadkowo 

przedostały się na terytorium innych. Nie tylko dostarczyło to wiarygodnego wyjaśnienia ich sygnatury 

radarowej, ale także wyjaśniło, dlaczego nie używali żadnej formy częstotliwości radiowej, która 

identyfikowałaby ich jako siły przyjazne kontrolerom ruchu lotniczego w obu krajach. W ten sposób 

udało im się zbliżyć do granicy irackiej bez wywoływania jakichkolwiek alarmów. Irakijczycy wiedzieli, 

że ich obrona przeciwlotnicza ma obszary o ograniczonym zasięgu lub nie ma ich wcale, ale nie widzieli 

powodów do niepokoju wzdłuż swoich zachodnich i południowych granic i skoncentrowali większość 

swoich sił na pozycjach obronnych, aby przeciwdziałać wszelkim irańskim najazdom. Izraelczycy 

przeprowadzili zmasowany atak wyprzedzający na kompleks reaktorów w Osirak, obiekt jądrowy, 

który, jak twierdzili, zostanie wykorzystany do opracowania broni jądrowej. Atak był przytłaczającym 

sukcesem z izraelskiej perspektywy, poważnie uszkadzając reaktor bez utraty jakichkolwiek izraelskich 

aktywów. Podczas gdy Irak skarżył się Organizacji Narodów Zjednoczonych na ten atak, jego 

zaabsorbowanie wojną iracko-irańską zabroniło wszelkich prób wznowienia programu nuklearnego, a 

reaktor w Osirak pozostał niedokończony do 1991 roku, kiedy został zniszczony przez nalot lotniczy 

podczas wojny w Zatoce Perskiej. Atak wykazał, że izraelski rząd nie będzie tolerował idei wrogiego, 

uzbrojonego w broń nuklearną narodu na Bliskim Wschodzie i poszedł za wcześniej ustalonym 

precedensem, że Izrael nie będzie czekał na atak, jeśli przewidział zbliżające się zagrożenie. Większość 

krajów Bliskiego Wschodu wykazała niewielkie zainteresowanie pogonią za bronią nuklearną, być może 



częściowo ze względu na obawę, że jakakolwiek inwestycja w program nuklearny zostałaby 

prawdopodobnie zmarnowana z powodu prawie nieuniknionego izraelskiego ataku. Jednak nie każdy 

reżim w regionie zadowolił się porzuceniem jakichkolwiek ambicji nuklearnych, a ci, którzy wybrali broń 

nuklearną, z pewnością wiele nauczyli się na niezdolności Iraku do ochrony swojego obiektu. Każdy 

naród w zasięgu nalotu Izraela musiałby albo zachować w tajemnicy swoje ambicje nuklearne, co jest 

szczególnie trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę umiejętności izraelskich służb wywiadowczych, albo 

musiałby chronić miejsce w taki sposób, aby izraelski atak prawdopodobnie nie zniszczył to. W 

szczególności dwa narody postanowiły opracować broń jądrową wbrew stanowisku Izraela w sprawie 

prewencyjnych ataków na obiekty jądrowe, Syrię i Iran. Program nuklearny rządu syryjskiego powstał 

co najmniej w 2004 roku, kiedy to bezpośrednie powiązania między naukowcami syryjskimi i 

północnokoreańskimi dowiodły zainteresowania Syrii rozwojem energetyki jądrowej i być może broni 

jądrowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę poprzednią historię konfliktu między Syrią a Izraelem, w tym 

trzy wcześniejsze wojny na pełną skalę i niezliczone potyczki graniczne, Syryjczycy wiedzieli, że 

Izraelczycy nie będą tolerować programu broni jądrowej na syryjskiej ziemi. W ten sposób zakupili od 

Rosji najnowocześniejszy zintegrowany system obrony powietrznej (IADS), zdolny do obrony całej 

syryjskiej przestrzeni powietrznej przed izraelskim najazdem. Atak na tak masowy IADS nałożyłby na 

atakującego ogromne straty, chyba że można by temu jakoś przeciwdziałać; każdy atak na obiekt 

musiałby być przeprowadzony na ziemi. Oczywiście, armia syryjska ustanowiła znaczącą obecność w 

pobliżu rejonu Deir az-Zor, miejsca budowy reaktora. Izraelczycy wykorzystali wszystkie posiadane 

zasoby wywiadowcze, aby potwierdzić, że miejsce to rzeczywiście było reaktorem, i być może nawet 

rozpoczęli nalot komandosów, aby odzyskać materiały nuklearne z miejsca, aby potwierdzić jego cel. 

Jednak zniszczenie tej pozycji wymagałoby znacznie większej siły ognia niż ta, którą dysponuje mała 

grupa szturmowa, dlatego premier Ehud Olmert ponownie zwrócił się do izraelskich sił powietrznych, 

aby zaatakować to miejsce. W przeciwieństwie do Iraku w 1981 r. Syryjczycy nie pozostawili żadnych 

wyraźnych luk w zasięgu radarowym tego obszaru. Co więcej, Izraelczycy nadal latali samolotami tego 

samego typu, co 26 lat wcześniej, aczkolwiek w zmodernizowanych konfiguracjach. Z pewnością chcieli 

podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniknąć utraty samolotów lub pilotów podczas ataku, 

ponieważ takie straty wykluczałyby wszelkie próby odmowy odpowiedzialności za uderzenie. W ten 

sposób pokładali duże zaufanie w nieprzetestowanej formie działań ofensywnych: ataku 

cybernetycznym mającym na celu uniemożliwienie syryjskim IADS wykrycia lub zaatakowania 

izraelskiego samolotu. Izraelscy cyberwojownicy przeniknęli do syryjskiej sieci cybernetycznej IADS i 

sfałszowali ją, zasadniczo mówiąc systemom radarowym, że w ich pobliżu nie ma nic wartego uwagi i 

uniemożliwiając jakąkolwiek aktywność celową. 6 września 2007 r. Izraelskie Siły Obronne 

przeprowadziły jednoczesne ataki cybernetyczne i kinetyczne. Pierwszą oznaką ataku, jaki otrzymali 

Syryjczycy, był odgłos bomb wybuchających w kompleksie, całkowicie go niszczących. W następstwie 

ataku izraelski rząd zachował charakterystyczne milczenie, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając, że 

rozpoczął strajk. Ze swojej strony Syryjczycy oskarżyli Izraelczyków o naruszenie syryjskiej przestrzeni 

powietrznej i bombardowanie terytorium Syrii, najpierw twierdząc, że bomby spadły na pustą 

pustynię, a później twierdząc, że Izraelczycy uderzyli w niedokończone koszary wojskowe. Jednak 

kolejne inspekcje przeprowadzone przez ONZ i Międzynarodowe Stowarzyszenie Energii Atomowej 

(MAEA) wykazały, że obiekt, który został całkowicie rozebrany i zrównany z ziemią przez rząd syryjski 

w następstwie ataku, rzeczywiście był niekompletnym reaktorem jądrowym. Rząd izraelski w końcu 

opublikował swoje dane wywiadowcze pokazujące, że strona miała taki sam projekt jak 

północnokoreański reaktor jądrowy i byłby w stanie wyprodukować wystarczającą ilość 

przetworzonego materiału do budowy kilku broni jądrowych rocznie. Możliwość irańskiego programu 

nuklearnego przeraża również izraelski rząd, w dużej mierze z powodu powtarzających się irańskich 

gróźb zniszczenia państwa żydowskiego wszelkimi możliwymi środkami. Oczywiście Iran i Izrael nie 

mają wspólnych rozkazów, a każdy irański obiekt jest daleko poza lotem izraelskich samolotów, aby 



dotrzeć bez tankowania w powietrzu. W związku z tym bezpośredni atak na takie miejsce wymagałby 

okrężnej trasy, ponieważ samoloty-cysterny nie mogą być wykorzystane do penetracji wrogiej 

przestrzeni powietrznej z jakimkolwiek stopniem przeżywalności, ani do ataku rakietami balistycznymi. 

Jakiekolwiek izraelskie siły uderzeniowe musiałyby przelecieć przez Morze Czerwone i wokół Półwyspu 

Arabskiego przed wkroczeniem do irańskiej przestrzeni powietrznej z Zatoki Perskiej, chyba że można 

by uzyskać pozwolenie od wrogich państw między Izraelem a Iranem. Podobnie jak Syryjczycy, 

Irańczycy zbudowali pierwszorzędną sieć obrony powietrznej, a także posiadają znaczne siły 

powietrzne, które mogą być w stanie przechwycić każdy atakujący samolot. Tak więc powtórzenie 

ataków Osirak i Deir az-Zor prawdopodobnie nie zadziałałoby w przypadku irańskiego programu 

nuklearnego, a jednak pozostawienie takiego programu na miejscu stworzyłoby egzystencjalne 

zagrożenie dla państwa izraelskiego. Irański obiekt jądrowy w Natanz wykorzystywał specyficzne 

maszyny przemysłowe produkowane przez Siemens Corporation. Kluczowym aspektem maszyn 

obsługujących wirówki do wzbogacania uranu były programowalne sterowniki logiczne (PLC), które 

zautomatyzowały systemy. Z kolei te sterowniki PLC były sterowane przez specjalny program, 

oprogramowanie Siemens Step7, działające w standardowym systemie operacyjnym Microsoft 

Windows. Nieznany naród lub narody opracowały niezwykle specyficznego robaka komputerowego o 

pseudonimie Stuxnet, który celowo szukał systemów kontroli nadzoru i gromadzenia danych (SCADA) 

produkowanych przez firmę Siemens, które mogłyby być wykorzystywane w niektórych procesach 

przemysłowych. Chociaż robak rozprzestrzeniał się na jak największej liczbie komputerów, nie 

podejmował żadnych działań poza tym, co było konieczne do rozprzestrzeniania się, chyba że wykrył 

określone oprogramowanie docelowe na zainfekowanej maszynie. W takim przypadku Stuxnet 

przepisał oprogramowanie sterujące, aby zmienić częstotliwość prędkości wirówki, powodując fatalną 

wadę maszyn przemysłowych. Z biegiem czasu zmiana ta spowodowała samozniszczenie szybko 

wirujących wirówek. To nie tylko zrujnowało znaczną liczbę wirówek w Natanz, ale także 

spowodowało, że irańscy naukowcy nuklearni zamknęli cały proces wzbogacania do czasu, aż udało się 

odkryć przyczynę tego procesu. Iran, stosunkowo zaawansowane cybermocarstwo, nie popełnił 

głupiego błędu, łącząc swój program nuklearny z globalnym Internetem. Jednak ich kompetencje 

doprowadziły do nadmiernej pewności siebie i przyjęli fatalne założenie, że przegroda powietrzna sieci 

przemysłowej z World Wide Web uchroni ją przed wrogimi podmiotami. Incydent ze Stuxnetem w 

Iranie pokazuje szereg kluczowych lekcji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i wojny 

cybernetycznej. Po pierwsze, największą luką w systemie jest zawsze człowiek. Chociaż irański system 

nie był połączony z Internetem, jego terminale w sieci nuklearnej były ze sobą połączone, a po 

wprowadzeniu do systemu złośliwego oprogramowania było ono w stanie szybko rozprzestrzenić się 

po całej sieci Natanz. Mogła zostać wprowadzona przez jednego z techników Natanz na dysku flash lub 

za pośrednictwem innej formy nośnika wymiennego albo mogła zostać przesłana przez ludzkiego 

agenta. Po drugie, doświadczenie Stuxneta pokazuje ogromne zasoby, jakie państwo narodowe może 

przeznaczyć na cyberwojnę. Zaprogramowanie takiego ataku, który bardzo selektywnie wycelował 

dokładnie w maszyny przemysłowe używane w Natanz, wymagało masowego planowania, obszernego 

gromadzenia danych wywiadowczych i miesięcy kodowania przez oddany zespół specjalistów. Z 

pewnością nie była to robota samotnego hakera, który próbował zaatakować irański program 

nuklearny. Po trzecie, i być może najbardziej frustrujące dla nieznanego jeszcze napastnika w sprawie 

Stuxnet, zademonstrował przejściowe skutki nawet najbardziej wyrafinowanych cyberataków. Chociaż 

tymczasowo zamknął produkcję w Natanz, nie zniszczył obiektu w taki sam sposób, jak naloty na 

programy nuklearne w Iraku i Syrii. Co więcej, twórcy Stuxneta wykorzystali niezwykle dużą liczbę luk 

w zabezpieczeniach, aby dostarczyć robaka, z co najmniej czterema wcześniej nieznanymi exploitami 

zero-day użytymi w kodzie. Wykorzystanie takich luk w zabezpieczeniach ujawnia słabość systemu 

operacyjnego komputera i zazwyczaj oznacza, że te możliwe do wykorzystania błędy kodowania 

zostaną wkrótce załatane i niedostępne. Izrael jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej 



prawdopodobnych sprawców ataku Stuxnet, chociaż Stany Zjednoczone również zasugerowano jako 

możliwe źródło robaka. Chociaż było to bez wątpienia dziełem narodowych sił cybernetycznych, 

istnieje co najmniej kilkanaście narodów, które mają zarówno zdolność, jak i motywację, aby 

powstrzymać irańskie ambicje nuklearne, a zatem może nigdy nie zostać definitywnie udowodnione, 

który naród lub narody były odpowiedzialne za atak . Istnieją dowody sugerujące, że atak został 

prawdopodobnie zainicjowany przez demokrację zachodnią, częściowo dlatego, że robak Stuxnet 

otrzymał polecenie usunięcia się z zainfekowanych maszyn 24 czerwca 2012 r., co zwykle nie jest 

uwzględniane w projektach szkodliwego oprogramowania w krajach niezachodnich. Fakt, że każdy 

zainfekowany komputer mógł rozprzestrzenić wirusa tylko na trzy niezainfekowane maszyny, a żaden 

komputer, na którym nie było oprogramowania docelowego, nie został zainfekowany przez wirusa, 

sugeruje, że twórca dołożył dodatkowych starań, aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom ubocznym 

niezamierzonym ofiarom. . Gdyby robak nie został w tajemniczy sposób wykryty przez wcześniej mało 

znaną firmę zajmującą się bezpieczeństwem Internetu na Białorusi, jego istnienie mogłoby pozostać 

tajemnicą dla irańskiego rządu. Kiedy wiadomości o programie Stuxnet po raz pierwszy zaczęły się 

rozprzestrzeniać, zmasowany atak DDoS uderzył w kilka serwerów, które rozpowszechniały 

przemysłowe aktualizacje cyberbezpieczeństwa, co sugeruje, że twórcy Stuxneta próbowali 

uniemożliwić Irańczykom poznanie przyczyny ich problemów z wirówką 

Przygotowania do cyberataków na infrastrukturę 

Ataki na infrastrukturę krytyczną od dawna są kluczowym aspektem działań wojennych. Sieci 

transportowe i systemy komunikacyjne od dawna uważane są za uzasadnione cele wojskowe i mogą 

obejmować fizyczne ataki na krytyczne węzły, takie jak mosty i węzły kolejowe, lub mogą obejmować 

próby zagłuszania lub w inny sposób zakłócania komunikacji przez wojnę elektroniczną. Podczas 

amerykańskiej wojny secesyjnej jedną z kluczowych funkcji sił kawalerii było omijanie wrogich armii 

piechoty i atakowanie linii kolejowych na tyłach. Ataki te zakłóciły przepływ zaopatrzenia i posiłków na 

linie frontu i spowodowały niekończące się problemy dla dowódców po obu stronach wojny. Ponieważ 

przewody telegraficzne zwykle podążały ścieżką torów kolejowych, były również narażone na 

zakłócenia, zwykle przez przecinanie przewodów lub niszczenie słupów, które je unosiły. Kiedy generał 

dywizji William T. Sherman prowadził swój słynny marsz przez Georgię, jego żołnierze zwracali 

szczególną uwagę na ataki na linie kolejowe. Nie zadowalając się jedynie rozrywaniem torów, 

zbudowali duże ogniska z drewnianych podkładów, a następnie ułożyli stalowe szyny na ogniu, 

powodując ich wypaczenie i wymagającą całkowitej wymiany. Podczas II wojny światowej alianccy 

dowódcy powietrzni rozpoczęli masową kampanię przeciwko niemieckim i francuskim sieciom 

kolejowym przed lądowaniem w Normandii. W każdym razie zniszczył zdolność Niemców do 

uzupełniania zaopatrzenia swoich jednostek na linii frontu, co znacznie zwiększyło 

prawdopodobieństwo powodzenia ataku desantowego. Podczas wojny w Zatoce Perskiej pociski 

samosterujące Tomahawk załadowane specjalnym pakietem „Kitt-2” przelatywały nad irackimi 

miastami, dozując tysiące mikrowłókien, które wyłączały sieci elektryczne. Bez energii elektrycznej 

wiele irackich systemów obrony przeciwlotniczej stało się całkowicie bezwartościowe. Współczesne 

sieci elektryczne i sieci transportowe opierają swoje funkcje na systemach komputerowych. 

Komputery służą do śledzenia zapasów i określania przesyłek, które muszą zostać wysłane z 

regionalnych centrów dystrybucji do terminali w punktach sprzedaży. Są one również wykorzystywane 

do regulowania ruchu w krajowych sieciach kolejowych i drogowych oraz do przenoszenia odpływów 

energii elektrycznej z jednej stacji na drugą, aby zapobiec regionalnym przerwom w dostawie prądu. 

Te innowacje sprawiają, że systemy są wydajniejsze, o ile działają, ale mogą również wywołać poważne 

efekty kaskadowe w przypadku awarii. Tak więc, chociaż są one niezwykle przydatne, mogą również w 

odpowiednich okolicznościach zamienić mały problem w katastrofę. Istnieje niepokojący trend 

dowodów wskazujących na umieszczanie tylnych drzwi i bomb logicznych w amerykańskiej 



infrastrukturze kontrolującej sieć elektryczną, co sugeruje, że jeden lub więcej potencjalnych wrogów 

podjęło kroki w celu ułatwienia cybersabotażu w przypadku wybuchu wojny. 

Rosyjscy haktywiści i duma narodowa 

Narody Rosji i Estonii mają długą historię konfliktów, aczkolwiek w bardzo koślawym stylu. Po 

stuleciach rosyjskiej dominacji republika estońska ogłosiła niepodległość w 1918 r. i uzyskała 

międzynarodowe uznanie jako odrębny naród w 1920 r. W 1940 r. Związek Radziecki najechał Estonię, 

ale okupował kraj tylko przez kilka miesięcy, zanim został wyparty przez Niemcy który władał 

terytorium do 1944 r., kiedy to Sowieci ponownie podbili region. W następstwie II wojny światowej 

Estonia została przymusowo włączona do Związku Radzieckiego jako sowiecka socjalistyczna republika 

i pozostała częścią ZSRR aż do jego upadku w 1991 roku, kiedy Estonia ponownie ogłosiła 

niepodległość. W 2004 roku mała republika bałtycka przystąpiła zarówno do Unii Europejskiej, jak i do 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, dwa posunięcia, które irytowały rosyjski rząd, który stale 

tracił swoją poprzednią hegemonię w regionie. W 2007 roku ustawodawca estoński uchwalił ustawę o 

zakazanych strukturach, która nakazywała usunięcie wszelkich publicznych pozostałości sowieckiej 

okupacji Estonii z terenów publicznych. Obejmowało to masywny posąg radzieckiego żołnierza z brązu, 

wzniesiony w stolicy, Tallinnie, pod koniec II wojny światowej. Pomnik symbolizował rosyjską 

determinację w pokonaniu nazistowskich Niemiec i został otoczony grobami żołnierzy Armii 

Czerwonej. Każda próba usunięcia go może zdenerwować znaczącą mniejszość rosyjską w Estonii, a 

także rosyjski rząd w Moskwie. Niemniej jednak estoński rząd zdecydował się przenieść pomnik w 

nowe, mniej widoczne miejsce na narodowym cmentarzu wojskowym, co absolutnie rozwścieczyło 

obywateli rosyjskiego dziedzictwa i rosyjskich nacjonalistów w znacznie większym sąsiedztwie. 

Usunięcie posągu nie sprowokowało inwazji sił rosyjskich na pełną skalę, co mogłoby wywołać znacznie 

większy konflikt z siłami NATO. Zamiast tego cały naród Estonii został dotknięty serią masowych ataków 

DDoS, pochodzących głównie z Rosji. Dziesiątki tysięcy komputerów typu botnet zaczęły zalewać 

estońskie serwery komputerowe żądaniami dostępu do informacji i stron internetowych. Rezultatem 

był w istocie ogromny cybernetyczny korek, który spowodował wyłączenie setek estońskich serwerów 

rządowych i finansowych. W przeciwieństwie do typowego ataku DDoS, który może być uważany za 

uciążliwy i który może trwać tylko kilka dni, ataki DDoS na estoński system cybernetyczny w dalszym 

ciągu nasilały się i wkrótce zaczęły wywierać znaczący wpływ na estońską gospodarkę. Estonia jest 

jednym z najbardziej uzależnionych od Internetu społeczeństw na świecie, z ogromnym odsetkiem 

populacji, który polega na Internecie w zakresie informacji, bankowości i zatrudnienia, a masowe ataki 

na estońskie serwery zasadniczo spowodowały zatrzymanie całego Internetu w całym kraju. Każda 

próba zresetowania serwerów powodowała ponowną falę ataków DDoS; wkrótce atakami objęto 

ponad milion komputerów, z których większość prawdopodobnie była wykorzystywana bez wiedzy lub 

zgody ich właścicieli.  Estoński rząd zwrócił się o pomoc do nowych partnerów gospodarczych i 

wojskowych, w tym skargę do Rady Północnoatlantyckiej, organu zarządzającego NATO. Eksperci 

cybernetyczni rzucili się do Tallinna, aby zaoferować pomoc, ale niewiele mogli zrobić, aby 

powstrzymać bezprecedensową falę ataków DDoS. Próby wyśledzenia napastników wykazały, że 

botnety były przeprogramowywane, aby przeciwdziałać wszelkim próbom powstrzymania ataków. 

Niestety, technicy ds. cyberbezpieczeństwa nie byli w stanie definitywnie udowodnić pierwotnego 

źródła ataków, mimo że pewne dowody wskazywały, że większość kodu programów atakujących 

została wygenerowana na klawiaturach pisanych cyrylicą. Błagania władz rosyjskich o pomoc trafiały 

na głuche uszy; Rosjanie nie tylko stanowczo odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzialności za ataki, ale 

także odmawiali udziału w jakichkolwiek próbach dochodzeniowych lub zezwolenia cyberśledczym na 

dostęp do rosyjskich systemów. Nawet gdy dowody wskazywały, że kontrolerzy botnetów znajdowali 

się w Rosji, rząd sugerował, że rosyjscy patrioci mogli zaatakować z własnej woli, za co nie zostaliby 

ukarani przez rosyjski rząd. Ostatecznie kryzys dyplomatyczny zniknął, podobnie jak ataki na 



infrastrukturę Estonii. Brązowy posąg pozostał w nowym miejscu, chociaż Estończycy raczyli 

zaangażować się w kilka projektów upiększających w okolicy, aby nadać mu większą widoczność. NATO 

stworzyło także centrum cyberobrony w Estonii, które zostało otwarte w 2008 roku. Oczywiście w 

domenie cybernetycznej lokalizacja takiego centrum jest w dużej mierze nieistotna, ale jego obecność 

na ziemi estońskiej służyła jako symbol determinacji NATO w obronie narodu, zarówno przed atakami 

fizycznymi, jak i cybernetycznymi. W rok po estońskich cyberatakach rząd rosyjski zwrócił uwagę na 

innego byłego sowieckiego wasala, maleńką gruzińską republikę nad Morzem Czarnym. Podobnie jak 

Estonia, Gruzja próbowała wykorzystać chaos wywołany I wojną światową i rewolucją bolszewicką do 

ogłoszenia niepodległości od Rosji. Jego próba okazała się znacznie mniej udana, a po zakończeniu 

wojny domowej w Rosji w 1921 r. wojska radzieckie zmiażdżyły oderwaną republikę i mocno 

sprowadziły ją z powrotem do sowieckich obszarów. Kiedy rozpadł się Związek Radziecki, Gruzja była 

jedną z pierwszych republik, które ogłosiły swoją niepodległość i podobnie jak Estonia starała się 

przystąpić do NATO po zimnej wojnie, chociaż jej wniosek został odrzucony z powodu problemów 

autokratycznych rządów i korupcji. W 2008 roku Gruzja została uwikłana w konflikt z dwiema 

półautonomicznymi prowincjami, Osetią Południową i Abchazją, z których każda miała większość 

rosyjską. Gruzińska inwazja na Osetię Południową wywołała natychmiastową reakcję wojskową Rosji, 

która szybko wypędziła gruzińskie siły zbrojne i zagroziła zmiażdżeniem całego narodu gruzińskiego. 

Rosyjskie siły cybernetyczne działały zdecydowanie na rzecz rosyjskiej inwazji na Gruzję. Masowe ataki 

DDoS miały na celu odizolowanie gruzińskiej ludności zarówno od rządu gruzińskiego, jak i reszty 

świata. Celem tych ataków było nie tylko wyłączenie gruzińskich serwerów rządowych i mediów, ale 

także szerzenie prorosyjskiej propagandy. Ataki ukierunkowane poszły za gruzińskim systemem 

bankowym, a kiedy gruzińskie banki przerwały połączenia internetowe w nadziei na ochronę informacji 

swoich klientów, rosyjskie botnety zaczęły wysyłać fałszywe wiadomości symulujące cyberataki 

gruzińskich banków, wymierzone w europejski system bankowy. To z kolei uruchomiło szereg 

mechanizmów obronnych, które służyły jedynie do dalszego izolowania gruzińskiego systemu 

bankowego, a także do zablokowania możliwości przetwarzania płatności kartami kredytowymi w 

Gruzji. Wkrótce potem cała gruzińska sieć telefonii komórkowej została wyłączona przez ataki DDoS, 

skutecznie odcinając mały naród od większości świata zewnętrznego. W obliczu przytłaczających sił 

militarnych i cybernetycznych, rząd gruziński został zmuszony do podpisania upokarzającego 

porozumienia pokojowego z rządem rosyjskim, odrzucając wszelkie roszczenia do Osetii Południowej i 

Abchazji, które wkrótce głosowały za przyłączeniem do Rosji, i pozwalając siłom rosyjskim na 

utrzymanie kontrolę nad „strefą buforową”, dopóki nie zostaną zwolnione przez siły pokojowe ONZ, 

które nigdy nie przybyły. Podobnie jak w przypadku Estonii sprzed roku, rosyjski rząd zaprzeczył, jakoby 

nakazał jakąkolwiek formę cyberofensywy przeciwko Gruzji i zasugerował, że wszelkie takie ataki 

musiały być przeprowadzone przez patriotycznych Rosjan z własnej woli. W obu przypadkach 

metodologia cybernetyczna była stosunkowo prymitywna, ponieważ obejmowała atak typu brute-

force DDoS, który wymagał ogromnych botnetów do ciągłej ewolucji i kontynuowania ataków. Pomimo 

prymitywnego podejścia, oba ataki były jednak niezwykle skuteczne i wykazały chęć i możliwości rządu 

rosyjskiego oraz jego rodaków do wykorzystania cyberataków jako głównego czynnika 

umożliwiającego użycie siły w celu uzupełnienia przemocy fizycznej. 

Chińskie podejście do nieregularnych działań wojennych 

W 1949 roku Komunistyczna Partia Chin wyszła z wieloletniej wojny domowej i przejęła kontrolę nad 

Chinami kontynentalnymi. Resztki jego przeciwników, nacjonalistów, uciekły na Tajwan, gdzie 

ustanowili rywalizujący rząd pod egidą amerykańskiej ochrony. Ucieczka na Tajwan pozwoliła Stanom 

Zjednoczonym i ich sojusznikom utrzymać prawną fikcję, że rząd tajwański nadal kontroluje Chiny i, co 

być może najważniejsze, powinien nadal zajmować stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nic 

dziwnego, że Związek Radziecki, jedyna komunistyczna władza w radzie, odrzucił ten pomysł i w 



proteście zdecydował o rozpoczęciu bojkotu Organizacji Narodów Zjednoczonych do czasu zmiany 

sytuacji. Zwycięstwo chińskich komunistów w najbardziej zaludnionym kraju świata przeraziło wielu 

zachodnich przywódców politycznych, którzy obawiali się, że rebelianci komunistyczni są 

zdeterminowani, by przejąć władzę na całym świecie i stworzyć rząd światowy pod dominacją 

sowieckiego Biura Politycznego w Moskwie. W 1950 roku Stany Zjednoczone przyjęły oficjalną politykę 

powstrzymywania, dążąc do zablokowania ekspansji komunizmu na całym świecie. Ta polityka została 

po raz pierwszy zakwestionowana na Półwyspie Koreańskim w 1950 r., kiedy Korea Północna najechała 

Koreę Południową, próbując zjednoczyć oba narody pod rządami komunizmu. Kiedy 

północnokoreańskie wojsko przekroczyło granicę, rząd Korei Południowej zwrócił się o 

natychmiastową pomoc do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Rada Bezpieczeństwa szybko 

przeszła przez Radę Bezpieczeństwa. Sowieci mogliby zawetować ten krok, gdyby nie bojkotowali 

organizacji, ale ich nieobecność uniemożliwiła taki manewr. Siły ONZ pod dowództwem generała 

Douglasa MacArthura z armii amerykańskiej wkrótce ustabilizowały linie w Korei i rozpoczęły 

kontrofensywę odważnym desantem w Inchon we wrześniu 1950 roku. MacArthur próbował jednak 

wykorzystać upadającą armię Korei Północnej, i wkrótce przetoczył się przez 38 równoleżnik w inwazji 

na Koreę Północną. Chiński rząd, obawiając się, że antykomunistyczna armia na jego granicy może 

wywołać powstania przez pozostałych sympatyków nacjonalistów, ostrzegł MacArthura, by trzymał się 

z dala od rzeki Yalu, granicy między Chinami a Koreą Północną. Kiedy siły ONZ zbliżyły się do granicy 

pomimo chińskiego ostrzeżenia, zmasowany chiński kontratak ponad 300 000 żołnierzy piechoty 

przetoczył się przez granicę i szybko zajął pozycje ONZ. Pomimo generalnie gorszej technologii i 

systemów logistycznych, Chińczycy byli w stanie odepchnąć siły ONZ, głównie ze względu na rozmiary 

armii, które mogli wysłać na półwysep. Prawie trzy lata trwałych, wyczerpujących działań wojennych 

zajęło stopniowe wypchnięcie Chińczyków z powrotem przez 38 równoleżnik i wynegocjowanie 

zakończenia konfliktu poprzez zawieszenie broni, które zasadniczo przywróciło status quo sprzed 

wojny secesyjnej. Wojna koreańska jest doskonałym przykładem chińskiego sposobu prowadzenia 

wojny, który nawołuje do wykorzystywania chińskich asymetrycznych przewag w operacjach 

niekonwencjonalnych. Chińczycy wiedzieli, że nie mogą zwyciężyć sił ONZ dowodzonych przez USA, 

jeśli nie przyjmą strategii, która zmaksymalizuje ich własne korzyści, takie jak prawie niewyczerpane 

zasoby siły roboczej, i odmówią podążania zachodnim sposobem prowadzenia wojny. Ta strategia 

nieustannie frustrowała MacArthura, który w pewnym momencie otwarcie groził użyciem broni 

jądrowej przeciwko chińskim miastom. Takiego użycia nie usankcjonował prezydent Harry S. Truman, 

który ostatecznie usunął MacArthura z dowództwa za niesubordynację. Ostatecznie chińskie 

przywództwo polityczne, niewzruszone groźbą MacArthura, wykazało znacznie lepsze zrozumienie 

amerykańskich realiów politycznych, niż ich przeciwnicy mieli chińskie motywacje. Uważali groźbę 

MacArthura za blef, po części dlatego, że nie wierzyli, że sprawował operacyjną kontrolę nad bronią 

jądrową, a po części dlatego, że nie wierzyli, że społeczność międzynarodowa pozwoli na użycie broni 

jądrowej w konflikcie. Użycie bomb atomowych zaledwie kilka lat po atakach na Hiroszimę i Nagasaki 

prawie gwarantowałoby, że wszystkie przyszłe konflikty będą obejmowały pewien stopień wojny 

nuklearnej, co jest nie do pomyślenia propozycją dla amerykańskich polityków. W 1999 roku dwaj 

chińscy pułkownicy, Qiao Liang i Wang Xiangsui, opublikowali Nieograniczone działania wojenne, 

teoretyczne badanie tego, w jaki sposób Chińska Republika Ludowa może zaangażować swoich 

najpotężniejszych rywali, wykorzystując swoje kluczowe zasoby, aby jak najlepiej wykorzystać. Według 

Qiao i Wanga rząd chiński powinien odmówić podążania za wzorcami działań wojennych 

ustanowionymi przez mocarstwa zachodnie. Obserwując amerykańską konwencjonalną dominację 

Iraku w wojnie w Zatoce Perskiej, słusznie przypuszczali, że walka z konwencjonalnym 

zaangażowaniem militarnym przeciwko Stanom Zjednoczonym będzie w najlepszym razie niezwykle 

kosztownym przedsięwzięciem i doprowadzi do katastrofy. Amerykanie byli po prostu zbyt 

utalentowani w przejmowaniu dominacji w powietrzu i używaniu jej do bezkarnego karania dużych sił 



lądowych. Zamiast tego, rozumowali, najlepszym podejściem byłoby zaatakowanie Stanów 

Zjednoczonych, gdzie były one z natury wrażliwe, zamiast atakować ich mocne strony. Wiązałoby się 

to z walką w całym spektrum potencjalnych działań, w tym masową kampanią wojny informacyjnej, 

która mogłaby wpłynąć na społeczeństwo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych. Pułkownicy słusznie 

przypuszczali, że zachodnie demokracje walczą o zaangażowanie się w wojnę lub podtrzymanie 

wysiłków wojennych bez pełnego poparcia ludności, a cyberataki mogą pozwolić na bezpośredni atak 

na wolę kontynuowania walki przez cywilów. Aby przygotować się do masowej wojny cybernetycznej, 

argumentowali, że Chiny powinny skoncentrować się na modernizacji i rozszerzaniu swoich zdolności 

cybernetycznych poprzez metodyczny rozwój ogromnej organizacji wykwalifikowanych cyber-

wojowników. Jednostka ta mogłaby wówczas skorzystać z pobłażliwego podejścia Amerykanów do 

bezpieczeństwa komputerowego oraz z ciągłego dążenia do sieci wszystkich źródeł informacji 

wojskowych USA. Zasadniczo rząd amerykański, w swoich próbach połączenia swoich organizacji 

obronnych, zebrałby wszystkie informacje, których Chińczycy potrzebowali do poczynienia znaczących 

postępów w ulepszaniu swojej technologii wojskowej. W efekcie rząd chiński umieścił ogromną część 

swoich zasobów w dużej kampanii cyberszpiegowskiej. Zamiast rozwijać w kraju technologię 

wojskową, która mogłaby konkurować z amerykańskimi postępami w dziedzinie uzbrojenia, po prostu 

kradliby jak najwięcej planów technicznych, a następnie korzystali z amerykańskich inicjatyw 

badawczych bez ponoszenia kosztów wejścia. Chociaż takie podejście z natury pozostawiłoby ich w 

tyle, ponieważ musieliby czekać na rozwój wydarzeń w Ameryce, zanim mogliby je ukraść, mogliby 

skoncentrować się na innych aspektach chińskiego społeczeństwa, które mogą przyczynić się do 

obrony narodu, w tym na rozbudowie chińskiej gospodarki. Nie tylko chcieli ukraść wojskowe dane 

techniczne, ale chińscy hakerzy wkrótce rozpoczęli systematyczną kampanię kradzieży tajemnic 

korporacyjnych, pozwalając chińskim firmom zdominowanym przez rząd konkurować z firmami 

zachodnimi w produkcji towarów przemysłowych. Niższy koszt chińskiej siły roboczej i luźniejsze 

standardy dotyczące bezpieczeństwa pracowników, praw człowieka i kwestii ochrony środowiska 

pozwoliłyby z kolei chińskim firmom na prześcignięcie swoich konkurentów, rozszerzenie własnej 

gospodarki i osłabienie Zachodu. Jedna z najwcześniejszych dużych kampanii cyberszpiegowskich, 

która wydaje się pochodzić z Chin i zaatakowała dziesiątki firm obronnych w Stanach Zjednoczonych, 

nosiła kryptonim Titan Rain. Atak rozpoczął się nie później niż w 2003 roku i zdołał przeniknąć między 

innymi do sieci Lockheed Martin, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Redstone 

Arsenal i Sandia National Laboratories. Nie ma sposobu, aby określić, jak skuteczne były te ataki, ale z 

dostępnych cyberprzestępczych dowodów hakerzy byli w stanie ukraść dane i dokumenty mierzone w 

terabajtach. Jednym z najbardziej wymownych aspektów braku cyberbezpieczeństwa w tych celach był 

fakt, że podmioty usuwające dane zaszyfrowały je przed wysłaniem ich do serwerów kontrolnych, co 

dowodzi, że nie zostały one jeszcze zaszyfrowane przez instytucje przyjmujące. Gdy atakującym udało 

się uzyskać nieautoryzowany dostęp do zaatakowanych sieci komputerowych, byli oni w stanie 

poruszać się w dużej mierze bez przeszkód i kopiować dowolne interesujące pliki. Wydaje się, że ich 

podejście polegało zasadniczo na przechwytywaniu jak największej liczby plików, szyfrowaniu ich i 

wysyłaniu z systemu tak szybko, jak to możliwe, ze strachu przed wykryciem. Jednak, gdy początkowe 

kradzieże nie zostały zgłoszone, a ich sposoby wejścia pozostały otwarte, napastnicy stali się bardziej 

bezczelni, wysyłając coraz większe porcje danych przy mniejszym wysiłku, aby zatrzeć ślady. Chińskie 

kampanie cybernetyczne nie ograniczały się do kradzieży materiałów związanych z technologią. 

Wykorzystali również domenę cybernetyczną jako kluczowy sposób na śledzenie potencjalnych 

dysydentów w chińskim imperium. W 1950 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza najechała i 

szybko podbiła Tybet, początkowo ustanawiając strefę autonomiczną, ale ostatecznie Dalajlama, 

duchowy przywódca narodu tybetańskiego, udał się na wygnanie w 1959 roku. Wyobrażenie o wolnym 

Tybecie nigdy nie zniknęło, ku frustracji chińskich sił okupacyjnych, a pojawienie się Internetu znacznie 

ułatwiło działaczom wzywającym do chińskie wycofanie się, aby komunikować się ze sobą. Dalajlama 



był szczególnym źródłem irytacji i frustracji dla chińskiego rządu, zwłaszcza gdy jego zwolennicy 

zakładali tybetańskie ośrodki wygnania w głównych demokratycznych miastach na całym świecie. 

Paranoja chińskiego rządu dotycząca utrzymania porządku wewnętrznego i zapobiegania wszelkim 

formom zewnętrznego zagrożenia dla zjednoczenia wokół powstania pochłania rządowe zasoby od 

dziesięcioleci. W 1950 r. strach przed inwazją ONZ podczas wojny koreańskiej wywołał chińską inwazję 

na Półwysep Koreański i prawie trzy lata wyczerpującej wojny na wyniszczenie. Podejrzenia, że agenci 

sowieccy i indyjscy podżegali chińskich dysydentów w zachodnich prowincjach, doprowadziły do serii 

potyczek granicznych z dwoma największymi sąsiadami Chin w latach 60. i 70. XX wieku i prawie na 

pewno popchnęły Indie do stworzenia programu broni jądrowej. Pomimo faktu, że tybetański rząd na 

uchodźstwie nie ma możliwości skutecznego obalenia chińskiej kontroli nad Tybetem bez ogromnej 

międzynarodowej bazy wsparcia, rząd chiński nadal ma obsesję na punkcie zachowania urzędników 

Dalajlamy. W 2009 roku badacze cyberbezpieczeństwa pracujący dla Infowar Monitor, śledzący 

działania zaawansowanego trwałego zagrożenia pochodzącego z Chin, skontaktowali się z personelem 

Dalajlamy i powiadomili ich o możliwym cyberwłamaniu na ich komputery. Tybetańscy wygnańcy 

poprosili następnie o pomoc w analizie ich sieci i śledzeniu wszelkich nieautoryzowanych prób dostępu. 

Dalsze badania nad sytuacją ujawniły zhakowane systemy w ambasadach Tybetu na całym świecie, z 

ponad 1300 zainfekowanymi maszynami w 103 różnych krajach. Badacze nazwali kampanię 

„GhostNet” i odkryli, że wszystkie serwery kontrolujące botnet znajdowały się na terenie Chin, 

jedynego podmiotu państwowego, który może być tak bardzo zainteresowany działalnością sieci 

przywódców Dalajlamy. Systemy zainfekowane programem GhostNet mogą potencjalnie być 

całkowicie kontrolowane przez serwer zewnętrzny, włączając w to aktywację kamer i mikrofonów 

komputerów oraz przekształcenie zainfekowanych systemów w doskonałe platformy nadzoru. Nic 

dziwnego, że ambasador Chin w Wielkiej Brytanii stanowczo zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w 

ustanawianiu lub kontroli systemu GhostNet. Pomimo przytłaczających dowodów, chiński rząd 

twierdzi, że cała sieć jest skomplikowaną próbą wrobienia Chin, prawdopodobnie zbudowaną przez 

Stany Zjednoczone, Rosję lub tybetańskich agentów. Bezczelne oficjalne chińskie zaprzeczenie, nawet 

w konfrontacji z dowodami na zaangażowanie chińskich komputerów, pokazuje jedną z największych 

frustracji związanych z próbą przypisania winy w środowisku cybernetycznym. Nie ma prawie żadnego 

sposobu, aby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że rząd chiński jest zaangażowany, ze względu na 

powiązaną naturę cyberdomeny. Nawet po zidentyfikowaniu konkretnego człowieka wyszkolonego 

przez chiński rząd do angażowania się w działania cybernetyczne jako jednego z głównych aktorów 

kampanii, chiński mur pozostaje niezmieniony. W styczniu 2010 r. Google ujawniło, że zostało 

zhakowane przez chińską organizację państwową i ma dowody na podobne ataki na co najmniej dwa 

tuziny kolejnych firm. Po ogłoszeniu przez Google kilka innych firm technologicznych, w tym Adobe 

Systems, Symantec i Yahoo, podobno potwierdziło, że zostały dotknięte podobnymi atakami w tym 

samym celu. Osoby atakujące, które wydają się być członkami PLA Unit 61398, najbardziej 

zaawansowanych cyberprzestępców znajdujących się pod bezpośrednią kontrolą chińskiego rządu, 

próbowały przeniknąć do wewnętrznych sieci firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami, 

takich jak Google, w celu splądrowania ich kodu źródłowego do tworzenia oprogramowania. Kradnąc 

te informacje, napastnicy nie tylko ułatwiliby próby włamań do powrotu; mogą również przekazywać 

informacje chińskim konkurentom, którzy mogą następnie kopiować produkty pochodzące z kodu 

źródłowego i angażować się w wojnę handlową, aby zdominować światowe rynki informacyjne. Mogą 

również być w stanie faktycznie zmodyfikować kod źródłowy, co może zrujnować oprogramowanie, na 

którym opierało się wiele z tych korporacji. Atak po raz pierwszy wykrył Dmitri Alperovitch, główny 

badacz zagrożeń w McAfee Labs. Nazwał kampanię „Operacją Aurora”, używając do swoich działań 

czegoś, co wydawało się być własnym kodem referencyjnym napastnika. Według niektórych doniesień 

medialnych źródło w chińskim rządzie ujawniło, że kampania została zlecona przez Politbiuro. 

Podobnie jak wtargnięcie do tybetańskich sieci, głównym celem operacji Aurora wydaje się być próba 



monitorowania dysydentów. W szczególności osoby atakujące próbowały wykorzystać kod źródłowy 

Google, aby umożliwić monitorowanie użytkowników Gmaila, którzy zostali powiązani z rebeliantami 

antyrządowymi, zlokalizowanymi głównie w zachodnich prowincjach. Niektórzy śledczy, w tym firma 

zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym HBGary, śledzili włamania z powrotem do Shanghai 

Jiao Tong University i Lanxiang Vocational School, dwóch szkół bezpośrednio powiązanych z Baidu, 

chińską wyszukiwarką, która konkuruje w kraju z Google. Zgodnie ze standardową reakcją w tych 

sprawach, chiński rząd nie tylko zaprzeczył jakiemukolwiek zaangażowaniu, ale również natychmiast 

oskarżył Stany Zjednoczone o zaaranżowanie całego scenariusza. W odpowiedzi na te odkrycia Google 

ogłosił w 2010 roku, że nie będzie już spełniał żądań cenzury chińskiego rządu w Chinach i rozważa 

wycofanie się z chińskiej siedziby. Pierwszym mechanizmem Google do usunięcia cenzury ze swojej 

wyszukiwarki było po prostu przekierowanie całego ruchu z chińskiej wersji witryny (google.cn) do 

wersji w Hongkongu (google.hk), która nie miała takiego samego poziomu kontroli rządowej . Krótko 

po tej zmianie wszystkie programy Google przestały działać w Chinach, co jest wyraźnym sygnałem ze 

strony chińskiego rządu, że nie będzie tolerował całkowitego usunięcia cenzury. Po jednodniowej 

przerwie użytkownicy Google odzyskali dostęp do witryny, ale wiele z najbardziej prowokacyjnych 

elementów sterujących filtrowaniem po cichu powróciło do witryny. 

Obecny stan cyberwojny 

Cyberwojna jest obecnie jednym ze środków, za pomocą których państwa mogą atakować się 

nawzajem, prawdopodobnie bez prowokowania większej konfrontacji w świecie fizycznym. Każdego 

dnia przeprowadzane są tysiące ataków, co sugeruje, że wiele z najbardziej zaawansowanych 

technologicznie państw jest obecnie skłonnych tolerować status quo, ponieważ nie było dużego 

międzynarodowego nacisku na ograniczenie lub zakazanie takich działań. Natura sfery cybernetycznej 

sprawia, że określenie źródła i celu cyberataków jest bardzo trudną propozycją. Jeśli wybuchną 

konflikty kinetyczne, cyberataki prawie na pewno staną się częścią fizycznej wojny między państwami, 

podobnie jak towarzyszyły drobnym prowokacjom dyplomatycznym. Cyberdomena, jeśli nawet 

powinna być uważana za oddzielną domenę, jest obecnie po prostu nowym obszarem walki, całkowicie 

stworzonym przez człowieka środowiskiem, w którym sieci wchodzą w konflikt, próbując zdominować 

posiadanie i przetwarzanie informacji. Zmieniający się charakter środowiska, który zmienia się wraz z 

dołączaniem nowych urządzeń, tworzeniem nowego oprogramowania i zmianą podstawowej 

architektury, na której opiera się system, nie ma przewidywalności świata fizycznego, pomimo 

oczywistych aspektów „logiki maszyny” domena. Informacje w cyberprzestrzeni nie są tak godne 

zaufania jak obserwacja fizyczna, ze względu na łatwość, z jaką można je usunąć, zmienić lub ukryć. 

Cyberkonflikty, podobnie jak ich odpowiedniki w świecie fizycznym, są w dużej mierze bitwą o 

adaptację i postęp technologiczny. Domena cybernetyczna to królestwo, które łączy zbieranie danych 

wywiadowczych i działania wojskowe w sposób rzadko spotykany w poprzednich konfliktach. W 

przeciwieństwie do poprzednich form konfliktów, im bardziej naród jest powiązany z domeną, tym 

bardziej jest podatny na ataki, bez odpowiednich nieodłącznych korzyści w zakresie zdolności 

ofensywnych. Nie ma długiej historii poprzednich konfliktów i przykładów, na których można by się 

wzorować, pozostawiając cyberprzestrzeń niemal jako tabula rasa, której państwa będą próbowały 

narzucić swoją wizję konfliktu. Stany Zjednoczone muszą wziąć pod uwagę nie tylko własne podejście 

i upodobania w cyberprzestrzeni, jeśli zdecydują się zaangażować w cyberwojnę; musi również zbadać 

i ocenić pochodzenie i proces decyzyjny potencjalnych wrogów. Jeśli przyszłość działań wojennych 

będzie zdominowana przez posiadanie i kontrolę informacji, domena cybernetyczna zmieni sposób, w 

jaki walczą społeczeństwa 

 

 



  

 



Problemy, kontrowersje i rozwiązania 

Cyberwojna jest tak nową koncepcją, że oferuje znacznie więcej pytań niż rozwiązań. Rola zasobów 

cybernetycznych w obronie narodowej, pytanie, czy strategia cybernetyczna jest wykonalna, a nawet 

kwestia, czy termin „wojna” powinien być stosowany do operacji cybernetycznych, to kwestie, które 

wywołują poważną debatę. Wiele działań cybernetycznych, takich jak przestępczość, szpiegostwo i 

terroryzm, przypomina aspekty działań wojennych, ale nie mieści się w tradycyjnych definicjach. 

Wyraźne rozgraniczenia między tego typu działaniami mogą mieć mniejszą wartość w domenie cyber 

niż w fizycznej. Ostatecznie pojawiają się dwa kluczowe problemy związane z cyberwojną. Możliwość 

jednoznacznego przypisania ataków określonym podmiotom oraz rola ludzi w cyberdomenie będą 

nadal stwarzać problemy cyberwojownikom w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Czy możliwa jest cyberwojna? 

Tak jak piękno jest w oku patrzącego, tak działania wojenne są w oczach odbiorcy. Nie każdy atak jest 

traktowany jako akt wojny, ale decyzja o dokonaniu ataku zasadniczo sceduje decyzję na ofiarę. 

Tradycyjnie termin wojna obejmuje zbrojne ataki jednego narodu na własność lub ludzi innego narodu. 

Takie ataki są przeprowadzane w sposób bezpośredni i otwarty - podżeganie do powstania nie 

angażuje się w działania wojenne per se, chociaż prawie na pewno będzie to uznane za akt wrogi przez 

ofiarę. Wojny mogą być toczone o całkowity podbój, tworząc konflikt o przetrwanie narodu; lub mogą 

być zwalczane dla znacznie bardziej ograniczonych celów, takich jak prawo do korzystania z spornych 

zasobów lub forma rządu, która będzie praktykowana w narodzie. Karta Narodów Zjednoczonych w 

szczególności zabrania państwom członkowskim angażowania się w wojnę przeciwko innym członkom, 

z wyjątkiem działań obronnych, i teoretycznie wymaga, aby wszyscy członkowie przyszli z pomocą 

pokrzywdzonej stronie. Prawdopodobnie zapobiegło to przekształceniu się niektórych sporów w 

konflikty zbrojne lub przynajmniej je złagodziło, ale przyczyniło się również do przekształcenia 

niektórych wojen w mniej tradycyjne formy konfliktu. Te nieregularne wojny często mają 

niekonwencjonalny aspekt i obejmują powstania i wojny domowe. Cyberwojna przyszłości znacznie 

bardziej będzie przypominać małe wojny o nieregularnym konflikcie niż duże starcia otwartej wojny. 

Prawo międzynarodowe rozwijało się przez stulecia, aby ustalić, kto może legalnie prowadzić działania 

wojenne, a kto musi pozostać z dala od angażowania się w konflikty. Aby zostać uznanym za legalnego 

wojownika, strona wojująca musi otwarcie nosić broń; nosić jednolite lub rozpoznawalne urządzenie; 

należeć do organizacji o jasnej hierarchii przywódców odpowiedzialnych za działania podwładnych i 

przestrzegać wszystkich praw konfliktów zbrojnych (LOAC). Niepowodzenie w którymkolwiek z tych 

punktów oznacza zrzeczenie się statusu legalnego kombatanta i, co za tym idzie, utratę jakiejkolwiek 

ochrony zapewnionej przez LOAC. Te zabezpieczenia obejmują zakaz zadawania niepotrzebnego 

cierpienia oraz wymóg przyjęcia propozycji poddania się. Cywile, przynajmniej w teorii, są w dużej 

mierze chronieni przed bezpośrednią przemocą konfliktu. W zamian za tę ochronę oczekuje się od nich 

powstrzymania się od bezpośredniego zaangażowania w walkę i wyrażenia zgody na pokojową 

okupację w przypadku opuszczenia przez ich umundurowanych obrońców terenu. W ten sposób 

cywilom nie wolno przeprowadzać ataków partyzanckich, a następnie wracać do swojego codziennego 

życia; muszą przez cały czas trzymać się z dala od walki. Osoby pracujące w bezpośrednim wsparciu 

działań wojennych znajdują się nieco w legalnej szarej strefie - na przykład cywile pracujący w fabryce 

produkującej sprzęt wojskowy mogą być uważani za uzasadniony cel, a tym samym narażeni na 

niebezpieczeństwo ataków wroga. Ważnym pytaniem, szczególnie w tej pracy, jest podjęcie decyzji, 

czy w ogóle możliwe jest angażowanie się w działania wojenne poprzez cyberprzestrzeń. Cyberataki 

zazwyczaj nie obejmują efektu fizycznego, chociaż było kilka godnych uwagi wyjątków od tej reguły. Ze 

względu na niekontrolowany charakter niektórych cyberataków mogą nie rozróżniać między legalnymi 

celami działań wojennych, takimi jak jednostki rządowe i wojskowe, a nielegalnymi celami, takimi jak 



cywile niezwiązani bezpośrednio z wysiłkiem wojennym. Rzadko prowadzone są na otwartej 

przestrzeni i jak dotąd nigdy nie ograniczały się do umundurowanych członków armii narodowej. 

Termin „cyberbroń” jest często spotykany, ale nie pasuje do tradycyjnego pojęcia broni, biorąc pod 

uwagę, że jest to konstrukcja elektroniczna, program zaprojektowany do zmiany lub zakłócenia funkcji 

docelowej sieci lub komputera. Tak więc dla niektórych nawet termin „cyberwojna” jest żartobliwym i 

głupim pojęciem, ponieważ każdy taki konflikt jest całkowicie obcy tradycyjnemu konstruktowi 

ludzkiego konfliktu. Jednak istnieje coraz więcej dowodów na to, że narody – i w tym celu materia, 

aktorzy niepaństwowi – traktują zasoby cybernetyczne jako mechanizm zadawania szkód 

przeciwnikom. Z pewnością najbardziej zaawansowane wojska na świecie stały się niesamowicie 

zależne od swoich systemów cybernetycznych i chociaż mogą być w stanie funkcjonować bez nich, 

będą to robić przy znacznie obniżonym poziomie zarówno skuteczności, jak i wydajności. Potencjalni 

wrogowie nie mogą przeoczyć wartości operacji cybernetycznych jako środka do erozji zdolności 

bojowych wroga, a zatem cyberoperacje są z pewnością częścią konfliktów zarówno obecnych, jak i 

przyszłych. Poprawiające się możliwości cyberataków, w połączeniu z rosnącą zależnością narodów od 

infrastruktury cybernetycznej, oznaczają, że dobrze zaprojektowany cyberatak może być bardziej 

niszczycielski i użyteczny niż fizyczny atak na tę samą strukturę. Na przykład ataki kinetyczne mające 

na celu zniszczenie systemów wytwarzania energii elektrycznej zwykle wymagają ogromnych 

nakładów energii bojowej i często nie można liczyć na to, że całkowicie wyłączą sieć energetyczną. Z 

drugiej strony dobrze spreparowany robak komputerowy lub bomba logiczna, wszczepiony do 

systemów komputerowych połączonych z Internetem, które obsługują sieć, może wykonać 

dokładniejszą pracę polegającą na wyłączeniu całej sieci. Kolejną atrakcją takiego ataku jest 

prawdopodobieństwo, że można go powstrzymać, a nawet odwrócić, jeśli napastnik zechce odwołać 

użycie siły. Siły koalicyjne poświęciły lata na odbudowę zdewastowanej infrastruktury elektrycznej 

Iraku i nadal nie przywróciły irackiej sieci energetycznej do poziomu mocy sprzed wojny w Zatoce 

Perskiej w 1991 roku. Gdyby to samo zniszczenie powstało w wyniku cyberataku, mogłoby zostać 

naprawione w ciągu kilku dni, a nie dziesięcioleci. Powszechny w zachodniej cywilizacji zwyczaj 

używania terminu „wojna” do opisania wszelkich wypraw lub krucjaty miał niefortunny wpływ na 

utratę stabilności tego terminu. Kiedy prezydent Lyndon Johnson ogłosił „wojnę z ubóstwem”, chciał 

przekazać powagę swoich celów i poziom wysiłku, jaki byłby wymagany do osiągnięcia zwycięstwa. To 

samo można powiedzieć o jego następcy „Wojnie z narkotykami”, wysiłku, który wysłał miliony 

Amerykanów do więzień bez żadnych oznak zatrzymania napływu nielegalnych substancji do kraju. 

Kiedy prezydent George W. Bush ogłosił „wojnę z terroryzmem”, wielu intelektualistów wojskowych 

kuliło się, wiedząc, że wypowiedzenie wojny jakiejś koncepcji, ideologii lub określonemu zachowaniu 

jest daremne. Fakt, że nie ma uzgodnionej definicji terroryzmu, ani w kręgach międzynarodowych, ani 

w użyciu przez rząd USA, dodatkowo zaciemnia sprawę. Ogłoszenie zwycięstwa nad biedą, narkotykami 

lub terroryzmem może nie być kiedykolwiek możliwe, a zatem, jeśli terminologia pozostanie 

niezmieniona, Stany Zjednoczone i inne narody zachodnie mogą trwać na niekończącej się 

pseudowojennej podstawie. Pytanie, czy stan wojny może istnieć bez komponentu fizycznego, jest w 

dużej mierze problemem. Zdolności cybernetyczne są potężnym narzędziem w rękach aktorów 

krajowych i niektórych organizacji subnarodowych i są częścią konfliktu w świecie XXI wieku. Tak jak 

dowódcy wojskowi z okresu zimnej wojny nie wyobrażali sobie udziału w wielkiej ofensywie lądowej 

bez choćby odrobiny wsparcia z powietrza, tak współcześni dowódcy wojskowi nie mogą ignorować 

roli cyberataków we współczesnych konfliktach. Narody po prostu nie mogą rozważać angażowania się 

w konflikt bez podjęcia kroków w celu zabezpieczenia własnych sieci i nie będą atakować wroga siłami 

fizycznymi, nie próbując również zakłócać jego cybersystemów. Co więcej, jeśli skutki wywołane przez 

cyberwojnę są zasadniczo takie same, jak te spowodowane atakami fizycznymi, debata jest w dużej 

mierze dyskusyjna - dla ofiar ataków metoda nakładania kary będzie w dużej mierze nieistotna. 

Cyberwojna jest zatem częścią współczesnego pojęcia wojny, niezależnie od tego, czy może stać 



samotnie, czy nie. Co być może najważniejsze, sekretarz obrony Leon Panetta ogłosił w 2012 roku, że 

Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do klasyfikowania cyberataków jako działań wojennych i 

do odwetu za pomocą wszelkich odpowiednich środków. Panetta celowo pozostawał niejasny co do 

tego, jaki rodzaj ataków może wywołać odwet i czy odwet będzie ograniczony do sfery cybernetycznej 

Cyber jako domena wojskowa 

Większość operacji wojskowych jest w dużej mierze definiowana pod kątem dziedzin, w których się 

odbywają. Z kolei większość narodowych sił zbrojnych dzieli się ze względu na domenę, w której 

działają, przy czym dwie najstarsze domeny to potęga lądowa i morska. Na początku XX wieku, wraz z 

nadejściem samolotów z napędem na cięższe od powietrza, siły powietrzne zaczęły rozwijać się na 

całym świecie, a z czasem zostały uznane za niezależne gałęzie ich odpowiednich narodowych sił 

zbrojnych, co oznacza akceptację, że domena lotnictwa była odrębną dziedziną lotnictwa środowiska 

bojowego. Dla niektórych z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów, siły zbrojne z bronią 

jądrową stanowią całkowicie odrębną dziedzinę działań wojennych, z innymi zasadami zaangażowania, 

oczekiwaniami i opcjami strategicznymi niż siły konwencjonalne. W XXI wieku dwie domeny 

potencjalnego konfliktu, kosmiczna i cybernetyczna, są źródłem kontrowersji dotyczących podziału sił 

militarnych na domeny. Najstarsze zorganizowane ludzkie siły zbrojne powstały naturalnie na lądzie. 

Wciąż istnieją fragmentaryczne wzmianki o armiach podboju działających w Mezopotamii prawie 5000 

lat temu. Nazwisko Sargon z Akkadu przetrwało do dnia dzisiejszego, głównie dzięki jego udanemu 

przywództwu w kampaniach lądowych. Najwcześniejsze zorganizowane marynarki wojenne pojawiły 

się znacznie później w rozwoju społecznym ludzkości i początkowo istniały głównie po to, by przenosić 

siły lądowe z jednego punktu wybrzeża do drugiego. Jednak wraz z udoskonaleniem technik 

żeglarskich, a konstrukcja statków umożliwiła tworzenie prawdziwych statków oceanicznych, dowódcy 

marynarki zaczęli wykorzystywać unikalne aspekty swojej domeny, prowadząc do ogólnej niezależności 

sił morskich od ich lądowych odpowiedników. W klasycznym okresie starożytności dowódcy flot mogli 

być wybierani spośród generałów lądowych, ale w XV wieku specjaliści od marynarki wykazali, jak 

ważne jest zrozumienie podstaw potęgi morskiej. W ten sposób zaczęło się rozwijać wyraźne 

rozgraniczenie sił lądowych i morskich, a także rozwój znacznej części teorii wojskowości mającej 

zastosowanie do każdej dziedziny, ale nie do obu. W przypadku niektórych narodów z natury 

niezależny charakter rozległych dowództw morskich wywołał znaczną konsternację. Szczególnie 

społeczeństwa wyspiarskie, takie jak Chiny w czasach dynastii Ming, obawiały się potencjalnego 

szkodliwego wpływu kontaktów zewnętrznych i nie ufały dowódcom marynarki, że pozostaną lojalni 

wobec przywództwa imperium. Ich najczęstszą formą ucieczki było po prostu wyeliminowanie 

wsparcia marynarki i potencjalnych relacji handlowych, które mogą towarzyszyć byciu potęgą morską, 

z potrzeby zachowania kontroli nad społeczeństwem. Nawet w XXI wieku chińska marynarka wojenna 

jest nadal uważana za stosunkowo małą i nieistotną gałąź Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, po części 

dlatego, że siły morskie odegrały niewielką rolę w doprowadzeniu obecnego rządu do władzy podczas 

chińskiej wojny domowej. Jednak dla większości współczesnych narodów marynarka wojenna 

pozostaje odrębna i równa armii, co pozwala na niezbędną specjalizację do wytworzenia profesjonalnej 

klasy oficerów wojskowych działających w jednej dziedzinie. Wyjątkiem są zazwyczaj narody z bardzo 

małymi siłami militarnymi, które uważają, że koszty specjalizacji są niedopuszczalnie wysokie, lub 

narody z niewielką lub żadną linią brzegową, które utrzymują małe siły morskie, jeśli w ogóle je tworzą. 

 

W przypadku większości narodów wzrost sił powietrznych rozpoczął się pod armią. Wynika to przede 

wszystkim z nieodłącznych wyzwań związanych z wczesnym lotnictwem, w tym konieczności budowy i 

ochrony lotnisk dla samolotów, które miałyby operować w pobliżu aktywnego teatru wojskowego. Co 

więcej, podstawową funkcją wczesnych sił powietrznych działających podczas I wojny światowej było 



przelatywanie nad terytorium wroga i zbieranie przydatnych informacji dla dowódców naziemnych. 

Chociaż samoloty poczyniły ogromne postępy pod względem wielkości, możliwości i zasięgu podczas 

wojny, nie przeprowadzały podczas konfliktu operacji o znaczeniu strategicznym. Jednak potencjalna 

siła uderzeniowa samolotu, który może po prostu ominąć obronę wroga i uderzyć w serce 

społeczeństwa przeciwnika, nie została stracona dla dowódców wojskowych. W szczególności pomysł 

chwycił brytyjski rząd, formalnie tworząc Royal Air Force (RAF) jako niezależna gałąź służby wojskowej 

w 1918 roku. Kierownictwo RAF podkreśliło pojęcie bombardowania strategicznego jako wyjątkowej 

zdolności ich komponentu. Marszałek lotnictwa Hugh Trenchard przewidział floty ciężkich 

bombowców atakujących wrogie miasto za pomocą materiałów zapalających i trującego gazu, nie tylko 

niszcząc struktury naziemne, ale także siejąc panikę wśród ludności cywilnej. W jego ocenie wpływ 

takiego bombardowania na morale wroga wywoła bunt ludności cywilnej przeciwko ich przywódcom, 

zmuszając ich do kapitulacji jako jedynego sposobu zakończenia przerażających ataków. Inne narody, 

w szczególności Francja, Niemcy i Związek Radziecki, postrzegały samoloty nie jako instrumenty 

strategicznego ataku, ale jako niezwykle potężną broń wsparcia piechoty w tradycyjnych kampaniach 

lądowych. W ten sposób pracowali nad opracowaniem technologii niezbędnej, aby umożliwić dokładne 

ataki na siły lądowe za pomocą samolotów bombardujących nurkujące samoloty, a także dopracowali 

swoją doktrynę wojskową, aby wykorzystać samoloty jako formę latającej artylerii. Niemcy w 

szczególności wymyślili sposoby wykorzystania swojego lotnictwa jako siły uderzeniowej, która 

mogłaby wybić dziury w obronie wroga, pozwalając na zmasowany atak lądowy przelać się przez 

powstałe luki. W przeciwieństwie do miażdżącego impasu I wojny światowej, wierzyli, że ich nowa 

koncepcja „Blitzkrieg” przywróci mobilność na froncie i zapobiegnie kolejnej rujnującej wojnie na 

wyniszczenie, jaką mieli w tej wojnie. W Stanach Zjednoczonych polityczny ruch postępowy zawierał 

pogląd, że jeśli wojna musi się wydarzyć, nadal można ją uczynić bardziej humanitarnym 

przedsięwzięciem. Siły powietrzne mogą pozwolić na szybkie ataki na kluczowe ośrodki całej sieci 

obronnej wroga, eliminując w ten sposób potrzebę kosztownego i krwawego podboju sił polowych. 

Ponieważ współczesne siły militarne opierały się na całej sieci przemysłowej, aby utrzymać się w 

terenie, amerykańscy planiści wierzyli, że precyzyjne ataki na kluczowe węzły tej sieci przemysłowej 

mogą ją zatrzymać. Gdyby tak było, wrogie wojsko nie byłoby w stanie stawić dalszego oporu z powodu 

braku niezbędnego sprzętu i nie miałoby innego wyjścia, jak tylko poddać się, nawet nie będąc 

pokonanym w polu. W tym celu amerykańscy teoretycy zaczęli projektować powietrzne kampanie, 

które mogłyby wycelować w krytyczną infrastrukturę przemysłową, na której opierała się cała 

produkcja narodowa. Podczas gdy Stany Zjednoczone były jednym z najwolniejszych krajów, które 

tworzyły niezależne siły powietrzne, i faktycznie utrzymywały swoje siły bombardowania 

strategicznego pod kontrolą wojska do czasu po II wojnie światowej, pod pewnymi względami 

amerykańska koncepcja siły powietrznej daleko wykraczała poza koncepcję innych narodów. i 

zapowiadał nowoczesną użyteczność strategicznego lotnictwa. W każdej z tych dziedzin przywódcy 

wojskowi wielokrotnie przekonywali, że specjalizacja w ramach domeny jest jedynym sposobem, za 

pomocą którego dowódca może funkcjonować we współczesnym środowisku wojennym. To 

powiedziawszy, niewielu przywódców wojskowych naciska na oddzielenie swoich narodowych 

zasobów kosmicznych w oddzielne siły wojskowe. Przestrzeń kosmiczna jest oficjalnie 

zdemilitaryzowana na mocy traktatów międzynarodowych, chociaż w ciągu ostatniej dekady 

przeprowadzono szereg testów broni zaprojektowanej do niszczenia zasobów kosmicznych z ziemi. 

Obecnie satelity oferują znaczną przewagę siłom wojskowym, zapewniając przepustowość 

komunikacyjną, dane rozpoznawcze i globalne pozycjonowanie. Jednak ze względu na nieodłączne 

fizyczne trudności operacji w przestrzeni kosmicznej, nie było większego nacisku na stworzenie 

prawdziwych kosmicznych sił militarnych, chociaż toczyły się teoretyczne dyskusje na temat 

wykonalności broni promieniowej lub platform uderzeń kinetycznych w kosmosie. W rzeczywistości 

nie ma sposobu na ukrycie, a nawet ochronę zasobów w kosmosie przed atakiem naziemnym, a wysiłki 



w tym kierunku byłyby rujnująco kosztowne ze względu na koszty związane z wystrzeleniem 

czegokolwiek na orbitę. Kilka urządzeń nuklearnych zdetonowanych na najpopularniejszych ścieżkach 

orbitalnych prawdopodobnie spowodowałoby, że praktycznie każdy satelita byłby całkowicie 

bezużyteczny, chociaż kosmiczne detonacje broni nuklearnej spowodowałyby szereg wtórnych 

problemów. W przypadku większości narodów siły kosmiczne związane z wojskiem pozostają pod 

kontrolą odpowiednich sił powietrznych, chociaż niektóre armie zachowują odpowiedzialność, a 

niektóre narody po prostu nie podjęły żadnych wysiłków, aby włączyć specjalistów kosmicznych do 

swoich sił zbrojnych. Wiele osób uważa, że cyberprzestrzeń się rozwinęła do tego stopnia, że należy ją 

traktować jako oddzielną domenę wojskową. W przeciwieństwie do innych domen, które są 

definiowane głównie pod kątem ich naturalnych właściwości fizycznych, domena cyber jest w całości 

stworzona przez człowieka, a jej najważniejszymi cechami są jej niefizyczne aspekty, a nie sprzęt, który 

daje początek jej istnieniu. W przeciwieństwie do innych sfer, w których zasady fizyczne pozostają 

niezmienne, w sferze cyber zasady, na których działa domena, mogą teoretycznie ulec zmianie poprzez 

zmiany w fizycznej architekturze lub oprogramowaniu działającym w cyberprzestrzeni. W 

cyberprzestrzeni nie ma niezmiennych praw; w praktyce nie ma na przykład siły równoważnej 

grawitacji. Jedyne ograniczenia, które obecnie obowiązują w cyberprzestrzeni, które są takie same jak 

świat fizyczny, to znaczenie widma elektromagnetycznego, od którego jest ono całkowicie zależne w 

swojej obecnej konfiguracji, oraz prędkość światła, która nakłada górną granicę na prędkość 

komunikacja cybernetyczna. Świat cybernetyczny wpływa i współdziała ze wszystkimi innymi 

domenami i może odgrywać ważną rolę w udanych operacjach wojskowych prowadzonych w każdej z 

nich. Komunikacja cybernetyczna jest często jedynym sposobem interakcji z satelitami kosmicznymi; 

umożliwiają kontrolę nad środkami lądowymi i morskimi w terenie; i mogą być używane do zmiany 

trasy sił powietrznych, zarówno pilotowanych przez ludzi, jak i przez maszyny. W ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat amerykańskie siły zbrojne poczyniły ogromne postępy, odkładając na bok tradycyjną 

rywalizację opartą na usługach, aby współpracować we wspólnych operacjach. Rezultatem był 

ogromny wzrost konwencjonalnej siły militarnej USA, ponieważ specjalizacje każdej usługi zostały 

wykorzystane w kampaniach w różnych domenach. W 1986 r. formalny wymóg takiej współpracy 

został stworzony przez ustawę Goldwater-Nichols; jej skutki można było zaobserwować w wojnie w 

Zatoce Perskiej, operacji Trwała wolność i operacji Iraqi Freedom. Prawdziwe pytanie nie dotyczy 

użyteczności cybermocy; chodzi o zdolność domeny do niezależnego wpływania na wynik konfliktów 

między narodami. Czy cybermoc rozwinęła się do takiego stopnia, że możliwe jest prowadzenie wojny 

w całości w cyberprzestrzeni? W wielu krajach istnieje ruch mający na celu tworzenie niezależnych sił 

cybernetycznych, nieograniczonych tradycyjnymi rolami innych domen. Dla Stanów Zjednoczonych 

najbliższym przykładem takiej kreacji jest U.S. Cyber Command, które jednoczy jednostki 

cybernetyczne każdej ze służb wojskowych w jedną wspólną agencję. Pod kontrolą Departamentu 

Obrony w postaci czterogwiazdkowego oficera flagowego, dowództwo cybernetyczne USA obejmuje 

Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), służbę wywiadowczą, której zadaniem od jej utworzenia w 

1952 r. było nadzorowanie bezpieczeństwa sygnałów w Stanach Zjednoczonych. . NSA jest wysoce 

tajną agencją, która zyskała reputację czołowej agencji cybernetycznej w kraju, zdolnej do 

zaoferowania znaczącej pomocy w zabezpieczaniu sieci wojskowych i rządowych, a także potencjalnie 

przeprowadzaniu ofensywnych operacji cybernetycznych. Kolejne pytanie dotyczy ogólnie natury sił 

zbrojnych – czy są one najlepszym mechanizmem wykorzystania zdolności narodu do wpływania na 

wydarzenia w cyberprzestrzeni? Publiczne pojęcie „cyberwojownika” często nie pasuje do 

wyobrażenia żołnierza, marynarza czy lotnika w mundurze. Na przykład dokonywanie wyczynów 

cybernetycznych nie wymaga dużego zaangażowania w sprawność fizyczną, a niektórzy z najbardziej 

kreatywnych i skutecznych operatorów cybernetycznych wykazali niechęć do przestrzegania ścisłej 

dyscypliny oczekiwanej przez profesjonalne siły wojskowe. Co więcej, przepisy prawne dotyczące 

operacji wojskowych, zawarte w Tytule 10 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, mogą nie pozwalać na 



najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów cybernetycznych, co znajduje odzwierciedlenie w 

różnych oczekiwaniach wobec agencji wywiadowczych objętych Tytułem 50. Kod. Codzienne życie 

personelu wojskowego może odwrócić uwagę niektórych z najbardziej pożądanych rekrutów cyber-

wojowników, co jeszcze nie zmieniło podejścia wojska do tego problemu. Ogólnym trendem na 

początku XXI wieku było stopniowe akceptowanie cyberprzestrzeni jako oddzielnej domeny wojennej, 

ale utrzymanie walk jako wyłącznej prowincji sił zbrojnych. Chociaż może to być chwilowo konieczne 

ze względu na kwestie prawne związane z prawami konfliktów międzynarodowych, może również po 

prostu odzwierciedlać fakt, że system prawny ma trudności z nadążaniem za rewolucyjnymi zmianami 

w naturze działań wojennych. Jeśli cyberdomena jest oficjalnie uznawana przez system prawny za 

odrębną sferę konfliktu, tak jak w dużej mierze jest to społeczeństwo, prawdopodobnie będzie 

nadzorowana i kwestionowana przez oficjalnych agentów rządów krajowych, ale niekoniecznie przez 

osoby noszące mundury wojskowe organizacje. 

Cyberstrategia 

Strategia jest powszechnie definiowana jako planowanie mające na celu osiągnięcie głównego lub 

ogólnego celu. Termin ten jest najczęściej kojarzony z operacjami wojskowymi, choć nie jest to z natury 

działalność militarna. Większość teoretyków strategii uznaje, że istnieje co najmniej kilka niezmiennych 

zasad strategii, chociaż czasami różnią się między sobą, jak je zdefiniować. Takie debaty są często 

bardzo akademickie, chociaż w praktyce narodowe strategie wojskowe, które naruszają ogólne teorie 

strategii, są skazane na niepowodzenie, zanim nawet zostaną podjęte działania przez siły zbrojne. 

Narodowe strategie wojskowe istnieją jako środek do realizacji celów politycznych wyznaczonych przez 

przywódców narodu. Są one tylko jednym z elementów szeroko rozpisanych strategii narodowych, co 

oznacza, że wszystkie elementy potęgi narodu mogą i powinny być wykorzystywane jako środek 

realizacji celów narodu. To powiedziawszy, narodowe strategie wojskowe są mechanizmem, za 

pomocą którego siły wojskowe wypełniają swoje obowiązki wobec narodu. Na najbardziej 

podstawowym poziomie narodowe służby wojskowe istnieją po to, by chronić naród i jego obywateli. 

Ta funkcja obronna jest ich głównym celem, ale może wymagać działań ekspedycyjnych jako środka do 

osiągnięcia bezpieczeństwa wewnętrznego. W szczególności dla Stanów Zjednoczonych nowoczesna 

strategia wojskowa opiera się na założeniu, że konflikty powinny być utrzymywane jak najdalej od 

granic kraju. Jeśli musi dojść do konfliktu zbrojnego, należy go toczyć na ziemi wroga lub przynajmniej 

na odległość na tyle dużą, aby zapobiec bezpośrednim atakom na ojczyznę amerykańską. W większości 

Stany Zjednoczone były niezwykle skuteczne w dążeniu do tego celu. Od wojny 1812 r. żadne większe 

najazdy wroga nie zagroziły amerykańskiej ziemi, chociaż od tego czasu na peryferiach amerykańskiego 

terytorium dochodziło do drobnych potyczek. W XXI wieku największy tradycyjny amerykański atut 

obronny, położenie geograficzne, stał się znacznie mniej użyteczny, niż okazało się w pierwszych dwóch 

stuleciach niepodległości narodu. Chociaż Marynarka Wojenna USA pozostaje największą i 

najpotężniejszą potęgą morską w historii świata, nie może ochronić się przed każdym potencjalnym 

atakiem, który może zostać przeprowadzony za pomocą sił powietrznych, z kosmosu lub przy użyciu 

międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Władza cybernetyczna nie jest zdalnie ograniczana 

przez geografię fizyczną. W cyberprzestrzeni nie ma rzek, przez które można przejść, ani gór, po których 

można by się wspiąć. Jako takie, cyberataki mają wrodzoną zdolność omijania tradycyjnych symboli 

obrony narodowej i potencjalnie siać spustoszenie w instytucjach cywilnych w ojczyźnie. Jednocześnie 

przypisanie odpowiedzialności za cyberataki może być niezwykle trudne, zwłaszcza jeśli atakujący 

starają się ukryć swoją tożsamość. Każda strategia opracowana dla domeny cybernetycznej musi 

uwzględniać nieodłączną niejednoznaczność związaną z atakowaniem i obroną w sieci komputerowej. 

Współcześni teoretycy wojskowości często wskazują pionierskie prace pruskiego generała majora Carla 

von Clausewitza jako najważniejszy opublikowany tom dotyczący teorii strategii wojskowej. Jego O 

wojnie jest badaniem fundamentalnej natury ludzkiego konfliktu. Clausewitz zakłada w nim, że wojna 



składa się z interakcji trzech sił, a konkretnie trójcy przemocy, przypadku i rozumu. Twierdził, że 

najbardziej emocjonalnie zainwestowana w konflikt strona z największym prawdopodobieństwem 

wygra, przy wszystkich pozostałych czynnikach. W tym kontekście zasadniczo wskazał, że naród 

walczący w wojnie o przetrwanie byłby znacznie bardziej skłonny do podjęcia niezbędnego ryzyka, aby 

zwyciężyć, podczas gdy naród próbujący zdobyć tylko ograniczone cele nie czułby się wystarczająco 

zaangażowany w konflikt, aby go przezwyciężyć. determinacja wroga. Clausewitz omówił potrzebę 

strategii wojskowej wspierającej osiągnięcie celów politycznych i zasugerował, że można to zrobić na 

jeden z dwóch sposobów. Każda strategia wojskowa może służyć do wyeliminowania zdolności wroga 

do stawiania oporu, pozostawiając ten naród leżący na ziemi i otwarty na podbój i okupację; lub 

strategia wojskowa może służyć wspieraniu osiągania ograniczonych celów, co jest znacznie bardziej 

realistycznym celem we współczesnej wojnie. Clausewitz wydawał się faworyzować tę pierwszą, jeśli 

to możliwe, nawet linię brzegową wroga. Chociaż strategia ta może wymagać długiego czasu, aby 

odnieść znaczący efekt, pozwoliła ona również Wielkiej Brytanii na prowadzenie wojen przy 

minimalnym ryzyku, o ile utrzymała najpotężniejszą marynarkę wojenną na świecie. Podczas gdy 

gospodarka wroga powoli upadała, Brytyjczycy mogli nadal mieć dostęp do światowego handlu. 

Właściwie zastosowane podejście to pozwoliłoby nawet Brytyjczykom na nawiązanie nowych 

stosunków handlowych, wypierając wrogów w zagranicznych portach i zdobywając większy udział w 

handlu międzynarodowym. Taka strategia nie powiodła się podczas rewolucji amerykańskiej, po części 

dlatego, że Brytyjczycy nie mieli wystarczająco dużej floty, aby nałożyć blokadę, jednocześnie walcząc 

z marynarką francuską. Jednak doskonale posłużyło w ostatecznym upadku imperium napoleońskiego, 

ponieważ Brytyjczykom udało się zasadniczo zablokować cały kontynent europejski, jednocześnie 

utrzymując wystarczającą liczbę statków, aby dowolnie atakować francuskie posiadłości kolonialne. 

Mahan wierzył, że Stany Zjednoczone posiadają unikalne cechy geograficzne, populację i zasoby, aby 

stać się największą i najpotężniejszą siłą morską na świecie. Przepowiednia ta sprawdziła się w ciągu 

trzech dekad po jego śmierci i pozostaje aktualna do dziś. Główna konkurencja Mahan w dziedzinie 

strategii morskiej pochodzi od brytyjskiego historyka, Sir Juliana Corbetta, który twierdził, że jest 

prawie całkowitym przeciwieństwem nacisku Mahana na utrzymanie floty jako jednej jednostki. 

Chociaż zgodził się, że zniszczenie floty wroga było ważnym celem, argumentował, że żaden zdrowy na 

umyśle wróg nie zgodziłby się na bitwę ze znacznie większą i potężniejszą flotą. Koncentrując siły w 

jednym miejscu, dowódca odstraszałby wroga od podjęcia decydującej bitwy, a jednocześnie 

wystawiałby jego linie komunikacyjne na rozproszony atak agresywnego przeciwnika. Corbett uważał, 

że linie komunikacyjne przez morza są zdecydowanie najważniejszym celem strategii morskiej i że 

dowódcy morscy powinni pozostać w defensywie strategicznej, stosując ofensywne operacje 

taktyczne, gdy możliwe jest zwabienie wroga do bitwy w sprzyjających warunkach . Podobnie jak 

Clausewitz, Corbett postrzegał działania wojenne jako aktywność praktykowaną na rzecz celów 

narodowych i wierzył, że siła gospodarcza narodu jest jego najważniejszą cechą charakterystyczną dla 

zwycięstwa w wojnie. W sferze cybernetycznej prawie niemożliwe jest zmasowanie sił w sposób 

sugerowany przez Mahana, chociaż prawdą jest, że centrum komputerowe obsługujące jednocześnie 

wiele potężnych maszyn będzie miało znacznie większą zdolność do ataków siłowych niż rozproszona 

kolekcja maszyn, które są tylko luźno powiązane. Oczywiście nie jest konieczne, aby komputery 

znajdowały się fizycznie blisko siebie; muszą tylko być w stanie działać zgodnie. Pojęcie Corbetta o 

rozproszonych atakach na linie komunikacyjne wroga łatwiej przekłada się na wojnę komputerową, 

poprzez ataki na połączenia między komputerami w sieci. Jednak pomysły Corbetta dotyczące 

utrzymania strategicznej defensywy oferują inicjatywę wrogowi w cyberkonflikcie i mogą narazić 

obrońcę na przytłoczenie na wczesnych etapach cyberwojny. Teoria siły powietrznej ma wielu 

wczesnych zwolenników, ale największym uznaniem cieszy się Giulio Douhet z włoskich sił 

powietrznych. Pisząc w następstwie I wojny światowej, Douhet argumentował, że siła powietrzna 

oferuje wyjątkową zdolność przywódcom politycznym i dowódcom wojskowym, ponieważ może 



bezpośrednio zagrozić ludności cywilnej wroga, nie wymagając uprzedniego zniszczenia sił 

przeciwnika. W umyśle Douheta samoloty mogły przeprowadzać niespodziewane ataki z niszczycielską 

siłą, przygniatając wroga w ciągu kilku godzin i zmuszając naród do poddania się, zanim zdołałby zebrać 

jednostki niezbędne do oporu. Douhet nie przewidział żadnych środków, za pomocą których można by 

powstrzymać atakujące samoloty; dlatego uważał środki obronne za marnotrawstwo i niepotrzebne. 

Zamiast tego zalecił wykorzystanie całego budżetu wojskowego narodu do stworzenia ogromnej floty 

powietrznej, która mogłaby podbić przestrzeń powietrzną nad wrogiem i sprowadzić zniszczenia na 

jego miasta, wygodnie ignorując istnienie atakujących irackich sił polowych. Podczas inwazji na Irak w 

2003 r. teoria Wardena była uważniej śledzona, w wyniku czego rząd iracki zasadniczo stracił kontrolę, 

a nawet komunikację z ludnością wojskową i cywilną w ciągu kilku dni. Idea przytłaczającego 

cyberataku jest popularnym aspektem publicznej koncepcji cyberwojny. Możliwe jest 

przeprowadzenie wielkiej cyberofensywy przeciwko szerokiej gamie celów podłączonych do Internetu, 

szczególnie w otwartym społeczeństwie zachodnim. Taki atak może stworzyć aspekty chaosu i paraliżu 

oraz zasadniczo sparaliżować zdolności cybernetyczne przeciwnika. Dobrze zorganizowana kampania 

cybernetyczna, atakując ogromną liczbę serwerów i węzłów, w szczególności na różne rodzaje celów, 

takich jak sieci wojskowe, przemysłowe, rządowe i prywatne, może mieć wiele niezamierzonych, ale 

ostatecznie korzystnych skutków, w szczególności jako ofiara próbowała przenieść aktywa, aby 

zapobiec dalszym szkodom. Jednak bez towarzyszącego fizycznego ataku cyberatak prawdopodobnie 

spowodowałby tylko tymczasowe problemy i frustracje i mógłby wywołać masowy odwet zarówno w 

domenie cybernetycznej, jak i fizycznej. Od czasu pierwszego użycia broni jądrowej w 1945 r. pojawiło 

się wielu teoretyków, którzy przez dziesięciolecia spierali się o to, czy możliwe jest stworzenie strategii 

wojny nuklearnej, szczególnie w erze, w której potencjalni wrogowie mają wystarczająco dużo broni, 

aby zadać miażdżącą reakcję nawet po wchłonięciu potężnego ataku. Pierwszą znaczącą dyskusję na 

ten temat przedstawił Bernard Brodie, który argumentował, że podstawowe zadanie mocarstw 

nuklearnych zmieniło się z wygrywania wojen na zapobieganie im, ponieważ konsekwencje wojny 

nuklearnej byłyby nie do pomyślenia. Tak więc odstraszanie stało się na porządku dziennym i aby 

zapewnić, że wróg nie rozpocznie pierwszego uderzenia nuklearnego, państwa nuklearne musiały 

opracować wystarczającą ilość broni nuklearnej, aby zapewnić wiarygodną zdolność odwetową. W 

Stanach Zjednoczonych doprowadziło to do rozwoju triady nuklearnej, będącej kombinacją 

załogowych samolotów bombowych zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych, wystrzeliwanych 

z łodzi podwodnych pocisków nuklearnych i międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Biorąc 

pod uwagę ogromną siłę niszczącą nawet jednej głowicy nuklearnej, potencjalny wróg szybko stał się 

niemożliwy do rozważenia ataku na Stany Zjednoczone, ponieważ niemożliwe byłoby zniszczenie 

całego arsenału nuklearnego i zapobieżenie drugiemu uderzeniu. Podczas gdy Brodie koncentrował się 

na strategii politycznej związanej z odstraszaniem nuklearnym, inni teoretycy, w szczególności jego 

kolega z korporacji RAND, Herman Kahn, rozważali rzeczywiste mechanizmy prowadzenia wojny 

nuklearnej. Teoretyzował, że nawet wojna nuklearna może ograniczać się do ograniczonych celów, a 

zatem niekoniecznie przerodzi się w wojnę totalną. Twierdził również, że wojnę nuklearną można 

wygrać i nie doprowadzi ona nieuchronnie do upadku ludzkości, nawet jeśli wymknie się spod kontroli. 

Osoby, które przeżyły konflikt, byłyby raczej po prostu zmuszone przystosować się do zmienionych 

warunków świata, które pozostały, w podobny sposób, jak osoby, które przeżyły poprzednie klęski w 

historii świata .Nic dziwnego, że wiele wniosków Kahna przeraziło jego współczesnych, mimo że nigdy 

nie opowiadał się za wojną nuklearną. Raczej zalecał, aby przywódcy polityczni i wojskowi byli w pełni 

świadomi konsekwencji związanych z retoryką nuklearną i byli gotowi je zaakceptować. W przeciwnym 

razie nie powinni angażować się w prowokacyjne zachowania, które mogłyby zachęcić Związek 

Sowiecki do rozpoczęcia konfliktu nuklearnego, ponieważ odstraszanie działałoby tylko tak długo, jak 

Sowieci wierzyli, że Stany Zjednoczone są gotowe do zaangażowania się w wojnę nuklearną. Elementy 

wojny nuklearnej typu „wszystko albo nic” w niewielkim stopniu przypominają potencjalną 



dewastację, jaką można odczuć w cyberkonflikcie. Nawet w totalnej cyberwojnie liczba ofiar 

natychmiastowych skutków cybernetycznych byłaby prawdopodobnie niska, chociaż zakłócenia w 

łańcuchach dostaw i służbach ratunkowych niewątpliwie spowodowałyby znaczną liczbę strat w czasie. 

Główna lekcja z dyskusji na temat strategii nuklearnej dla niedoszłego cyberstratega pochodzi z pojęcia 

przewidywań zagłady związanych z nieznanym. Takie przewidywania są niezwykle powszechne na 

arenie cybernetycznej, ale bardzo nieprzydatne dla praktycznych aspektów określania krajowych celów 

i metod ich osiągania. Cyberatak na pełną skalę jest w mniejszym stopniu bronią masowego rażenia w 

rodzaju wybuchu nuklearnego, a raczej bronią masowego zakłócania, zmuszającą ofiarę do 

opracowania mniej skutecznych środków do wykonywania tych samych codziennych zadań. Inne 

podobieństwo między strategiami nuklearnymi i cybernetycznymi dotyczy braku wielu wymiernych 

danych lub studiów przypadku, które mogłyby potwierdzić te teorie. Do tej pory miały miejsce tylko 

dwie eksplozje nuklearne w działaniach wojennych i obie miały miejsce w sierpniu 1945 r. Były 

ograniczone konflikty cybernetyczne, ale nic nie zbliżało się do wojny cybernetycznej na pełną skalę 

między globalnymi mocarstwami. Tak więc w obu przypadkach teoretycy próbujący określić nadrzędne 

zasady konfliktu muszą polegać na przypuszczeniach i wnioskach, czyniąc swoje argumenty z natury 

bardziej otwartymi na krytykę. Jak dotąd żaden teoretyk cybernetyczny nie osiągnął takiego samego 

poziomu rozgłosu i ogólnej akceptacji swoich pomysłów, jak którykolwiek z wybitnych teoretyków 

wojskowych w innych dziedzinach. Po części dzieje się tak, ponieważ większość teoretyków 

wojskowości potrzebuje przykładów do budowania swoich koncepcji. Zapewne wynika to również z 

niedawnego pojawienia się koncepcji cyberwojny, chociaż stratedzy nuklearni zaczęli publikować 

znaczące prace w ciągu kilku lat od pierwszych wybuchów atomowych. Spośród aktywnych pisarzy 

zajmujących się cyberwojną, najbardziej wpływowi jak dotąd teoretycy wywodzili się w dużej mierze z 

kręgów think tanków, zwłaszcza z RAND Corporation, która zatrudniała Johna Arquilla, Martina 

Libickiego i Davida Ronfeldta; oraz Brookings Institution, w którym pracują Allan Friedman i Peter 

Singer. Urzędnicy rządowi, tacy jak Joel Brenner i Richard Clarke, okazali się wpływowi w dyskusjach 

politycznych dotyczących działań cybernetycznych, ale niewiele zrobili, aby przedstawić ogólną teorię 

cyberkonfliktu. Założyciele prywatnych firm związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak Jeffrey 

Carr i Paul Rosenzweig, przedstawili własne, unikalne perspektywy, oparte na ich doświadczeniach w 

tej dziedzinie. Ostatnie wydarzenia dostarczyły wystarczających przykładów potencjału cyberwojny, że 

w niedalekiej przyszłości może pojawić się prawdziwy teoretyk cybernetyczny, aby przynajmniej 

stworzyć punkt wyjścia do dyskusji na temat nadrzędnych zasad cyberwojny. Brak ujednoliconej 

strategii cybernetycznej nie powstrzymał narodów przed stosowaniem terminu strategia do 

publicznych oświadczeń dotyczących operacji cybernetycznych. Takie dokumenty pozycyjne są często 

bardziej zbliżone do doktryny cybernetycznej lub listy przyszłych nadziei dotyczących zdolności 

cybernetycznych niż do spójnej strategii wykorzystania mocy cybernetycznej do osiągnięcia celów 

krajowych. W niedalekiej przyszłości strategia cybernetyczna prawie na pewno pozostanie w dużej 

mierze działaniem wspierającym, mającym na celu ułatwienie funkcjonowania kinetycznych aspektów 

potęgi wojskowej, z drugorzędną funkcją jako gromadzenie danych wywiadowczych i narzędzie 

gospodarcze. Jednak ustanowienie prawdziwej teorii cybernetycznej może również wyjaśnić 

najskuteczniejsze wykorzystanie zasobów cybernetycznych w państwie narodowym i zwiększyć 

prawdopodobieństwo pewnego stopnia cyberstabilności. 

 

 

 

 



 

 

Instrumenty Władzy Narodowej 

Specjaliści ds. stosunków międzynarodowych często określają instrumenty władzy narodowej skrótem 

DIME; w szczególności odnosząc się do aktywów dyplomatycznych, informacyjnych, wojskowych i 

gospodarczych. Każdy z tych instrumentów może być skuteczny w próbach wpłynięcia na inny naród. 

W większości przypadków dochodzi do udźwignięcia kilku jednocześnie, na różne sposoby, zgodnie z 

potrzebami zatrudniającego ich narodu. Teoretycznie tylko użycie narzędzi wojskowych może stanowić 

akt wojny, chociaż wszystkie z nich z pewnością odgrywają rolę w konflikcie międzynarodowym. 

Ponadto na wszystkie cztery instrumenty władzy duży wpływ ma obecność cybernetycznych zdolności, 

które mogą wzmocnić zarówno ich działanie, jak i wydajność, ale mogą również tworzyć nowe luki. 

Niektórzy twierdzą, że wojna wybucha, gdy dyplomacja zawodzi, ale ta koncepcja nie uwzględnia 

zarówno roli, jaką dyplomacja odgrywa podczas konfliktu, jak i faktu, że pewnych fundamentalnych 

sporów między narodami nie można rozwiązać za pomocą rozwiązań dyplomatycznych. Nawet gdy 

trwają wojny, wysiłki dyplomatyczne mogą służyć doprowadzeniu przemocy do akceptowalnego 

zakończenia. Uwertury dyplomatyczne skierowane do neutralnych stron trzecich mogą służyć 

stworzeniu warunków niezbędnych do negocjacji pokojowych lub przynajmniej oddziaływaniu na 

granice walki, zarówno pod względem geograficznym, jak i zastosowanym środkiem. Utrzymanie 

sojuszy zawsze wymaga pewnego wysiłku dyplomatycznego, aby członkowie koalicji nie zaczęli 

realizować wąskich celów narodowych z pominięciem jakichkolwiek nadrzędnych celów koalicji. Świat 

cyber oferuje intrygujące nowe możliwości dyplomacji podczas konfliktu. Umożliwia komunikację sub 

rosa między walczącymi narodami, które oferują mniej publiczne środki na rozwój zakwaterowania. 

Komunikacja cybernetyczna może oferować mniej dwuznaczności, ponieważ wiadomość pisemna 

przesyłana przez cyberprzestrzeń nie wiąże się z takimi samymi problemami z tłumaczeniem, jak 

negocjacje ustne; jest to solidny artefakt, z którym można się zapoznać i ponownie zbadać w sposób, 

w jaki nie jest to możliwe w przypadku rozmowy werbalnej. Z drugiej strony komunikacja w 

cyberprzestrzeni ma tendencję do gubienia wielu niewerbalnych wskazówek osobistej dyplomacji. Co 

więcej, są teoretycznie podatne na przechwytywanie, zakłócanie, a nawet ukrytą modyfikację w 

sposób, z jakim nie mają do czynienia inne formy komunikacji. Sprytny cyberwojownik może zdołać 

wbić kliny w sojusze wroga, używając cybersfery do fałszywych wiadomości między współpracującymi 

siłami, siejąc zamieszanie i niezgodę pod pozorem współpracy. Przechwycone wiadomości 

dyplomatyczne mają długą historię wpływania na konflikty międzynarodowe i z pewnością nie są 

nowym problemem, który występuje tylko w cyberprzestrzeni. Przez tysiąclecia siły wojskowe 

próbowały przechwycić wiadomości dyplomatyczne wysyłane przez wrogów. Może to obejmować 

próby zawarcia nowych sojuszy lub wezwania koalicjantów do manewrowania swoimi siłami w 

określony sposób. Czasami przechwycone wiadomości dyplomatyczne służyły jako mechanizm 

wyzwalający konflikty. W 1898 r. rewolucjoniści kubańscy ukradli osobisty list z rezydencji 

hiszpańskiego gubernatora w Hawanie, Don José Canelejas. Napisany przez hiszpańskiego ministra do 

Stanów Zjednoczonych Enrique Depuy de Lôme, list zawierał serię pogardliwych uwag na temat intencji 

prezydenta Williama McKinleya. De Lôme poradził swojemu przyjacielowi, aby nie martwił się 

amerykańską interwencją na Kubie, ponieważ amerykański prezydent nie miał odwagi zaatakować sił 

hiszpańskich. Rebelianci dostarczyli list do New York Journal, który 9 lutego przetłumaczył i 

opublikował podżegającą notatkę („Najgorsza zniewaga” 1898). W połączeniu z tajemniczym 

zniszczeniem USS Maine w Hawanie, list de Lôme, któremu ambasador nie zaprzeczył, dostarczył 

niezbędnego bodźca, by zmusić Stany Zjednoczone do wypowiedzenia wojny Hiszpanii. W XX wieku 

komunikacja elektroniczna znacznie przyspieszyła możliwość przekazywania wiadomości, ale stworzyła 



również nowe luki w zabezpieczeniach. W 1917 r., gdy w Europie szalała I wojna światowa, Stany 

Zjednoczone wydawały się być na skraju przystąpienia do konfliktu. Niemcy, już na skraju upadku, 

obawiały się, że interwencja amerykańska może okazać się decydującym elementem zakończenia 

impasu na froncie zachodnim. Aby zapobiec takiemu wydarzeniu, niemiecki minister spraw 

zagranicznych Arthur Zimmermann wysłał telegram do Heinricha von Eckhardta, ambasadora w 

Meksyku. W wiadomości Zimmermann polecił Eckhardtowi koordynację z rządem meksykańskim 

niespodziewanego ataku na Stany Zjednoczone. W zamian Niemcy obiecały pomoc w odzyskaniu 

znacznej części terytorium odebranego Meksykowi w 1848 r., prawdopodobnie po zakończeniu wojny 

w Europie. W rzeczywistości Niemcy miały niewielkie możliwości wpływania na jakąkolwiek wojnę na 

kontynencie północnoamerykańskim, ale ich rząd desperacko starał się zapobiec wejściu Ameryki i był 

gotów złożyć wszelkie obietnice niezbędne do osiągnięcia tego celu. To, co Niemcy najwyraźniej 

zignorowali, to fakt, że transatlantycki kabel używany do przesyłania ich wiadomości biegł przez Anglię, 

gdzie agenci wywiadu szybko odszyfrowali zaszyfrowaną transmisję i przekazali ją rządowi 

amerykańskiemu. Stany Zjednoczone zerwały już stosunki dyplomatyczne z Niemcami w związku ze 

stosowaniem nieograniczonej wojny podwodnej, ale depesza z pewnością dała impuls prezydentowi 

Woodrowowi Wilsonowi, by zażądał wypowiedzenia wojny. Ze swojej strony rząd meksykański po 

cichu zignorował ofertę i pozostał neutralny w konflikcie, dostrzegając oczywiste niebezpieczeństwa 

związane z atakiem na swojego północnego sąsiada. Do II wojny światowej próby przechwycenia 

komunikacji między członkami wrogiej koalicji osiągnęły nowy poziom. Niemieccy agenci wywiadu 

próbowali podpiąć się pod kable transatlantyckie, zarówno na lądzie w Londynie, jak i za pomocą łodzi 

podwodnych, aby spróbować zlokalizować kabel podwodny. Transmisje radiowe, nawet zaszyfrowane, 

były kluczowym celem dla agentów kontrwywiadu, którzy założyli ogromne sieci antenowe w nadziei 

na zdobycie kluczowych informacji o tym, jak wrogowie współpracowali i planowali operacje. Niemcy 

miały bezpośrednie linie komunikacyjne ze swoim europejskim sojusznikiem, Włochami, ale 

koordynacja wszelkiego rodzaju działań wojennych z Japonią wymagała bardzo skomplikowanych 

wysiłków komunikacyjnych na ogromne odległości, które były niezwykle podatne na przechwycenie 

przez aliantów. Wkrótce po rozpoczęciu wojny Niemcy i Japonia zasadniczo przestały angażować się 

między sobą w dyplomację, z wyjątkiem sporadycznych wymian wysłanników. Zamiast koordynować 

swoje wysiłki, każdy z nich toczył własne wojny, co czyni ich porażkę jeszcze bardziej prawdopodobną. 

Sieci cybernetyczne znacznie ułatwiły skoordynowane wysiłki dyplomatyczne narodom, ponieważ 

przywódcy polityczni mogą niemal natychmiast udzielać wskazówek swoim przedstawicielom w 

ambasadach na całym świecie. Internet jako taki ułatwił inicjatywy dyplomatyczne, przyspieszył 

negocjacje i zmniejszył liczbę nieporozumień w międzynarodowych działaniach komunikacyjnych. 

Jednak te same sieci okazały się wyjątkowo podatne na cybereksploatację, ponieważ prawie 

niemożliwe jest całkowite kontrolowanie sposobu, w jaki pakiety danych cybernetycznych 

przemieszczają się przez infrastrukturę internetową. Były wykonawca NSA Edward Snowden 

zademonstrował niebezpieczeństwo prowadzenia działań dyplomatycznych za pośrednictwem 

cyberprzestrzeni, kiedy opublikował tysiące amerykańskich wiadomości dyplomatycznych do i z 

Departamentu Stanu. Wiele wiadomości, przeznaczonych tylko dla amerykańskich agentów w terenie 

lub w scentralizowanej biurokracji, zawierało pogardliwe oceny zagranicznych przywódców, które 

okazały się wyjątkowo zawstydzające, gdy zostały ujawnione opinii publicznej. Niektórzy analitycy 

przypisują przeciekom Snowdena opóźnienie amerykańskich wysiłków dyplomatycznych o 

dziesięciolecia. Gdyby zachowano i wykorzystano tradycyjne formy komunikacji dyplomatycznej, jest 

wysoce nieprawdopodobne, aby Snowden, a nawet służby wywiadowcze dużego państwa 

narodowego, skompilowały nawet ułamek depesz dyplomatycznych opublikowanych w jednym zrzucie 

danych w 2013 roku. Drugi instrument władzy narodowej, informacyjny, obejmuje tradycyjne wysiłki 

w zakresie gromadzenia informacji za pomocą tajnych środków (szpiegostwo), publiczne źródła 

danych, takie jak transmisje medialne i komunikację wewnętrzną, która może zapewnić wgląd w cele 



strategiczne narodu i proces planowania operacyjnego. Biorąc pod uwagę, że zasoby cyberprzestrzeni 

są nieodłącznie związane z przesyłaniem informacji, a Internet okazał się najbardziej wydajnym i 

skutecznym sposobem przesyłania informacji, jaki kiedykolwiek wymyślono, nie dziwi fakt, że 

cyberwojna byłaby ściśle powiązana z operacjami informacyjnymi na poziomie krajowym . Narody 

zawsze starały się zebrać jak najwięcej informacji o innych narodach, nawet tych uważanych za bliskich 

sojuszników. Szczególnie pożądanymi rodzajami informacji są postęp technologiczny, informacje 

gospodarcze oraz priorytety przywódców politycznych dla przyszłych działań. Wszystkie te typy danych 

mogą być łatwo dostępne w sferze cybernetycznej, a zatem podatne na wrogie moce zdolne do 

wykrywania i wydobywania informacji z sieci cybernetycznych. Niezależnie od zagrożeń, cybernetyczna 

sfera po prostu znacznie ułatwia przechowywanie i przesyłanie takich informacji, a zatem jest wysoce 

nieprawdopodobne, że te pożądane dane zostaną oddzielone od sieci komputerowych. Kraje 

zaawansowane technologicznie przeznaczają coraz większą część swoich budżetów na bezpieczeństwo 

cybernetyczne, ale nadal pozostają ofiarami kradzieży informacji. Kiedy wiadomo, że wróg próbuje 

zebrać informacje, fakt ten może zostać obrócony przeciwko niemu. Tak więc podczas wojny secesyjnej 

w 1862 r. siły Konfederacji umieściły w fortyfikacjach Richmond w 1862 r. bale pomalowane na 

podobieństwo armaty. Zwiadowcy kawalerii Unii nie mogli zbliżyć się na tyle blisko, aby odkryć 

podstęp, i donieśli generałowi dywizji George’owi McClellanowi, że wróg posiadał znacznie większa 

podaż artylerii niż wcześniej zakładano. W odpowiedzi McClellan spowolnił natarcie na stolicę wroga, 

dając niezbędny czas na przybycie posiłków Konfederacji i odpędzenie najeźdźców. W 1944 roku, gdy 

siły amerykańskie i brytyjskie zebrały się w Anglii do ataku na kontynent europejski, niemieccy obrońcy 

starali się zbudować solidną obronę, aby uniemożliwić im zdobycie przyczółka. Niemieccy szpiedzy bez 

powodzenia próbowali odkryć, gdzie rozpocznie się inwazja desantowa. Aby wykorzystać ten fakt, 

agenci amerykańscy i brytyjscy rozpoczęli masową kampanię dezinformacyjną, mającą na celu 

przekonanie niemieckiego naczelnego dowództwa, że atak nastąpi w Pas de Calais, a nie wzdłuż 

wybrzeża Normandii. W ramach wsparcia tych wysiłków alianci stworzyli fałszywą armię, która 

transmitowała sygnały radiowe symulujące gromadzenie i szkolenie ogromnej armii. Generał porucznik 

George Patton, jeden z najbardziej utytułowanych i budzących postrach amerykańskich dowódców 

naziemnych, był bezpośrednim uczestnikiem tych wysiłków, co stanowiło pewny sposób na przykucie 

uwagi Niemców do niewłaściwej lokalizacji. Ostatnim akcentem było przykucie teczki kajdankami do 

niezidentyfikowanego ciała, które pozwolono wyrzucić na brzeg we Francji. Wewnątrz walizki 

znajdowały się sfałszowane dokumenty, rzekomo dla francuskiego ruchu oporu, wzywające do 

zamieszania za liniami w pobliżu Calais. Niemiecka operacja wywiadowcza połknęła przynętę i nawet 

po tym, jak wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie zaczęły brodzić w Normandii, Niemcy 

powstrzymywali rezerwy z frontu, zakładając, że ataki były tylko zwodem mającym na celu odciągnięcie 

ich od rzeczywistości. miejsce inwazji. Oczywiście sieci cybernetyczne znacznie ułatwiły zarówno 

przesyłanie, jak i przechwytywanie informacji. Wielu cyberprzestępców specjalizuje się w handlu 

nielegalnie zdobytymi informacjami, w tym danymi niezbędnymi do kradzieży tożsamości, klonowania 

kart kredytowych i fałszywych dokumentów identyfikacyjnych. Złośliwi cyberprzestępcy działający w 

imieniu narodów mają zwykle znacznie większy i bardziej ambitny cel niż zwykłe przestępstwa 

finansowe. Zamiast tego mogą dążyć do uzyskania dostępu do informacji dotyczących zdolności 

wojskowych, danych wykorzystywanych w zarządzaniu rywalizującymi narodami i innych metadanych, 

które mogą pomóc krajowi w wyznaczeniu celów narodowych. Tego typu informacje są 

przechowywane w sieciach cybernetycznych na całym świecie, a zatem dostępne do wykorzystania, 

jeśli cyberprzestępca ma wystarczające umiejętności, aby przeniknąć zabezpieczenia komputera 

ustanowione w celu ich ochrony. Trzecim instrumentem władzy narodowej w modelu DIME jest wojsko 

narodowe. Stany Zjednoczone mają zdecydowanie najpotężniejszą siłę militarną na świecie, z 

największą marynarką wojenną i lotnictwem oraz najbardziej zaawansowaną technologicznie armią. 

Ameryka jest bardziej zależna od zasobów kosmicznych niż jakikolwiek inny kraj, który służy jako 



główna siła wspierająca wszystkie jej siły zbrojne. Stany Zjednoczone są również bardziej zależne od 

królestwa cybernetycznego niż jakikolwiek inny kraj, a bez działającego systemu komputerowego 

armia amerykańska staje się znacznie mniej wydajną i skuteczną maszyną. Chociaż amerykańskie siły 

zbrojne mogą działać bez systemów cybernetycznych, co jest scenariuszem szkoleniowym, który jest 

rutynowo praktykowany w ćwiczeniach obronnych, tracą one wiele ze swoich najważniejszych zalet, 

jeśli wróg może sprawić, że ich sieci cybernetyczne przestaną działać. Organizacje wojskowe na całym 

świecie polegają na systemach cybernetycznych do dowodzenia i kontroli podległych sił, a także do 

gromadzenia danych wywiadowczych, inwigilacyjnych i rozpoznawczych. Chociaż siły zbrojne często 

służą jako najbardziej jawny element przymusu narodowego, czasami ich najważniejszą funkcją jest po 

prostu istnienie jako trwałe zagrożenie, które służy jako odstraszanie od potencjalnej agresji ze strony 

innych aktorów narodowych i niepaństwowych. Kiedy wojskowe systemy cybernetyczne zostaną 

naruszone, unikalne możliwości organizacji wojskowych i ich potencjalne słabe punkty zostają 

wystawione na atak wrogiego cyberataku. Z tego powodu siły wojskowe w wielu krajach służą również 

jako wiodące organizacje zarówno w przypadku cyberataku, jak i cyberobrony. Stany Zjednoczone są 

doskonałym przykładem tego zjawiska. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nadzoruje 

zarówno Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), jak i amerykańskie dowództwo cybernetyczne, 

dwa kluczowe elementy amerykańskiej potęgi cybernetycznej. Wydatki na obronę służą jako kluczowy 

czynnik umożliwiający rozwój i rozmieszczanie cyberbroni i cyberobrony. Tak więc, podobnie jak w 

przypadku dyplomatycznych i informacyjnych aspektów władzy narodowej, cyber jest kluczowym 

elementem sił zbrojnych narodu. Ostatnim elementem władzy narodowej w tym konstrukcie jest 

potęga ekonomiczna narodu. Stany Zjednoczone posiadają największą gospodarkę na świecie od 

ponad wieku i wykorzystują swoją siłę gospodarczą nie tylko do wspierania największej organizacji 

obronnej świata, ale także jako kluczowa metoda wpływania na inne narody. Amerykańskie innowacje 

technologiczne od ponad dwóch stuleci wywierają transformacyjny wpływ na świat, co w ogromnym 

stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarki USA. Amerykańska produkcja przemysłowa w XIX i XX 

wieku doprowadziła do rozwoju rynków światowych, z ważnymi współzależnościami tworzonymi przez 

stosunki gospodarcze między narodami partnerskimi. Pod koniec XX wieku znaczna część 

amerykańskiej gospodarki przeszła na produkcję usług zamiast dóbr materialnych, w tym 

instrumentów finansowych, innowacji naukowych i medycznych oraz mediów rozrywkowych. Pod tym 

względem elementy gospodarki amerykańskiej miały ogromny wpływ na rozwój kultury globalnej. 

Komunikacja przez Internet tylko przyspieszyła ten efekt, pomagając uczynić angielski drugim 

najczęściej używanym językiem na świecie, skutecznie językiem handlu używanym na całym świecie. 

Rozwój Internetu otworzył zupełnie nowe możliwości gospodarcze, a także umożliwił wymianę 

zasobów. Globalne struktury bankowe stały się niemal całkowicie zależne od komputerów nie tylko do 

liczenia rachunków, ale także do transferów finansowych. Chociaż ułatwiło to większą globalizację w 

gospodarce, stworzyło również system, z którego złośliwi aktorzy co roku wyciągają miliardy dolarów. 

Co więcej, stworzył nową lukę, ponieważ cyberprzestępcy prawie na pewno będą próbować zakłócać 

sieci cybernetyczne wykorzystywane przez instytucje finansowe w przypadku poważnej wojny. Takie 

zakłócenia i ich potencjalne skutki zostały szeroko zademonstrowane w atakach hakerskich na Estonię 

w 2008 roku, które obejmowały masowy atak rozproszonej odmowy usługi na największe estońskie 

banki. Obywatele nie mogli korzystać z żadnego elektronicznego urządzenia kredytowego, ale także 

nie mogli wypłacić pieniędzy z kont bankowych z powodu awarii sieci komputerowych. Nastąpił chaos 

gospodarczy i naciski na rząd estoński, aby podjął wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia sieci 

bankowej. Instrumenty władzy narodowej nie są jedynym sposobem wyobrażenia sobie, jak narody 

współdziałają ze sobą, ale jest to użyteczny model. Na potrzeby dyskusji na temat cyberwładzy, 

szczególnie w kontekście cyberwojny, model ten pokazuje, jak ważna stała się komunikacja 

cybernetyczna dla praktycznie każdego aspektu funkcjonowania współczesnego państwa. Uogólniony 

wysiłek, aby zamknąć sieci komputerowe wrogiego narodu, jeśli się powiedzie, prawdopodobnie 



spowoduje ogromne problemy wtórne dla ofiary, która będzie poświęcać ogromne ilości czasu, 

zasobów i wysiłku na wypełnianie codziennych funkcji współczesnego społeczeństwa . Niestety, nawet 

zrozumienie, jak powiązane są sieci cybernetyczne z podstawowymi elementami władzy narodowej, w 

niewielkim stopniu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa współczesnych państw w sferze 

cybernetycznej. 

Cyberprzestępczość, cyberszpiegostwo, cyberterroryzm 

Przestępczość, szpiegostwo i terroryzm to niefortunne i niezaprzeczalne aspekty współczesnego 

społeczeństwa. Żadna z tych czynności nie stanowi aktu wojny, bez względu na to, jak irytujące i 

kosztowne może być każda z nich z osobna. Wykorzystywanie lub niewykorzystywanie zasobów 

cybernetycznych do celów przestępczości, szpiegostwa i terroryzmu nie ma wpływu ani na ich definicje, 

ani na ich zastosowanie w działaniach wojennych. Jednak w domenie cyber znacznie łatwiej jest 

błędnie zinterpretować jeden czyn za drugi, a cyberprzestępca, cyberszpieg lub cyberterrorysta bardzo 

przypomina cyberwojownika. Co więcej, każdy z tych rodzajów działań może służyć państwu podczas 

cyberwojny i stanowić kluczowy zasób narodowy dla takiego konfliktu. Cyberprzestępcy wykorzystują 

komputery i sieci do tych samych motywacji, co przestępcy w świecie fizycznym. W swej istocie 

przestępczość polega na nielegalnym pozyskiwaniu zasobów, zwykle o charakterze finansowym. 

Cyberprzestępcy mogą próbować włamać się do sieci komputerowej banku i przelać pieniądze z 

jednego konta na drugie, w przeciwieństwie do rabusiów wymachujących bronią i żądających pieniędzy 

od kasjera. Szczerze mówiąc, udany napad na bank prawdopodobnie przyniesie stosunkowo niewielkie 

zyski - w większości takich napadów tak niewiele pieniędzy jest faktycznie zabezpieczonych, że banki 

instruują swoich pracowników, aby przestrzegali żądań przestępców i ufają metodom egzekwowania 

prawa w celu schwytania sprawców. Podczas gdy banki tworzą zarówno aktywne, jak i pasywne 

mechanizmy obrony przed zagrożeniami fizycznymi, takie jak przechowywanie większości gotówki w 

zamkniętych skarbcach, umieszczanie kamer w holu i na zewnątrz budynku, posiadanie fizycznych 

barier między klientami a pracownikami oraz ewentualnie zatrudnianie uzbrojonych strażników , 

akceptują możliwość napadów z bronią w ręku i podejmują działania mające na celu zminimalizowanie 

strat. Banki mają wielowiekowe doświadczenie w tym zakresie, a najbardziej udane napady na banki 

w historii Ameryki przyniosły tylko kilkadziesiąt milionów sum w kilku przypadkach. Nie dość, że trudno 

jest zdobyć pieniądze, to jeszcze trudniej ujść im na sucho. Dziesięć milionów dolarów, nawet w 

największym amerykańskim nominale, 100-dolarowy banknot, waży ponad 200 funtów i wymaga dość 

dużej torby - teczka nie zbliży się do jej trzymania. Dla porównania, najbardziej lukratywne włamania 

cybernetyczne, które były możliwe tylko przez stosunkowo skromne dwie dekady, zbierają miliardy 

dolarów rocznie. Po części dzieje się tak dlatego, że elektroniczny transfer środków to znacznie prostszy 

problem niż faktycznie odprowadzanie gotówki. Po części dzieje się tak dlatego, że bezpieczeństwo 

fizyczne jest znacznie lepiej rozumianym problemem niż bezpieczeństwo cybernetyczne, a luki w 

zabezpieczeniach fizycznych są znacznie łatwiejsze do wykrycia. Często pierwszą wskazówką, że istnieje 

luka w cyberbezpieczeństwie, jest to, że została już wykorzystana przez atakującego, a jedyną nadzieją 

jest zapobieganie dalszym włamaniom w ten sam sposób. Takie kradzieże mogą obejmować 

bezpośredni transfer środków, ale mogą również obejmować kradzież danych milionów kart 

kredytowych, które można wykorzystać do oszukańczych zakupów lub sprzedać na czarnym rynku, 

przenosząc ryzyko aresztowania na przestępców niższego szczebla. Oczywiście cyberprzestępcy nie 

ograniczają swoich ataków do instytucji finansowych, które bardzo poważnie traktują 

cyberbezpieczeństwo. Zamiast tego wielu cyberprzestępców wyobraża sobie znacznie więcej 

nowatorskich schematów. Zamiast próbować przelać miliony dolarów z jednego konta bankowego, 

znacznie łatwiej może być uzyskanie kilku dolarów od milionów ofiar. Ponieważ konsumenci stali się 

bardzo zależni od elektronicznych form płatności, w tym od procesorów kart kredytowych, każdego 

dnia dochodzi do dosłownie miliardów potencjalnie narażonych transakcji. Problem ten potęguje 



archaiczna technologia wykorzystywana przez amerykański przemysł kart kredytowych, który z 

własnych powodów stanowczo sprzeciwia się wszelkim środkom zwiększającym bezpieczeństwo w 

swoim systemie. Kiedy duży sprzedawca zdecyduje się przechowywać informacje z kart kredytowych 

klientów w sposób niezabezpieczony lub nie chroni tych danych podczas przesyłania ze sklepu do 

centrum przetwarzania, staje się podatny na ataki hakerów. Dwa masowe ataki ilustrują problem i 

potencjalne koszty dla korporacji, które nie dbają o ochronę danych konsumentów. W 2007 roku TJX 

Corporation, właściciele firm TJ Maxx i Marshalls, między innymi, przyznali, że padli ofiarą dwuletniego 

cyberataku, który zdołał wykraść informacje o kartach kredytowych dla ponad 45 milionów 

kupujących. Później faktycznie zrewidowali szacunki do ponad 100 milionów zhakowanych kart 

kredytowych. Atak pokazał, jak niewiele sprzedawca zrobił w celu zabezpieczenia danych osobowych 

klientów i jak złe były ogólne praktyki w zakresie przechowywania danych kart kredytowych. Po latach 

śledztwa, ostateczny koszt ataku wyniósł ponad 250 milionów dolarów, a żadna osoba nie została 

aresztowana ani postawiona za przestępstwo. Pieniądze skutecznie wyparowały, ale efekt spływania 

na konsumentów, których informacje zostały skradzione, utrzymywał się przez lata. Podczas gdy prawo 

amerykańskie nie pociąga użytkowników kart kredytowych do odpowiedzialności za naruszenie 

bezpieczeństwa ich informacji, firmy obsługujące karty kredytowe nie mogą po prostu zaakceptować 

utraty tak ogromnych dochodów. Rezultatem tego są rosnące odsetki, wyższe opłaty dla posiadaczy 

kart oraz wysiłki zmierzające do znalezienia i prawnego ścigania przestępców. Niestety, incydent nie 

doprowadził do poprawy środków bezpieczeństwa w całej branży, takich jak umieszczenie 

mikroprocesora w kartach kredytowych, co znacznie utrudniłoby klonowanie kart. W 2009 roku TJX 

rozstrzygnęło pozew wszczęty przez stanowych prokuratorów generalnych o kwotę niecałą 10 

milionów dolarów, co stanowi marnotrawstwo w porównaniu ze stratami poniesionymi przez firmy 

obsługujące karty kredytowe z powodu zaniedbania TJX. Nawet w przypadku TJX, Target Corporation 

nie udało się poprawić własnego wewnętrznego cyberbezpieczeństwa. W ciągu zaledwie trzech 

tygodni w 2013 r. Target zdołał stracić kontrolę nad informacjami o kartach kredytowych ponad 50 

milionów kupujących, w tym nad kodami zabezpieczającymi na odwrocie kart, które mają zapobiegać 

oszustwom internetowym. Chociaż standardy najlepszych praktyk branżowych surowo zabraniają 

firmom zatrzymywania danych kodu bezpieczeństwa, rejestry Target nadal są gromadzone i 

archiwizowane dla każdej transakcji, zasadniczo przekazując cyberzłodziejom listę ważnych numerów 

kart kredytowych ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do ich wykorzystania. Firmy ochroniarskie 

prowadzące dochodzenie w sprawie kradzieży danych w końcu wyśledziły penetrację cybernetyczną 

do dość nieskomplikowanego programu napisanego przez rosyjskiego nastolatka, który dotarł do 

serwerów korporacyjnych Target za pośrednictwem podwykonawcy firmy zajmującego się 

ogrzewaniem i klimatyzacją. Przypadek Target pokazuje kilka ważnych punktów do dyskusji o 

cyberkonflikcie. Po pierwsze, ciągłe dążenie do stworzenie połączonej sieci komputerowej często 

skutkuje decyzjami, które nie przechodzą testu zdrowego rozsądku. Nie było pilnej potrzeby, aby 

podwykonawca zajmujący się ochroną środowiska miał bezpośredni dostęp do sieci korporacyjnej, a 

już na pewno nie było powodu, aby umożliwiać ładowanie jakichkolwiek programów od wykonawcy 

do znacznie większego systemu. Po drugie, chociaż branża finansowa może oferować wskazówki 

dotyczące najlepszych praktyk dotyczących wysiłków na rzecz ochrony danych osobowych klientów, 

nie ma możliwości zmuszenia korporacji do przestrzegania tych praktyk. Po trzecie, korporacyjni 

decydenci, którzy kontrolują techniczne aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego firmy, często mają 

niewielką, jeśli w ogóle, wiedzę o cyberprzestrzeni i znacznie częściej są absolwentami programu 

biznesowego niż programiści lub eksperci ds. bezpieczeństwa. Po czwarte, jest niewiele wysiłku, aby 

pociągnąć firmy do odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa, poza tym, co mogą wywołać 

normalne siły rynkowe. Chociaż zarówno TJX, jak i Target odnotowały krótkoterminowe spadki cen 

akcji, obu firmom udało się odbić i odbudować bazę klientów, głównie oferując małe rabaty dla firm 

powrotnych. Gdy konsumenci powrócili do swoich wcześniejszych wzorców zakupowych, żadna z firm 



nie dostrzegła żadnych znaczących reperkusji dla złego procesu decyzyjnego, który pozwolił na 

naruszenia. Podobnie jak cyberprzestępczość, cyberszpiegostwo jest jedynie odwieczną praktyką, 

która dostosowała się do nowej technologii. Niestety, rewolucja komputerowa sprawiła, że eksfiltracja 

i analiza ogromnych ilości danych stała się o wiele bardziej praktycznym zajęciem. Podczas gdy 

działania szpiegowskie na wysokim szczeblu mogły wymagać miesięcy, a nawet lat, aby uzyskać kilka 

kluczowych akt w XX wieku, w XXI wieku takie informacje można było zdobyć w ciągu kilku minut, jeśli 

nie były odpowiednio zabezpieczone. Co komplikuje problem, takie dane można łatwo kopiować i 

przechowywać w wielu lokalizacjach, co zmniejsza podatność na awarie sprzętu, ale także stwarza 

szereg możliwości przechwycenia i przywłaszczenia przez wrogie cyberbyty. Narody zawsze 

angażowały się w szpiegostwo przeciwko innym państwom, a nawet ich sojusznicy byli potencjalnymi 

celami. Działania szpiegowskie obejmowały próby ustalenia prawdopodobnych przyszłych decyzji 

przywódcy politycznego oraz uzyskiwanie kłopotliwych informacji o takich przywódcach, które mogą 

być wykorzystane do wpływania na te decyzje. Obejmowały one również próby kradzieży danych 

technicznych o systemach uzbrojenia, informacji o obronie narodowej i lokalizacji zasobów 

wojskowych, a czasami nawet pozyskanie przykładów sprzętu wojskowego, który można wywieźć z 

kraju i skopiować. Czasami kopie te były wyjątkowo jawne, jak w przypadku amerykańskich 

bombowców B-29 zmuszonych do lądowania w Związku Radzieckim podczas II wojny światowej. 

Ponieważ Sowieci dołączyli do wojny z Japonią dopiero w sierpniu 1945 r., wszelkie amerykańskie 

samoloty lub załogi, które wylądowały w neutralnym państwie sowieckim, zostały natychmiast 

internowane. Radzieccy inżynierowie zdemontowali samolot w nadziei na wykonanie repliki, które 

wkrótce weszły do Czerwonych Sił Powietrznych jako Tupolew Tu-4 i pozostawały w służbie przez dwie 

dekady. Radzieccy agenci zrobili wszystko, co możliwe, aby przeniknąć do Projektu Manhattan, 

połączonego amerykańsko-brytyjskiego projektu skonstruowania bomby atomowej, a materiały, które 

udało im się uzyskać, znacznie przyspieszyły sowiecki wysiłek zbudowania własnej bomby. Szpiegostwo 

może być mieczem obosiecznym. Funkcjonariusze wrogiego kontrwywiadu nieustannie starają się nie 

tylko kontrolować eksfiltrację tajnych informacji, ale także umieszczać dezinformację w gromadzonych 

przez szpiegów materiałach. Działanie na skradzionych informacjach może być bardzo niebezpieczną 

praktyką, ponieważ naród jest oszukany przez kradzież niedokładnych informacji. W latach 

siedemdziesiątych Federalne Biuro Śledcze (FBI) odkryło szeroko zakrojone wysiłki agentów sowieckich 

mające na celu kradzież tajemnic przemysłowych. Szpiedzy KGB mieli za zadanie przechwycić jak 

najwięcej danych korporacyjnych, praktycznie w każdym rodzaju firmy, w nadziei podniesienia 

sowieckiego systemu gospodarczego do poziomu Stanów Zjednoczonych. Zamiast po prostu 

aresztować sprawców, FBI współpracowało z aktywami Centralnej Agencji Wywiadowczej, aby 

umieścić wadliwe plany techniczne w wielu miejscach, mając nadzieję, że KGB przechwyci dokumenty 

i nie będzie dysponować wiedzą, która pozwoliłaby odróżnić dokładne i niedokładne informacje . 

Rzeczywiście, agenci KGB spenetrowali kanadyjską firmę rurociągową i ukradli plany rurociągów gazu 

ziemnego, zaworów i sprzętu kontrolnego. Nie zdawali sobie sprawy, że CIA umieściła ten materiał i 

celowo włączyła do systemu fatalną wadę, którą można by zauważyć dopiero po dokładnym zbadaniu 

przez bardzo wykwalifikowanego inżyniera budownictwa. W 1982 r. syberyjski rurociąg zbudowany 

zgodnie ze skradzionymi planami wybuchł w masywnej eksplozji z siłą 3000 ton trotylu, jednej z 

największych niejądrowych eksplozji w historii planety. Fala ciśnieniowa eksplozji rozbiła okna w 

odległości ponad 100 mil od miejsca eksplozji, a drzewa zostały spłaszczone na wiele mil wokół 

eksplozji. Wynikające z tego sowieckie śledztwo ujawniło błąd w skradzionych planach, ale rząd 

sowiecki nie mógł protestować przed ONZ, że jego agenci zostali oszukani podczas kradzieży akt z 

prywatnych korporacji. Wiadomość była jasna, a incydent spowodował, że KGB zakwestionowało 

wszystkie inne materiały, które przywłaszczyło sobie w programie, zastanawiając się, kiedy może 

nastąpić kolejna katastrofa. Przed stworzeniem Internetu nie można było pojąć, że tajemnice narodu 

mogą być teoretycznie bezpośrednio dostępne dla agentów wroga. Zamiast tego kluczowe informacje 



prawdopodobnie były chronione przez potężne fizyczne mechanizmy obronne lub były zamknięte w 

umysłach tylko kilku osób. Jednak wraz z ruchem sieciowym w latach dziewięćdziesiątych XX w. istniał 

znacznie większy nacisk na tworzenie wydajnych systemów, szczególnie po zimnej wojnie, niż na 

utrzymanie bezpieczeństwa cybernetycznego. W tym samym czasie rząd USA w szczególności zaczął 

zlecać na zewnątrz ogromną ilość badań wojskowych, które wcześniej prowadzono w obiektach 

rządowych. W ten sposób kontrahenci uzyskali niezbędny dostęp do informacji wrażliwych, a 

jednocześnie nie mieli najlepszych osiągnięć w zakresie ochrony danych niejawnych. Każdy prywatny 

wykonawca stał się potencjalnym punktem dostępu do pozyskiwania tajnych informacji, gdyby tylko 

mógł je wykorzystać wrogi cybereksperci. Lata 90-te były również godne uwagi, ponieważ w tej 

dekadzie Stany Zjednoczone wykazały całkowitą wyższość w konwencjonalnych formach wojny. 

Amerykańska technologia po prostu prześcignęła swoich konkurentów, a amerykańscy stratedzy 

opracowali wysoce skuteczną doktrynę i organizacje, aby wykorzystać tę zdolność. Dominacja 

amerykańska wydawała się nie do zakwestionowania, dopóki każdy inny naród zgadzał się na walkę w 

sposób preferowany przez Stany Zjednoczone. Inne narody badały amerykańskie doświadczenia w 

Iraku i na Bałkanach i wyciągały wnioski odmienne od tych, które wysunęli amerykańscy przywódcy 

wojskowi i polityczni. Chociaż Stany Zjednoczone rzeczywiście miały ogromną przewagę zarówno pod 

względem jakości, jak i ilości sprzętu wojskowego, zdradziły również pewną arogancję, że wszystkie 

przyszłe wojny będą przypominać te z niedawnej przeszłości. Pod wieloma względami Stany 

Zjednoczone stały się ofiarą własnego sukcesu, zmuszając inne narody do poszukiwania kreatywnych 

sposobów tworzenia asymetrycznych przewag, które można wykorzystać do pokonania amerykańskiej 

machiny wojskowej. W szczególności Chiny, które postrzegały siebie zarówno jako hegemon Azji, jak i 

logicznego następcę Związku Radzieckiego, zaczęły rozważać alternatywne sposoby zaostrzenia 

konfliktu. Zamiast angażować się w konwencjonalną walkę z siłami frontu przeciwko Stanom 

Zjednoczonym, nawet na kontynencie azjatyckim, chińscy teoretycy rozważali możliwość rozszerzenia 

działań wojennych na inne dziedziny. Jednocześnie dostrzegli potrzebę zniwelowania przepaści, 

zarówno ekonomicznej, jak i technologicznej, dzielącej ich naród od potencjalnego wroga. W ten 

sposób rozpoczęli masową kampanię cyberszpiegowską przeciwko amerykańskim rządom i sieciom 

korporacyjnym, próbując wykorzystać ogromne luki w zabezpieczeniach tych systemów, zanim 

amerykańskie przywództwo w ogóle zorientowało się, że jest atakowane. W serii dużych kampanii 

cyberszpiegowskich wspieranym przez chiński rząd cyberprzestępcom udało się ukraść 

bezprecedensowe ilości danych od amerykańskich i sojuszniczych organizacji wojskowych, instytucji 

finansowych i firm technologicznych. Kradzieże te, w połączeniu z odmową przestrzegania zachodnich 

przepisów prawa autorskiego, pozwoliły chińskiej gospodarce nakazowej zalać międzynarodowy rynek 

kopiami produktów zachodnich technologii, często sprzedawanymi ze stratą netto jako środkiem do 

wyeliminowania konkurencji i zabezpieczenia większych sektorów globalny rynek. Skradzione 

wojskowe badania technologiczne umożliwiły masowy program modernizacyjny, który szybko 

poprawił zasoby Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, czyniąc konwencjonalną wojnę z Chinami znacznie 

bardziej niebezpieczną perspektywą. Próby pociągnięcia Chin do odpowiedzialności za cyberwłamania 

spotkały się zarówno z zaprzeczeniami, jak i ukrytymi groźbami, a pozycja Chin jako największego 

zagranicznego posiadacza amerykańskiego długu osłabia wszelkie amerykańskie skargi dotyczące 

cyberszpiegostwa. W końcu, gdyby chiński rząd zdecydował się sprzedać swoje udziały w 

amerykańskim długu, nawet ze stratą, wpływ na amerykańską gospodarkę mógłby być katastrofalny. 

Szpiegostwo nigdy nie było przytaczane jako usprawiedliwienie zaangażowania się w wojnę, nawet jeśli 

to szpiegostwo ma częściowo na celu ułatwienie przyszłego konfliktu. To powiedziawszy, nigdy w 

historii nie było kampanii szpiegowskiej, która zbliżyłaby się do ilości informacji skradzionych przez 

chiński rząd w ciągu ostatniej dekady i niewiele wskazuje na to, że ich wysiłki zostaną spowolnione w 

przyszłości, chyba że wystarczająco cyber można opracować i przyjąć środki bezpieczeństwa, aby 

zapobiec ich powodzeniu. Chiński rząd nie wydaje się obawiać odwetu, być może po części dlatego, że 



utrzymuje znacznie ściślejszą kontrolę nad krajowym dostępem do Internetu. W przeciwieństwie do 

Stanów Zjednoczonych, Chiny mogą teoretycznie zerwać swoje krajowe połączenia z Internetem w 

stosunkowo krótkim czasie i bez wyrządzania katastrofalnych szkód własnym rządom i działalności 

gospodarczej. Cyberterroryzm jest jednym z najbardziej przereklamowanych zagrożeń XXI wieku, po 

części dlatego, że grupy, które mogą chcieć wykorzystać zasoby cybernetyczne do ataków 

terrorystycznych, są niezwykle wyszkolone w manipulowaniu mediami, a po części dlatego, że 

większość potencjalnych celów terrorystycznych nie rozumie cyberdomeny wystarczająco dobrze, aby 

ocenić szanse powodzenia w kampanii cyberterroryzmu. Podobnie jak przestępczość i szpiegostwo, 

terroryzm jest problemem, który ma tysiące lat i który niemal nieustannie dręczy ludzkość od zarania 

cywilizacji. Pomimo wieloletniego doświadczenia ze zjawiskiem terroryzmu, organom 

międzynarodowym jak dotąd nie udało się nawet uzgodnić jednej definicji tego pojęcia. Większość 

zgadza się, że terroryzm obejmuje groźbę lub użycie przemocy w celu przymuszenia lub odstraszenia 

populacji docelowej w celu wsparcia celu politycznego. Prawie każdy naród uważa, że terroryzm jest 

nieuprawnionym użyciem przemocy, chociaż poszczególne stany często nazywają terrorystów 

partyzantami, rebeliantami lub bojownikami o wolność, z których wszyscy przypuszczalnie mogą 

angażować się w akty przemocy przeciwko opresyjnym reżimom. Zdolności cybernetyczne z pewnością 

oferują perspektywę szerzenia strachu na niezwykle dużą populację docelową, chociaż pod tym 

względem komputery mogą być bardziej środkiem komunikacji niż rzeczywistym narzędziem do 

zadawania przemocy. Terroryści wykorzystali możliwości oferowane przez portale społecznościowe, 

aby swobodnie przekazywać swoje wiadomości, oczywiście w najbardziej pozytywnym świetle, na jakie 

mogą się zdobyć, zarówno w celu rekrutacji większej liczby członków, jak i wpływania na swoje cele. 

Ponieważ zamykanie stron internetowych może być niezwykle trudne, to medium pozwoliło 

organizacjom terrorystycznym na pewną globalizację, która byłaby nie do pomyślenia przed 

wynalezieniem Internetu. Jednak Internet oferuje również zainteresowanym stronom możliwość 

zbadania mniej pikantnych aspektów terroryzmu i jest to metoda, która może być wykorzystywana, a 

w niektórych przypadkach kontrolowana przez rządy z co najmniej taką samą łatwością jak organizacje 

terrorystyczne. Na każdy film, który rzekomo przedstawia słuszny atak na tyraniczny rząd, jest inny, 

który pokazuje okrucieństwa popełniane przez organizacje terrorystyczne. Tak jak zasoby 

komputerowe stały się absolutnym wymogiem operacji wojskowych w dzisiejszych czasach, tak samo 

stały się one koniecznością wszelkich wysiłków mających na celu wpływanie na globalną publiczność i 

dzielenie się propagandą ze światem. Teoretycznie organizacja terrorystyczna może uzyskać dostęp do 

Internetu z niemal każdego miejsca na świecie; ale w praktyce każdy kontakt z Internetem tworzy drogę 

ataku dla cyberwojowników zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, którzy prawdopodobnie mają 

znacznie więcej doświadczenia, umiejętności i zasobów niż ich niepaństwowi wrogowie. Dlatego nie 

dziwi fakt, że nie doszło do ogromnej liczby ataków terrorystycznych na potencjalnie niszczycielskie 

cele - podczas gdy naród może mieć wystarczające zasoby cybernetyczne, aby koordynować atak na 

obiekt energetyki jądrowej, na przykład większość organizacji terrorystycznych może zrobić niewiele 

więcej niż rozpowszechniać propagandę lub czasami niszczyć strony internetowe. Terroryści mogą 

mieć motyw i chęć do przeprowadzania destrukcyjnych ataków, ale po prostu nie mają możliwości 

technologicznych. Niestety, trzy elementy przestępczości, szpiegostwa i terroryzmu w cyberprzestrzeni 

mają potencjał do wzajemnej koordynacji i tworzenia efektów synergicznych, które mogą faktycznie 

zagrozić nawet największym cybernarodom. Cyberprzestępcy wykazali pewną niechęć do współpracy 

z terrorystami, po części dlatego, że taki wspólny wysiłek prawdopodobnie przyniesie im znacznie 

większy poziom kontroli. Jeśli jednak zysk jest wystarczająco wysoki, prawdopodobnie istnieją 

cyberprzestępcy, którzy chcą sprzedać swoje usługi organizacji terrorystycznej. Bardzo niewiele grup 

terrorystycznych ma ogromne fundusze, po części z powodu wyzwań związanych z zebraniem takich 

sum, a po części z powodu kosztów przeprowadzania ataków i pozostawania poza zasięgiem organów 

ścigania lub opozycji wojskowej. Al-Kaida miała kiedyś pozornie nieograniczoną podaż pieniędzy, po 



części dlatego, że krótko przed atakami z 11 września sprzedała akcje linii lotniczych na rynku 

amerykańskim. Al-Kaida nie zdawała sobie jednak sprawy, że nie będzie w stanie ukryć swoich kont 

bankowych przed zdeterminowanymi cyberprzestępcami, którzy zaczęli bezlitośnie ścigać organizację 

w następstwie największego ataku terrorystycznego w historii. Amerykańscy śledczy cybernetyczni nie 

tylko znaleźli i przejęli wiele z największych kont bankowych Al-Kaidy, ale także podjęli poważne kroki 

w celu powstrzymania napływu świeżych pieniędzy do organizacji terrorystycznej. Al-Kaida została 

wkrótce zmuszona do zaangażowania się w wiele gałęzi przemytu, w tym przemyt narkotyków, co 

odciągnęło środki od głównej misji grupy.  Najlepiej finansowaną organizacją terrorystyczną na świecie 

jest Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS), które wiosną 2014 r. opanowało części Iraku i Syrii. Nie 

finansują się jednak poprzez cyberataki, lecz poprzez przejęcie banku centralnego Mosulu, w którym 

przechowywano około 450 milionów dolarów w amerykańskiej gotówce. ISIS bardzo skutecznie 

wykorzystuje Internet do rekrutacji nowych członków spoza najbliższego regionu. Obejmowało to 

tysiące obywateli z krajów zachodnich, z których większość posiada legalne paszporty i dzięki temu 

może wrócić do swoich krajów po zradykalizowaniu przez propagandę ISIS. ISIS wykorzystało również 

Internet do siania strachu i niezgody wśród potencjalnych wrogów. Latem 2014 roku przywódcy ISIS 

wielokrotnie przysięgali, że wypowiedzą wojnę wszystkim wrogom islamu, groźba poparta 

przerobionym w Photoshopie zdjęciem Białego Domu z flagą ISIS powiewającą nad głową. 19 sierpnia 

zamaskowany członek ISIS ściął głowę amerykańskiemu korespondentowi medialnemu Jamesowi 

Foleyowi i umieścił nagranie wideo z incydentu na wielu publicznych stronach internetowych. Ustawa 

nie tylko wywołała wstręt wśród zachodnich widzów, ale także wywołała falę prób wykupienia innych 

obywateli Zachodu, których radykalne ugrupowanie przejęło. Szpiegostwo i terroryzm również 

wchodziły w interakcje przy wielu okazjach i nadal będą to robić w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Szereg głównych organizacji terrorystycznych na świecie jest bezpośrednio lub pośrednio wspieranych 

i kontrolowanych przez organizacje wywiadu państwowego. Na przykład Hezbollah, największa 

organizacja terrorystyczna w Libanie, czerpie ogromne fundusze z irańskich i syryjskich agencji 

wywiadowczych. Te same organizacje państwowe dostarczają również większość broni, której 

Hezbollah używa przeciwko Izraelowi i nie-szyickim obywatelom Libanu. Rządy Iranu i Syrii mogą 

odmówić bezpośredniej odpowiedzialności za wywołanie ataków, jednocześnie pracując nad 

podważeniem stabilności rządu libańskiego i utrzymywaniem presji terrorystycznych na północny 

Izrael. Sieci cybernetyczne umożliwiły łatwiejszą komunikację między tego typu grupami, a także 

umożliwiły agencjom wywiadowczym dostarczanie swoim terrorystycznym pełnomocnikom 

określonych danych gromadzonych przez majątek państwowy, takich jak zdjęcia satelitarne. Czasami 

państwowe agencje wywiadowcze wykazywały zainteresowanie współpracą z cyberprzestępcami. Pod 

tym względem zdecydowanie najbardziej widoczne są przykłady rosyjskie. Kiedy rosyjscy hakerzy 

przeprowadzili niszczycielskie ataki DDoS na gruzińskie strony rządowe i media, w dużej mierze 

zaatakowali listę celów, która prawie na pewno została podana przez agentów rosyjskiego wywiadu. 

Ten rodzaj współpracy jest z natury destabilizujący, gdyż zaciera granicę między operacjami 

wojskowymi i cywilnymi. Rzeczywiste ataki nie pochodziły bezpośrednio od państwowych organizacji 

hakerskich; pierwsza fala działalności została faktycznie zapoczątkowana przez Russian Business 

Network (RBN), jedną z największych organizacji cyberprzestępczych na świecie. Agencje 

wywiadowcze zyskały poważny zasób cybernetyczny w postaci botnetów z milionami komputerów 

zombie, które łącznie mogłyby zablokować ruch internetowy w Gruzji, jednocześnie utrzymując 

oficjalną odmowę jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niestety, te oficjalne zaprzeczenie w niewielkim 

stopniu zmieniła opinię publiczną, że ataki zostały zlecone przez rząd rosyjski. Chociaż przestępczość, 

szpiegostwo i terroryzm nie są wojną w klasycznym sensie, dla ich ofiar może to stanowić różnicę bez 

różnicy. W domenie cyber każde z tych działań bardziej przypomina mechanikę działań wojennych niż 

w sferze fizycznej, ponieważ są mniej odróżnialne od prawdziwych działań wojennych. Z tego powodu 

są nierozerwalnie związane z działaniami wojennymi i mogą w rezultacie zmienić definicję działań 



wojennych. Biorąc pod uwagę, że te działania częściej atakują cele cywilne niż wojskowe, pokazują 

również mieszanie się ofiar, które często występuje w sferze cybernetycznej. 

Problem atrybucji 

Jednym z najtrudniejszych aspektów cyberwojny jest koncepcja atrybucji. W szczególności odnosi się 

to do trudności w ustaleniu, kto był odpowiedzialny za konkretne działanie w cyberprzestrzeni, a zatem 

może być logicznym celem wszelkich działań odwetowych, które ofiara może chcieć podjąć, zarówno 

w domenie cybernetycznej, jak i fizycznej. Cyberatrybucja obejmuje określenie początkowego adresu 

sieciowego cyberataku, co teoretycznie jest stosunkowo prostym procesem, przynajmniej z 

technicznego punktu widzenia. Niestety, wycofanie działań cybernetycznych staje się znacznie 

trudniejsze, gdy dotyczy ona granicy międzynarodowej, co ma miejsce w przypadku większości ataków. 

Atakujący prawie zawsze będą kierować swoje ataki przez serwery w kilku krajach i wolą korzystać z 

krajów, które są wrogo nastawione do działań dochodzeniowych w cyberprzestrzeni, w tym krajów, 

które nie uznały za stosowne kryminalizacji ataków cybernetycznych. Sprawę dodatkowo komplikuje 

fakt, że indywidualni dostawcy usług internetowych (ISP) często odmawiają ujawnienia tożsamości i 

lokalizacji poszczególnych użytkowników sieci, po części dlatego, że istnieje bardzo niewielka zachęta 

do tego, a obecnie niewiele jest negatywnych konsekwencji dla nieprzejednanej postawy. W rzadkich 

przypadkach, gdy cyberatak można przypisać do konkretnego adresu protokołu internetowego (IP), co 

nadal nie gwarantuje, że rzeczywisty inicjator ataku został faktycznie zlokalizowany, o ile zawęża atak 

do określonego fragmentu sprzętu w określonej pozycji w pewnym momencie. Ustalenie, do kogo 

należy ten sprzęt i kto używał go w momencie ataku, to zupełnie odrębny i równie drażliwy problem. 

Udowodnienie takiego przypisania jest często niemożliwe, chociaż atakujący często pozostawiają 

wskazówki co do swojej tożsamości. Niektórzy będą chwalić się swoimi wyczynami na forach 

cyfrowych, inni mogą ogłosić swoją obecność, szpecąc stronę internetową i z dumą przypisując sobie 

zasługi za swoje czyny. Jednak najbardziej niebezpieczni cyberprzestępcy zrobią wszystko, co w ich 

mocy, aby zapobiec wykryciu włamania i wystarczająco zatrzeć swoje ślady, aby zapobiec wszelkim 

kontratakom, zarówno w domenie cybernetycznej, jak i w świecie fizycznym. Tradycyjne metody 

ustalania odpowiedzialności za przestępstwo lub atak militarny nie przekładają się dobrze na domenę 

cyber. Na przykład motywacje w cyberprzestrzeni niekoniecznie korelują z motywacjami w innych 

miejscach. Ponieważ atak militarny jest zwykle działaniem jawnym, nie jest bardzo trudno ustalić, kto 

był za to odpowiedzialny, a motywacja ataku zwykle staje się drugorzędna, jeśli w ogóle jest brana pod 

uwagę. Jednak w sferze cybernetycznej motywy działania mogą być znacznie bardziej zaciemnionym 

problemem. Bliscy sojusznicy nie mają motywacji do atakowania się nawzajem w świecie fizycznym, a 

jednak raz po raz są oskarżani, a przynajmniej podejrzewani o wzajemne szpiegowanie. Na przykład 

izraelscy hakerzy zostali przyłapani na angażowaniu się w masowe cyberkampanie szpiegowskie w 

Stanach Zjednoczonych, pomimo niezwykle bliskich stosunków między tymi dwoma rządami. 

Podobnie, ostatecznie udowodniono, że Stany Zjednoczone są recydywistą winnym poważnego 

cyberszpiegostwa przeciwko swoim najbliższym sojusznikom w Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, często bez wyraźnego powodu. W cyberprzestrzeni znacznie trudniej jest 

odróżnić przyjaciela od wroga i o wiele łatwiej udawać kogoś, kim nie jesteś. W ten sposób cyberatak 

może zostać przeprowadzony w sposób jawny, zapewniając szybkie wykrycie atakujących. Ten rodzaj 

ataku może być przykładem spoofingu, elektronicznego framejob, które ma dwojaki cel. Po pierwsze, 

agresor przeprowadza pierwotny atak i czerpie wszelkie korzyści, jakie mogą z niego uzyskać przeciw 

przeciwnikowi. Po drugie, cel może zostać oszukany co do tożsamości napastnika i podjąć działania 

odwetowe przeciwko niewłaściwemu celowi. W najlepszym przypadku dla inicjatora ataku, cel i 

oprawiony w ramkę nie-aktor zaangażują się następnie w serię eskalacji, odwetowych działań 

przeciwko sobie, podczas gdy pierwotny łotr nadal będzie udawać niewinność.  W przeciwieństwie do 

większości działań wojskowych, cyberataki są zazwyczaj przeprowadzane w sposób pośredni. Chociaż 



teoretycy wojskowi mogą pochwalić koncepcję strategii pośredniej i przeprowadzania ataków z 

nieoczekiwanych kierunków lub prowadzenia operacji w sposób kreatywny i niekonwencjonalny, na 

poziomie taktycznym większość ataków jest dość bezpośrednia. Żołnierz podnosi broń, celuje i strzela 

do celu, zamiast próbować odbić pocisk od trzech powierzchni, zanim trafi on we wroga. W domenie 

cybernetycznej im więcej „rykoszetów” może użyć atakujący, tym trudniej będzie ustalić, skąd 

pochodzi atak, a zatem najbardziej udane ataki mają często najbardziej pośredni charakter. Jedną ze 

szczególnie skutecznych metod ataku w cyberprzestrzeni jest wykorzystanie zasobów wroga przeciwko 

nim, poprzez przejęcie kontroli nad komputerami w kraju docelowym i przeprowadzenie ataku z granic 

ofiary. Jest to niezwykle skuteczne w przypadku ataku DDoS, gdzie podstawową mechaniką jest zwykła 

brutalna siła. Tego typu działania cybernetyczne nie są zbyt wyrafinowane, ale są denerwująco 

skuteczne i przynajmniej w jednym rzucającym się w oczy przypadku udało się zatrzymać cały Internet 

na kilka godzin. Ataki w cyberprzestrzeni mogą polegać na programach wszczepionych w komputer 

docelowy z wielomiesięcznym lub letnim wyprzedzeniem. Te skomputeryzowane bomby zegarowe 

mogą czekać, aż zostaną aktywowane przez pozornie nieszkodliwą wiadomość lub mogą wybuchnąć w 

określonym czasie. W obu przypadkach ich erupcja może całkowicie zaskoczyć cel i trafić w momencie, 

gdy nie można obwiniać za atak żadnego dostrzeżonego wroga. Zawsze należy pamiętać, że we 

współczesnym środowisku cyberwojny najbardziej oczywisty napastnik może nie być faktycznym 

winowajcą, z wyjątkiem niewielkich, uciążliwych ataków. Nawet jeśli ofiara zdoła prawidłowo ustalić, 

kto jest odpowiedzialny za atak, prawdopodobnie nie będzie miała wystarczających dowodów, aby 

wszcząć jakąkolwiek formę postępowania prawnego przeciwko napastnikowi. Tym samym ofiara ataku 

będzie musiała wtedy zdecydować, czy podjąć działania odwetowe na podstawie niepełnych 

informacji, a jeśli tak, to jak przeprowadzić taki odwet, czy to przez cyberprzestrzeń, czy w inny sposób. 

Każdy akt wojenny może sprowokować kontratak, a taki odwet może być nieproporcjonalny do 

początkowego ataku, w zależności od zaangażowanych aktorów. W wojnie kinetycznej 

międzynarodowe prawa konfliktów zbrojnych wymagają, aby kontratak był proporcjonalny. Tak więc, 

jeśli jeden kraj zbombarduje stację radarową wroga, pierwotna ofiara nie byłaby uzasadniona do 

przeprowadzenia ataku z użyciem trującego gazu na największe miasto agresora. Jednak pierwotna 

ofiara nie musi przeprowadzić repliki pierwszego ataku - proporcjonalną reakcją w tym scenariuszu 

może być zamiast tego salwa pocisków artyleryjskich przeciwko placówce wojskowej. Jednak w 

cyberprzestrzeni określenie proporcjonalności jest często bardzo trudną propozycją. Jednym z 

głównych powodów trudności jest to, że normy nie zostały zdefiniowane przez społeczność 

międzynarodową. Chociaż istnieją tysiące lat historii, aby zbadać precedensy w fizycznych konfliktach 

i w tym czasie dziesiątki tysięcy starć wojskowych, stosunkowo niewiele cyberataków może stanowić 

akt cyberwojny. Ponadto odbiorca ataku odwetowego, nawet jeśli pierwotna ofiara dokonała 

prawidłowego przypisania, może dostrzec eskalację, w której nie była ona zamierzona, i zdecydować 

się na eskalację w następnej odpowiedzi. Głównym czynnikiem komplikującym zachowanie 

proporcjonalności w cyberatakach jest prosty fakt, że w cyberkonflikcie agresor ma znaczną przewagę 

nad obrońcą. Naród, który podejmuje pierwszy atak cybernetyczny, ma luksus przygotowania się do 

takiego ataku i wybrania dokładnych środków jego przeprowadzenia. Z drugiej strony ofiara może 

odczuwać pewną presję, aby jak najszybciej odpowiedzieć w naturze. Jeśli jednak ofiara nie poświęci 

znacznej ilości czasu i środków na przygotowanie uderzenia, jest mało prawdopodobne, aby wykonała 

równie nieprzyjemny kontratak przeciwko agresorowi. Słaby kontratak cybernetyczny może okazać się 

całkowicie nieskuteczny, zwłaszcza przeciwko wrogowi, który spodziewał się właśnie takiego odwetu, 

a tym samym może sprowokować jeszcze większą cyberagresję. Zatem pokusą do kontrataku będzie 

przeprowadzenie ataku eskalacji, który gwarantuje zadanie wrogowi bólu, być może poprzez użycie 

cybernetycznej metody brutalnej siły, takiej jak DDoS, a nie jako specjalnie zaprojektowany program 

do ataku. Albo mściciel może zdecydować się na wspólny atak, który może mieć nieoczekiwane 

konsekwencje. Kontrolowanie ataków DDoS jest stosunkowo łatwe, ponieważ atakująca sieć może po 



prostu zatrzymać atak w dowolnym momencie. Z drugiej strony kontrolowanie wirusa lub robaka może 

czasami okazać się niemożliwe – jeśli jest napisane bez „wyłącznika”, może potencjalnie wyrwać się 

spod kontroli i rozprzestrzenić się daleko poza zamierzony cel, prawdopodobnie wywołując 

nieprzyjemne reakcje ze strony każdego innego narodu który zostaje przypadkowo uderzony jego 

niezamierzonymi skutkami. W dowolnym momencie każdy z uczestników cyberkonfliktu może 

zdecydować się na zmianę domeny w celu uzyskania odpowiedzi. W ten sposób kraj, który jest bardzo 

silny w cyberprzestrzeni, ale ma niewiele pod względem fizycznej obrony, może mieć nadzieję, że nie 

uda się ograniczyć konfliktu do cyberprzestrzeni. Podobnie kraj, który jest słaby w domenie 

cybernetycznej, może szybko uciec się do fizycznej odpowiedzi. Zachowanie proporcjonalności w 

przejściu do lub z domeny cyber może być niemożliwe, ponieważ nie ma możliwości porównania 

jakości zasobów cybernetycznych i fizycznych. Chociaż do tej pory żaden naród nie zareagował 

otwarcie na cyberatak za pomocą reakcji kinetycznej, taki odwet jest prawie gwarantowany w 

stosunkowo niedalekiej przyszłości. Jeszcze bardziej prawdopodobne jest to, że żadne duże mocarstwo 

światowe nie przyrzekło fizycznego odwetu za cyberataki, a w rzeczywistości większość wyraźnie 

zastrzegła sobie prawo do odpowiedzi w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny na cyberwłamania. 

Dla porównania, większość państw nuklearnych zgodziła się nie eskalować żadnej wojny z 

mocarstwami nienuklearnymi do punktu użycia broni jądrowej, chociaż niewątpliwie zrobiono by 

wyjątek, gdyby moc nuklearna była na skraju przegrania wojny konwencjonalnej i zobaczyła swój 

arsenał atomowy jako jego ostatnia nadzieja. Taki scenariusz nie jest tak daleko idący, jak mogliby mieć 

nadzieję dyplomaci, zwłaszcza w obliczu niedawnych prób rozprzestrzeniania broni jądrowej przez 

Koreę Północną i Iran. Oba narody są zaangażowane w konflikty na niskim poziomie z rywalami, którzy 

dysponują bronią jądrową i większymi zdolnościami konwencjonalnymi, i oba wydają się 

zdeterminowane, aby wykorzystać zagrożenie wojną nuklearną jako mechanizm równoważący. Nic 

dziwnego, że oba narody są również bardzo aktywne w przeprowadzaniu ataków w sferze 

cybernetycznej. Aktorzy w domenie cybernetycznej nie stworzyli żadnego systemu uzgodnionych 

poziomów aktywności, chociaż z pewnością istnieją pewne linie, które można wywnioskować na 

podstawie wcześniejszych konfliktów międzypaństwowych. Pod tym względem zimna wojna może 

służyć jako najlepszy historyczny przewodnik po cyberkonfliktach. Podczas tej trwającej pięć dekad 

rywalizacji Stany Zjednoczone i Związek Radziecki nieustannie walczyły o globalną dominację i 

ustanowienie regionalnej hegemonii na całym świecie. Jednak były pewne zrozumiane granice, 

zachowania, które były poza nawiasem rywalizacji. Szpiegostwo było całkowicie do przyjęcia, chociaż 

schwytanym szpiegom groziło więzienie lub ewentualna egzekucja, w zależności od okoliczności ich 

schwytania. Za normę uznawano także poparcie dla grup powstańczych lub małych narodów 

zagrażających sojusznikom rywala. W związku z tym Sowieci otwarcie zaopatrywali zarówno Vietkong, 

jak i Wietnamczyków Północnych w ich walce ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei sowiecka inwazja na 

Afganistan napotkała poważne trudności, gdy afgańscy mudżahedini zaczęli rozprowadzać broń 

dostarczaną przez Stany Zjednoczone. Jednak pomimo wszystkich tych działań, Stany Zjednoczone i 

Związek Radziecki nigdy nie wchodziły ze sobą w bezpośredni konflikt, mimo że obie strony nieustannie 

prowadziły wojnę. Co więcej, jedyny raz, gdy istniało prawdziwe zagrożenie wojną nuklearną, podczas 

kryzysu kubańskiego, w obu narodach panowały chłodne głowy i podjęto kroki, aby zapewnić, że żadna 

przypadkowa eskalacja nie wymknie się spod kontroli w przyszłości. W sferze cybernetycznej można 

sobie wyobrazić, że można by podjąć środki, aby zapobiec straszliwej serii eskalacji. Obecnie jednak 

istnieje niewiele mechanizmów, które formalnie zabraniają takiej sekwencji zdarzeń. Zamiast tego, 

setki podmiotów państwowych i niepaństwowych niemal nieustannie włamują się do cyberprzestrzeni, 

łącząc pojęcia cyberprzestępczości, szpiegostwa i wojny w jedną walkę informacyjną. Zanim uda się 

stworzyć jakiekolwiek międzynarodowe porozumienie w sprawie cyberwojny lub uchwalić 

jakiekolwiek protokoły zapobiegające takiemu konfliktowi, narody będą musiały dojść do zrozumienia 



dopuszczalnych zachowań w cyberprzestrzeni oraz tego, jakie rodzaje działań należy uznać za 

całkowicie niedostępne. 

Ludzie i paranoja 

W istocie każda sieć komputerowa jest obsługiwana przez ludzi, a ci ludzie często stanowią największe 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdecydowana większość użytkowników komputerów na świecie nie 

ma pojęcia, jak komputer faktycznie działa, ani możliwości określenia, czy wiersz kodu 

oprogramowania jest złośliwy, korzystny czy niekorzystny, w dużej mierze dlatego, że bardzo niewielu 

użytkowników komputerów ma nawet najmniejsza umiejętność programowania. Co więcej, 

użytkownicy komputerów wydają się być nieco onieśmieleni aspektami technologii, których nie mogą 

zrozumieć, co czyni ich podatnymi na każdego, kto twierdzi, że lepiej rozumie działanie komputera. 

Użytkownicy chcą wygody komputerów, ale nie potrzebują wiedzy o tym, jak dokładnie działają. 

Departament Obrony USA stanowi doskonały niedawny przykład problemu stworzonego przez wygodę 

i bezpieczeństwo. Eksperci ds. cybernetyki DoD zdali sobie sprawę w 2008 roku, że dyski flash USB, 

często nazywane „napędami kciuka”, stanowią poważną lukę w zabezpieczeniach ich sieci. Po 

podłączeniu do połączenia USB dyski te mogą automatycznie uruchamiać programy wykonywalne, co 

czyni je doskonałym wektorem do dystrybucji wirusów komputerowych. Jednocześnie są niezwykle 

wygodnym sposobem na szybkie przenoszenie informacji z jednego komputera na drugi, a ich niewielki 

rozmiar i przystępność cenowa czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Wielu użytkowników 

komputerów zakłada, że dyski te są całkowicie bezpieczne, ponieważ są w ich posiadaniu przez cały 

czas, podczas gdy zakładają, że informacje przesyłane przez sieć komputerową lub Internet są z natury 

podatne na przechwycenie i kradzież. W ten sposób oszukiwali się, myśląc, że ich dyski USB są 

bezpieczniejszymi sposobami przechowywania i przesyłania informacji, dodając uroku 

wszechobecnym dyskom. Niestety pokazuje to po prostu ignorancję użytkowników, którzy nie zdawali 

sobie sprawy, że ich ulubiona metoda transmisji może szybko zostać zainfekowana złośliwym 

oprogramowaniem bez ich wiedzy, a następnie rozprzestrzenić je na inne sieci. Nawet komputery 

rzekomo chronione przed włamaniami przez szczeliny powietrzne okazały się podatne na robaki 

przesyłane za pośrednictwem dysków USB, ponieważ zbyt wiele osób popełniło błąd polegający na 

użyciu dysków do przesyłania informacji, a jednocześnie złośliwego oprogramowania, z jednej sieci do 

drugiej. Dyski na kciuki stały się dodatkowym zagrożeniem bezpieczeństwa, ponieważ okazały się 

bardzo łatwe do ukrycia, a co za tym idzie do kradzieży z tajnych obszarów. Śledczy wojskowi znaleźli 

setki dysków USB zawierających tajne informacje na sprzedaż na bazarach otaczających amerykańskie 

bazy wojskowe w Iraku i Afganistanie. Wkrótce ustalono, że większość prawdopodobnie została 

skradziona przez miejscowych robotników zapewniających zakontraktowane wsparcie w bazach, w 

tym załogi dozorców którzy mogliby więcej niż podwoić swoje dochody poprzez zwykłe grabieże. W 

2008 roku Departament Obrony zakazał używania wszystkich dysków USB z komputerów wojskowych, 

błędnie uważając, że taki zakaz uniemożliwiłby ich używanie. Chociaż zakaz niewątpliwie spowolnił 

korzystanie z dysków USB, urządzenia te były po prostu tak przydatne i wygodne, że nadal były 

powszechnym widokiem w instalacjach wojskowych na całym świecie. Dopiero gdy wojskowi eksperci 

cybernetyczni przeprojektowali całe sieciowe systemy operacyjne, przeprogramowując je w celu 

wyszukiwania połączeń USB, sprawdzania ich pod kątem zatwierdzonych urządzeń i zgłaszania 

wszelkich nieautoryzowanych połączeń, liczba zastosowań zaczęła spadać. Wkrótce komputery DoD 

zostały zaprogramowane tak, aby automatycznie odłączały się od sieci NIPRNet w przypadku 

podłączenia nieautoryzowanego urządzenia, tworząc zasadniczo kwarantannę komputera, której 

użytkownik nie mógł cofnąć. Chociaż stworzyło to zarówno efekt odstraszający, jak i represyjny dla 

użytkowników komputerów, którzy nadal ignorowali dyrektywy DoD, stanowiło dość niepraktyczne 

podejście do problemu bezpieczeństwa. W każdym systemie komputerowym potrzebie 

bezpieczeństwa zawsze będzie przeciwdziałać pragnienie dostępu i użyteczności. Jeśli sieć 



komputerowa ma szczególnie uciążliwy system bezpieczeństwa, który utrudnia korzystanie z niej 

operatorom komputerów, jest prawie gwarantowane, że operatorzy ci odkryją sposób na pokonanie 

nawet najbardziej złożonych procesów bezpieczeństwa dla własnej wygody. Co więcej, sieć, która 

polega na ciągłym aktualizowaniu oprogramowania przez użytkowników w celu wyeliminowania luk, 

zawsze będzie miała możliwość wykorzystania. Ludzie po prostu nie są wystarczająco niezawodni, aby 

stanowić pierwszą linię obrony w systemie komputerowym, nawet jeśli obsługują komputer 

wyposażony w automatyczne aktualizacje. Z tego powodu wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa 

cybernetycznego zasadniczo wezwało do wyeliminowania ludzi z pętli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

cybernetyczne.  Jak na ironię, chociaż ludzie są źródłem większości naruszeń bezpieczeństwa w sferze 

cybernetycznej, są również jednym z największych problemów z powodu paranoi decydentów. 

Domena cybernetyczna charakteryzuje się ekstremalnymi wysiłkami na rzecz utrzymania wysokich 

poziomów klasyfikacji w organizacjach rządowych, odmową udostępniania informacji podmiotom 

prywatnym oraz skupieniem się na postrzeganiu, a nie na rzeczywistości ofiar ataków cybernetycznych. 

Ten nacisk na tajność często utrudnia identyfikowanie zagrożeń, a powstrzymanie ich po wykryciu ich 

jest znacznie bardziej uciążliwym zadaniem. Podczas gdy niektóre firmy zajmujące się 

cyberbezpieczeństwem zaczęły publicznie udostępniać każde zidentyfikowane przez siebie zagrożenie, 

robią to według różnych nomenklatur i nie mają możliwości zmuszenia ofiar do przyznania się do 

niepowodzeń w operacjach bezpieczeństwa. Wiele firm będących celem ataków odmawia 

udostępnienia pełnych szczegółów swoich naruszeń, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo 

dalszych włamań przeciwko innym instytucjom, prawdopodobnie przy użyciu tych samych metod, a 

nawet tego samego oprogramowania. Ze swojej strony rząd USA ma tendencję do umieszczania 

najwyższego poziomu tajnej klasyfikacji praktycznie w każdym aspekcie operacji cybernetycznych, co 

oznacza, że organizacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem często nie mogą skutecznie 

komunikować się ze sobą na temat swoich operacji. Ten nacisk na tajność w niewielkim stopniu 

powstrzymuje cyberprzestępcę przed tajnymi systemami, ale z pewnością przyczynia się do 

spowolnienia skutecznych reakcji cybernetycznych. 

Cyberetyka 

Co ciekawe, pod pewnymi względami cyberwojna może potencjalnie być najbardziej etyczną formą 

wojny wymyśloną przez ludzkość. Podstawa etyki w działalności wojskowej sprowadza się zasadniczo 

do dwóch czynników, proporcjonalności i dyskryminacji, które oba zaproponował holenderski prawnik 

Hugo de Grotius w jego siedemnastowiecznych dziełach Jus Ad Bello i Jus In Bello. Zasada 

proporcjonalności stanowi, że na każde działanie wroga etyczna reakcja powinna wynosić mniej więcej 

ten sam poziom przemocy i zniszczenia. Tak więc małe wtargnięcie na granicę, nawet przez uzbrojoną 

partię, nie wystarczy, aby sprowokować inwazję i okupację wrogiego państwa, ponieważ reakcja 

byłaby całkowicie nieproporcjonalna do pierwotnej ofensywy. Dyskryminacja polega na tym, że w 

działaniach wojennych istnieją uzasadnione i bezprawne cele, najłatwiej postrzegane jako walczący i 

niewalczący, a walczące państwa mają obowiązek skupiać się tylko na walczących i minimalizować 

ryzyko dla niewalczących tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nawet jeśli wiadomo, że kluczowy 

przywódca wroga ukrywa się w wiosce, zrównanie wioski z ziemią i zabicie wszystkich jej mieszkańców 

w celu wyeliminowania przywódcy byłoby masowe. Oczywiście zarówno proporcjonalność, jak i 

dyskryminacja mogą w praktyce stwarzać poważne problemy. Na przykład państwo może nie mieć 

możliwości reagowania w naturze na każdą wrogą prowokację. Słabsze państwa mogą nie być w stanie 

wymierzyć takiej samej kary, jaką otrzymują, ale to nie daje im przepustki do rozpoczęcia wojen z 

silniejszymi mocami, zadowolone, że wróg ograniczy swoje działania, aby utrzymać sprawiedliwy 

konflikt. Problematyczne może być również określenie, co można uznać za proporcjonalne. W 

ograniczonym konflikcie obie strony mogą uzgodnić w sposób wyraźny lub dorozumiany ograniczenie 

swoich działań i celów. Jednak w wojnie o przetrwanie narodu granice zachowań są szybko odrzucane, 



ponieważ żadne państwo nie jest zobowiązane do przegrania wojny wyłącznie po to, by zachować 

zasadę proporcjonalności. Podczas II wojny światowej Cesarskiej Marynarce Wojennej Japonii udało 

się przeprowadzić bardzo udany atak z zaskoczenia na Pearl Harbor, zabijając przy tym około 3000 

obywateli amerykańskich, w większości marynarzy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. 

Niecałe cztery lata później siły powietrzne armii amerykańskiej zrzuciły dwie bomby atomowe na 

Hiroszimę i Nagasaki, zabijając przy tym ponad 100 000 japońskich cywilów. Ataki te zakończyły się 

kampanią bombardowań z powietrza, która zrównała z ziemią praktycznie każde japońskie miasto, 

zabijając setki tysięcy i pozostawiając miliony bez dachu nad głową. Amerykańskie kampanie 

bombardowania były często krytykowane w ciągu ostatnich 70 lat, ale rzadko ze względu na 

proporcjonalność. Dyskryminacja również zawsze stwarzała poważne problemy. W czasie wojny 

walczące strony rzadko zgadzają się na toczenie wszystkich swoich bitew na otwartych polach, z dala 

od jakichkolwiek skupisk ludności cywilnej. Raczej armie udają się tam, gdzie chcą, i schronią się w 

praktycznie każdej potencjalnej lokalizacji, w tym w gęsto zaludnionych ośrodkach miejskich. Atakujący 

zwykle nie odwołują swoich natarcia tylko dlatego, że w pobliżu mogą znajdować się cywile wroga. 

Podobnie, każda broń ma ograniczoną precyzję, a zapobieganie wszelkim ofiarom wśród ludności 

cywilnej jest niemożliwym i prawdopodobnie niewskazanym celem. Choć w teorii brzmi to fajnie, w 

praktyce, gdyby strona wojująca ogłosiła, że nie zaryzykuje zabijania wrogich cywilów, każdy przeciwnik 

potencjalnie wybrałby użycie własnej ludności cywilnej jako ludzkich tarcz lub, co gorsza, po prostu 

ubrałby całą swoją armię w cywilne stroju, zyskując przy tym ogromną przewagę militarną.  Cyberataki, 

w przeciwieństwie do innych form działań wojennych, teoretycznie można zaprogramować tak, aby 

były tak precyzyjne, jak może sobie wyobrazić twórca oprogramowania. Dowolna forma polecenia 

może być zawarta w kodzie złośliwego oprogramowania, aby zapewnić przestrzeganie zarówno zasad 

proporcjonalności, jak i dyskryminacji. Atak Stuxnetu na irańskie obiekty nuklearne w Natanz 

demonstruje te zasady. W porównaniu z potencjalnymi szkodami, które mogą zostać wyrządzone przez 

atak kinetyczny, czy to przez bomby zrzucane z samolotu, czy przez pociski manewrujące, robak 

Stuxnet zdołał zadać ten sam poziom szkód, nie zabijając ani nie raniąc ludzi, ani nie uszkadzając 

rzeczywistej struktury placówki. Była to więc o wiele bardziej proporcjonalna i racjonalna reakcja na 

irańskie ambicje nuklearne niż wyprzedzający atak wojskowy. Jednocześnie miał znacznie większy 

wpływ psychologiczny na swoje ofiary, które z pewnością zauważyłyby, gdyby bomby i pociski zaczęły 

eksplodować w ich laboratorium badawczym, ale które nie zdawały sobie sprawy, że są atakowane 

przez cyberprzestępców. Zamiast tego zaczęli uważać się za niekompetentnych w stosunkowo 

podstawowych zadaniach naukowych i inżynieryjnych, biorąc pod uwagę, że nie byli w stanie 

zainstalować i obsługiwać nawet najbardziej podstawowego sprzętu przemysłowego bez ciągłych 

awarii. Stuxnet był niezwykle wybrednym i, można by argumentować, rozsądnym złośliwym 

oprogramowaniem. Podczas gdy robak został znaleziony na setkach tysięcy maszyn poza docelowymi 

obiektami, jedyne, co mógł zrobić na tych maszynach, to rozprzestrzeniać się w nadziei, że dotrze do 

właściwego celu. Twórcy Stuxneta nawet zaprogramowali określony limit liczby przypadków, w których 

program mógł się kopiować, zapobiegając w ten sposób ogromnej, niekontrolowanej ekspansji, która 

mogła stworzyć nieumyślne ryzyko dla sieci jako całości, nawet jeśli każda maszyna była całkowicie 

bezpieczna. Co więcej, program zawierał nakaz samozniszczenia, na mocy którego wymazał się w 

ustalonym z góry terminie, 24 lipca 2012 r., dodatkowo minimalizując możliwość spowodowania 

jakichkolwiek przypadkowych uszkodzeń. Oczywiście oba te środki służyły również temu, aby wirus 

pozostał niewykryty, a zatem można argumentować, że zostały one dodane z korzyścią dla twórców 

Stuxneta, a nie po to, by chronić cyberprzestępców przed krzywdą. 



Perspektywy 

Eskalacja w cyberprzestrzeni 

Konieczność zarządzania eskalacją konfliktu w cyberprzestrzeni pojawia się, gdy jedna strona atakuje 

drugą w cyberprzestrzeni, a druga chce zareagować, lub gdy dwie strony są w konflikcie w świecie 

fizycznym i jedna strona chce zaalarmować lub okaleczyć drugą poprzez atak na jej systemy i 

infrastruktura. Główne motywy eskalacji w cyberprzestrzeni są podobne do tych w świecie fizycznym: 

zdobycie przewagi w konflikcie, zasygnalizowanie powagi, zademonstrowanie siły i zdolności lub 

przetestowanie temperamentu przeciwników. Podobnie, podstawowym powodem zarządzania – w 

zasadzie ograniczania – eskalacji jest uniknięcie poniesienia konsekwencji niekontrolowanego 

konfliktu. Zauważono, że nie ma zgody co do tego, jak szkodliwe mogą być nieograniczone cyberataki. 

Na przykład Rada Naukowa Obrony uważa, że mogą być wystarczająco złe, aby uzasadnić reakcję 

nuklearną (istnieją porównywalnie apokaliptyczne źródła chińskie i rosyjskie). Jednak jak dotąd nikt nie 

zginął w wyniku cyberataku, a Stuxnet pozostaje wyjątkowy jako jedyny cyberatak, który coś zepsuł. 

Jednak to, co zaczyna się w cyberprzestrzeni, po wystarczającej eskalacji może nie kończyć się w 

cyberprzestrzeni. Ryzyko eskalacji wygląda inaczej w kryzysie niż w konflikcie. W sytuacji kryzysowej 

niektóre operacje cybernetyczne, jeśli są wykonywane prawidłowo, a zatem dyskretnie, nie powinny 

wywoływać reakcji: np. zwiększenie obrony, przyspieszenie cyberszpiegostwa lub wstawienie 

implantów w celu przygotowania celu na dalsze instrukcje. Inne działania, takie jak demonstrowanie 

obraźliwych zdolności lub tłumienie kontrowersyjnych kanałów komunikacyjnych, są nieuchronnie lub 

celowo publiczne, a zatem niosą ze sobą pewne ryzyko eskalacji. W przypadku konfliktu operacyjne 

wykorzystanie cyberataków w celu sparaliżowania zdolności (np. radaru obrony przeciwlotniczej), 

które w innym przypadku zasługiwałyby na atak kinetyczny, nie powinno, zgodnie z prawem, stwarzać 

ryzyka eskalacji. To, czy tak się stanie, zależy od tego, co myśli druga strona. Jeśli inni uznają cyberataki 

za nieuzasadnione, mogą czuć się usprawiedliwieni, reagując na sposób ataku, a nie na jego skutki. 

Ponieważ jednak sieci niekoniecznie są ograniczone do stref walki, skutki cyberataku na systemy 

wojskowe mogą przekroczyć granice, które obie strony zaobserwowały w celu zlokalizowania konfliktu. 

Inne zagrożenia związane z eskalacją mogą być związane z celowymi atakami na systemy do użytku 

cywilnego. Ataki, które przekonują drugą stronę, że jej dowodzenie i kontrola nad systemami 

krytycznymi dla reżimu (np. policyjnymi instrumentami represji) lub systemami strategicznymi (np. 

nuklearnymi) są zagrożone, mogą być uzasadnione, ale druga strona może reagować 

nieproporcjonalnie. Podobnie ataki na to, co można uznać za cele strategiczne, mogą prowadzić do 

wnioskowania o tym, jakie są rzeczywiste cele atakującego w konflikcie; samo to może prowadzić do 

eskalacji przez drugą stronę, jeśli jest przekonana, że zasady się zmieniły. W momencie konfliktu 

naturalne (i w istotny sposób potwierdzone) podejście do zarządzania eskalacją jest takie samo (często 

nazywane „odstraszaniem wewnątrzwojennym”): eskalacja jednej strony spotyka się z drugą, tak aby 

stronie, która przekroczyła linię, przypomniano, dlaczego ta linia była na pierwszym miejscu. Jednak 

rozszerzenie takiej strategii na cyberprzestrzeń jest problematyczne. Jednym z powodów jest to, że 

środowisko cyberprzestrzeni jest tak hałaśliwe, że może istnieć rozbieżność między tym, co myślą, że 

zrobili, a tym, jak ich zdaniem zareagowałeś. Ich postrzeganie szkody dla ciebie może nie równać się 

twojemu postrzeganiu. Twoje pojęcie równoważności może nie odpowiadać ich. Efekty twojej 

odpowiedzi mogą odpowiadać temu, co zamierzałeś zrobić, a ich postrzeganie efektu może różnić się 

od rzeczywistych obrażeń. Reakcja może być zatem postrzegana jako przytłaczająca lub przytłaczająca 

w porównaniu z początkowym wyzwalaczem z powodu tych wielu seryjnych niepewności. Drugim 

powodem jest to, że cyberataki, szczególnie na twarde cele, wymagają znacznego zasięgu. Jeśli druga 

strona uderzy w zestaw celów, które wcześniej były niedostępne, chyba że jedna z nich ma celowniki z 

lunetą, które uważałeś za niedostępne, zdolność do skutecznego uderzenia w nie może być 

zmniejszona do tego stopnia, że eskalacja tej pierwszej będzie postrzegana jako bez odpowiedzi. 



Trzecim powodem, wspólnym dla wszystkich eskalacji, ale prawdopodobnie przesadzonym w 

cyberwojnie, jest to, że skuteczne informowanie o ograniczeniach poprzez działania odwetowe 

wymaga pewnego porozumienia co do czerwonych linii. Jeśli zaatakujemy ich zdolności zaopatrzenia 

floty, a oni odpowiedzą, atakując, powiedzmy, systemy portowe Guam, możemy dostrzec, że nasilili 

się do ataku na USA,  ale mogą pomyśleć, że oba z nich były atakami na systemy wsparcia wojskowego. 

Jeśli zareagujemy, podążając za jednym z ich portów, możemy pomyśleć, że zareagowaliśmy w naturze, 

ale oni mogą uznać to za eskalację od ataków na wsparcie wojskowe do ataków na ich infrastrukturę 

cywilną. I tak dalej. Czwartym powodem, ponownie powszechnym w wojnie kinetycznej, ale 

prawdopodobnie gorszym w cyberwojnie, jest nieumyślna eskalacja; być może nasz atak na wojskową 

stronę ich oprogramowania do zarządzania portami spowodował zamknięcie również ich strony 

cywilnej. Piątym powodem, dla którego należy zachować ostrożność przy używaniu wet za wet z 

jakąkolwiek precyzją, jest możliwość, że cywilni strażnicy którejkolwiek ze stron wezmą na siebie 

dotknięcie dotychczas świętych celów: coś trudnego do wyobrażenia w bardzo intensywnym konflikcie 

militarnym, ale nie tak. trudno sobie wyobrazić w cyberprzestrzeni. Jednym z wniosków jest to, że 

proces dwustronnej eskalacji w niczym nie będzie przypominał hipotetycznej serii stopniowych kroków 

Hermana Kahna. Prawdopodobnie będzie nagły, gwałtowny i może łatwo wymknąć się spod kontroli 

szybciej niż zamierzają to obie strony. Na ile to się liczy, to jednak inna kwestia. Jeśli polityka wet za 

wet przyniosłaby więcej pożytku niż szkody, każda lub obie strony muszą wstrzymać ogień, dopóki nie 

będą miały okazji oddać czystego strzału. Strona, którą trzeba przekonać, by nie eskalowała spraw (aby 

nie spotkała się z gorszymi obrażeniami), musi wierzyć, że:  

• zostanie obwiniona za cyberatak;  

• cel ataku ma środki do odwetu;  

• cel ma wolę odwetu;  

• jeśli nie przekroczy granicy, nie stanie w obliczu eskalacji ani utraty twarzy;  

• eskalacja odwetowa nie ma przekonującego uzasadnienia; oraz 

• czerwone linie, o których mowa, są dobrze określone i sprawiedliwe (a tym samym nie faworyzują 

drugiej strony).  

To nietrywialna lista. Ci, którzy chcą wziąć odwet, muszą zwrócić uwagę na to, w jaki sposób inni, w 

tym osoby trzecie, wyciągną wnioski na temat odwetu. Oto niektóre:  

• Kraj prowadzący odwet prawidłowo wykrył i przypisał atak.  

• Może się nasilać.  

• To by się eskalowało.  

• Był wystarczająco zraniony lub zawstydzony podżegającym atakiem.  

• Nie lubi ryzykować ofiar poprzez reagowanie kinetyczne.  

Jeśli podżegający atak miał wątpliwe pochodzenie lub odwet był nieproporcjonalny, odwet może 

wyglądać jak tyran. I odwrotnie, stan, który nie odpowiedział, może pozwolić na wyciągnięcie 

odwrotnych wniosków. Zaangażowanie osób trzecich może również nękać zarządzanie eskalacją, lub 

szerzej, zarządzanie każdym poważnym konfliktem w cyberprzestrzeni. Osoby trzecie mogą tworzyć 

kryzysy w czasie wojny w sposób niedostępny w czasie pokoju. Jeśli dobre zarządzanie eskalacją 

wymaga kontrolowania stron trzecich, potencjalny klient może stać się beznadziejny. Atrybucja 

pozostaje nietrywialna, nawet w przypadku konfliktu. Można by pomyśleć, że gdyby dwa kraje i tylko 



dwa kraje były w stanie wojny, wiedza o tym, kto podniósł stawkę, byłaby łatwa (tj. drugi facet). Ale 

czy tak? Weźmy, powiedzmy, konfrontację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem po fiasku 

obecnych negocjacji nuklearnych. Na początku można sobie wyobrazić prostą rywalizację między tymi 

dwoma, w której Stany Zjednoczone dodają cyberataki do wielu sposobów, w jakie mogą wywierać 

nacisk gospodarczy na Iran, a Iran kontratakuje irytującymi atakami na Stany Zjednoczone, aby 

podkreślić, że działanie przeciwko Iranowi nie jest kosztuje mniej. Ale czy Iran na tym poprzestanie? 

Może zdecydować się nękać Wielką Brytanię, kraj, który według Iranu spiskuje przeciwko niemu. 

Zaangażowanie Izraela miałoby wystarczający powód i wystarczający precedens. Państwa Zatoki 

Perskiej mogą również chcieć wytrącić Iran z równowagi z własnych sekciarskich powodów. Rosja i 

Chiny mogą z łatwością przeczekać ten konflikt, ale jeśli pomyślą, że mogą przetestować, jak wojsko 

USA zareaguje na atak cybernetyczny, wierząc, że mogą uniknąć odpowiedzialności, ponieważ Stany 

Zjednoczone prawdopodobnie założyłyby, że zrobił to Iran, co mają do stracenia? Nawiasem mówiąc, 

jeśli amerykańskie źródła wywiadowcze odgadły, że atak uważany za irańskiego pochodzenia w 

rzeczywistości pochodził od supermocarstwa, ścieżką ostrożności dla Stanów Zjednoczonych może być 

udawanie, że tak nie jest, szczególnie jeśli nikt inny nie podejrzewa tego. Czy w takim bałaganie albo 

Stany Zjednoczone, albo Iran powstrzymałyby się od teorii, że cyberpole bitwy odsłoni, kto co zrobił, a 

tym samym kto zostanie ukarany? Równoległy zestaw problemów pojawia się, gdy supermocarstwo 

decyduje się na użycie cyberataków, aby pomóc jednej stronie konfliktu - a tym bardziej, gdy druga 

strona konfliktu ma również supermocarstwowych przyjaciół. Jeśli celem takich cyberataków są 

systemy lokalne lokalnego przeciwnika, potencjał eskalacji może być niewielki. Ale jeśli systemy lokalne 

mają uprzywilejowany dostęp do systemów swojego przyjaciela supermocarstwa - lub jeśli te systemy 

lokalne są w rzeczywistości częścią systemów supermocarstw - wtedy takie ataki nagle stają się atakami 

między supermocarstwami. Ten ostatni ma duży potencjał eskalacji. Stąd problem, jak zapewnić, aby 

każde mocarstwo mogło dokładnie określić, co jest lokalne w konflikcie (a więc jego cel), a co globalne 

(a więc nie jest celem bez poważnego przemyślenia). Wreszcie perspektywa eskalacji stawia pod 

znakiem zapytania obecne ustalenia dotyczące dowodzenia i kontroli, w których cyberwojownicy 

podlegają CYBERCOM/STRATCOM, a nie dowódcom regionalnym. Zrozumiałe powody leżą u podstaw 

niechęci do przekazywania dowódcom regionalnym exploitów jednorazowego użytku. Jednak 

regionalny COCOM odpowiedzialny zarówno za dominację, jak i zarządzanie eskalacją w odległych 

konfliktach musi być w stanie regulować użycie cyberbroni, której skutki mogą prowadzić do 

niepożądanej eskalacji. 

Wnioski 

Potencjał eskalacji w cyberprzestrzeni może nie być najważniejszym ryzykiem w czasie wojny, ale może 

być jednym z trudniejszych. Kraje powinny również poświęcić trochę czasu na dokładne rozważenie 

eskalacji i odrzucić stosowanie technik „wet za wet”, chyba że i dopóki reakcja drugiej strony na 

eskalację w cyberprzestrzeni nie zostanie dobrze zrozumiana. 

Szkolenie cyber-wojowników jutra 

Energia i wigor charakteryzują sposób, w jaki Armia, podobnie jak inne rodzaje sił zbrojnych, podchodzi 

do edukacji cyberwojowników jutra. Aby edukacja i szkolenia były skuteczne, muszą być promowane 

przez oficerów terenowych i instruktorów oficerskich, jej organizację muszą wspierać i pielęgnować 

najwyżsi rangą przywódcy, a przyszli oficerowie muszą ją realizować. Niektórzy oficerowie głoszą 

analizę zagadnień cybernetycznych, a instytucjonalnie armia utworzyła swój węzeł badawczy, w 

którym może mieć najbardziej skoncentrowany wpływ na przyszły korpus oficerski. Ci rozwijający się 

liderzy zajmują się zagadnieniami, pytaniami i realiami bezpieczeństwa cybernetycznego. Wysiłek 

polega na współpracy i jest to ważny pierwszy krok, niezbędny dla dynamicznego i potężnego 

królestwa. Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego zaczynają zwracać coraz większą uwagę w 



czasopismach serwisowych, takich jak Kwartalnik Studiów Strategicznych. Zachęca to do większej 

świadomości i dialogu wśród niektórych funkcjonariuszy terenowych. Odzwierciedla to również 

zainteresowanie osób, do których zalicza się kadrę mundurową i cywilną w akademiach służby. Na 

przykład w wiosennym wydaniu Strategic Studies Quarterly z 2014 r. zamieszczono trzy artykuły na 

tematy cybernetyczne, z których jeden został napisany przez profesora wizytującego z Akademii 

Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, kwestionującego zastosowanie „wielkiej strategii” do 

cyberwojny. W innym artykule emerytowany podpułkownik Sił Powietrznych Martin Stytz (obecnie na 

Uniwersytecie Georgetown) i inżynier komputerowy Sheila Banks przedstawili swoją wizję poprawy 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Technologicznie wiąże się to z przejściem od koncepcji obwodowej 

do „dynamicznej, warstwowej cyberobrony” i jest zgodne z innymi zaleceniami i spostrzeżeniami w tej 

dziedzinie. Stytz i Banks skomentowali również efektywne szkolenie cyberobrońców, którzy powinni 

„spodziewać się, że ich taktyczna obrona zostanie złamana”. Obrońcy będą musieli być w stanie 

skutecznie radzić sobie ze stresem psychologicznym, wiedzieć, że niepełne lub niedokładne informacje 

są częścią tarcia Clausewitza nieodłącznie związanego z działaniami wojennymi, oraz przezwyciężyć 

takie czynniki, jak uprzedzenia lub niechęć do strat/ryzyka, które w przeciwnym razie mogłyby utrudnić 

USA starania o utrzymanie cyberprzestrzeni przewaga. Krótko mówiąc, praktyka poprzez realistyczne 

symulacje będzie integralną częścią szkolenia zdolnych cyberobrońców, niezależnie od tego, czy ci 

ludzie noszą mundury, czy są cywilami. Linia dzieląca wojsko (U.S. Code, Title 10) od wywiadu i tajnych 

podmiotów (U.S Code, Title 50) angażujących się w działania na rzecz cyberbezpieczeństwa jest sama 

w sobie punktem dyskusji. Autorzy w zimowym wydaniu „Parametrów” z sezonu zimowego 2013–2014 

opowiadali się za oddzieleniem wojskowego CyberDowództwa od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 

(NSA). Twierdząc, że narzędzia i metody cybernetyczne nie są „instrumentem słabych czy silnych”, lecz 

„instrumentem - kropką”, podkreślili potrzebę zbudowania solidnej zdolności do prowadzenia 

cyberoperacji. . Zainteresowanie normalizacją roli, udziału i autorytetu wojska w defensywnych i 

ofensywnych zastosowaniach cybernetyki jest logiczne. Aby wspomóc pionierskie działania 

cybernetyczne, armia amerykańska powołała multidyscyplinarną jednostkę do badania areny i 

rozwijania zarówno pomysłów, jak i talentów wojskowych. Planując zatrudnienie ponad 120 

specjalistów z różnych dziedzin mających zastosowanie do różnych aspektów cyberwyzwania, planiści 

armii wiedzieli, że to biuro będzie musiało znajdować się w unikalnym środowisku, wykorzystującym 

różnorodne doświadczenia, perspektywy i umiejętności. Pomysł, zaproponowany przez szefa sztabu 

armii amerykańskiej, generała Raya Odierno, polegał na powołaniu wojskowych, przemysłowych i 

cywilnych partnerów rządowych do studiowania wojny, aby „zapewnić doradztwo i konsultacje, 

badania i edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa i operacji cybernetycznych”. Army Cyber Institute 

(ACI) został utworzony w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point w 2013 roku. 

Cyber nie jest nowym tematem dla akademii sił zbrojnych USA. Od 2000 r. NSA sponsoruje ćwiczenia 

cyberobrony, w których uczestniczą akademie armii, marynarki wojennej, sił powietrznych, straży 

przybrzeżnej i marynarki handlowej, a także Instytut Technologii Sił Powietrznych, Szkoła 

Podyplomowa Marynarki Wojennej i Royal Military College Kanady; uczestnicy starają się zabezpieczyć 

komunikację cybernetyczną przed symulowanymi atakami hakerskimi. Ale ACI West Point idzie o krok 

dalej w edukacji cybernetycznej armii. Umieszczenie ACI w West Point oznaczało ważną decyzję z 

dwoma wyraźnymi i cennymi dywidendami. Po pierwsze, począwszy od stosunkowo niezwłocznej 

kadencji, personel tworzący ACI pracuje obok prawdziwej falangi energicznych i prowokujących do 

myślenia rówieśników, którzy na pełny etat są zaangażowani w nauczanie kadetów. Związek między 

kadrą ACI a rówieśnikami wzmacnia obie grupy. Po drugie, w jeszcze bardziej trwałym sensie, 

umiejscowienie ACI w West Point oznacza, że cztery tysiące przyszłych oficerów armii znajduje się w 

bliskiej odległości od wiodącego centrum armii zajmującego się badaniami cybernetycznymi. 

Lokalizacja ACI w West Point pozwala jej personelowi uczyć niektórych sekcji klas kadetów - 

elektrotechniki, nauk społecznych, prawa, historii i innych odpowiednich dziedzin. Akademia Sił 



Powietrznych i Akademia Marynarki Wojennej ustanowiły ośrodki badań cybernetycznych w celu 

promowania edukacji kadetów, ale ACI kieruje badaniami cybernetycznymi armii, a kadeci mogą 

uczestniczyć w tym procesie. Zainteresowani i zdolni kadeci West Point mają możliwość uczestniczenia 

w dużych projektach badawczych. Kadeci, poprzez swoje starsze projekty dyplomowe, często wspierają 

większe cele będące przedmiotem zainteresowania armii. Kadeci uczą się, rozwijając możliwości 

cybernetyczne kraju. Już teraz niektóre prace dyplomowe kadetów ambitnie zwracają się w stronę 

zaawansowanych badań nad zagadnieniami bezpieczeństwa cybernetycznego. Wiosną 2014 roku kilku 

kadetów przedstawiło badania nad zastosowaniami i technikami technicznymi, organizacyjnymi i 

politycznymi. Jedna z grup kadetów przedstawiła badanie zatytułowane „The Army Cyber Officer: 

Defining the Role”. Wpasowując się w obecną opinię ekspertów, opowiedzieli się za wyjaśnieniem 

obowiązków w tytule 10 i 50, a także pozytywnie skomentowali prawdopodobny długofalowy wpływ 

utworzenia oddziału 16. Armii, poświęconego działalności cybernetycznej. Kadeci stwierdzili, że 

najlepszym długoterminowym podejściem do pozyskiwania cyberobrońców jest zidentyfikowanie 

młodych ludzi zainteresowanych służbą, którzy wykazali się również umiejętnościami w nauce STEM 

(nauka, technika, inżynieria i matematyka) oraz elektronice w gimnazjum i liceum. Jak podkreślił Cadet 

Matthew Welch, cyberoficerowie muszą być „innowacyjni, zdyscyplinowani i etyczni”. Jest to 

szczególnie ważny problem, zidentyfikowany w wyniku celowych przecieków przez osoby takie jak 

Edward Snowden. Potrzeba godnych zaufania obrońców nie jest tak bezprecedensowa, jak się czasem 

uważa. Jedną z zalet zespołów multidyscyplinarnych, takich jak ACI, jest możliwość czerpania korzyści 

z wiedzy historycznej, wiedzy technicznej i wiedzy prawnej, aby wiedzieć, co jest nowego, co jest 

możliwe, a co jest wykonalne. Kadeci, którzy są rutynowo sprawdzani pod kątem przepustek 

bezpieczeństwa, mają w tym procesie miejsce przy ringu - i mają szansę zająć miejsce przy stole. Droga 

naprzód jest złożona. Jak zauważył Jason Healey, historyk cyberprzestrzeni, „historyczne lekcje [na 

temat bezpieczeństwa cybernetycznego] wyniesione z przeszłych przypadków są nadal aktualne”. 

Martin Libicki z RAND sugeruje, że „z samej swojej natury cyberwojna musi stale się zmieniać, aby 

zachować swoją aktualność”. Chociaż jest to niewątpliwie poprawne, jest to aksjomatyczne w sensie, 

który wykracza poza aktywność cybernetyczną. Wojna jest dynamiczna, ponieważ jest to interakcja 

przeciwników, którzy wiedzą, że przewidywalne działanie może być mapą drogową do pokonania. Chris 

Demchak zauważył, że odporność na zagrożenia cybernetyczne wymaga prób i błędów oraz 

„popierania długofalowych, powolnych i stałych wyników” oraz zdolności do innowacji. Łącząc wartość 

multidyscyplinarnego podejścia do cyberbezpieczeństwa z instytucjonalnym powiązaniem z akademią 

wojskową i jej kadetami, ACI jest pionierem nowego modelu budowania inteligentnych obrońców. W 

przygotowaniu przyszłych cyberwojowników, zasady innowacji są nadal cenne, ponieważ akademie i 

usługi, które wspierają, przenoszą się na nowe terytorium cybernetyczne. 

Cyberwojna w profesjonalnym systemie edukacji wojskowej 

Cybertechnologia to nowa funkcja, która została wdrożona na całym świecie. W Stanach 

Zjednoczonych sieci cybernetyczne monitorują, utrzymują i zarządzają naszym codziennym życiem, od 

transakcji pieniężnych, przez kontrolę ruchu, po przesyłanie informacji. Ale tak jak w przypadku każdej 

nowej technologii, czas wojskowy zajęło opracowanie doktryny i pisemnej strategii, aby skutecznie i 

wydajnie zrozumieć i wykorzystać cybernetykę. Co więcej, w porównaniu z wojskowymi systemami 

sprzętowymi, niebezpieczeństwem i korzyścią z cyberprzestrzeni jest to, że przeniknęła ona codzienne 

życie całego amerykańskiego społeczeństwa - zarówno rządowego, wojskowego, jak i cywilnego. 

Starając się zwiększyć transfer danych i dostęp do informacji, wojsko USA codziennie w dużym stopniu 

opiera się na technologii cybernetycznej. Dlatego ważne jest, aby wojsko było w stanie chronić swoje 

zdolności cybernetyczne, aby mogło dalej funkcjonować. W 2014 roku niewielu może wyobrazić sobie 

społeczeństwo lub wojsko, które nie ma dostępu do funkcjonujących zdolności cybernetycznych. W 

2006 roku Siły Powietrzne USA sformalizowały znaczenie domeny cybernetycznej i podjęły próbę 



stworzenia „cyberdowództwa” w celu ujednolicenia zarządzania zaawansowanymi technologicznie 

systemami informacyjnymi dla wojska. Bazując na znajomości systemów zaawansowanych technologii, 

Siły Powietrzne były przekonane, że jest to właściwy oddział do nadzoru. Jednak sekretarz obrony 

pomyślał inaczej, zdając sobie sprawę, że cybernetyka jest ważna dla wszystkich oddziałów, i w 2008 r. 

powołał USCYBERCOM pod dowództwem strategicznym USA. USCYBERCOM sprawuje bezpośredni 

nadzór nad wszystkimi sieciami .mil, zarówno niesklasyfikowanymi (NIPRNet), jak i niejawnymi 

(SIPRNet). Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymał jurysdykcję nad wszystkimi kontami 

.gov. USCYBERCOM jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich komputerów wojskowych i ścieżek 

informacyjnych, które przekazują ogromne ilości danych, które przemieszczają się w cyberdomenie 

wojska. Procedury USCYBERCOM są w większości obronne i reaktywne; koncentrują się na 

utrzymywaniu przepływu informacji między autoryzowanymi użytkownikami i odpieraniu ataków 

nieautoryzowanych. Szacuje się, że codziennie dochodzi do 10 milionów cyberataków na Departament 

Obrony (Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych 2010). W odpowiedzi DoD zwiększył 

budżet USCYBERCOM do 4,7 miliarda dolarów na rok finansowy 2014. Ponadto pracownicy DoD 

zauważyli zwiększony poziom bezpieczeństwa i warstwy ochrony, w tym spersonalizowane karty 

dostępu i skomplikowaną ochronę hasłem, wiele warstw zapór sieciowych i mechanizmy blokujące, i 

ciężkie monitorowanie sieci. Środki te spowalniają transfer informacji, ale rzekomo chronią sieć przed 

wścibskimi złodziejami informacji. W ciągu ostatnich kilku lat USCYBERCOM rozpoczął ofensywę, 

kontratakując cyberpiratów. Pozostaje jednak pytanie: czy armia amerykańska skutecznie radzi sobie 

z zagrożeniami w domenie cybernetycznej i czy wykorzystuje tę technologię w najlepszy możliwy 

sposób? Jeśli chodzi o zagrożenia, w wojsku istnieje podtekst niezgody na temat najlepszego 

wykorzystania cyberbezpieczeństwa do przeciwdziałania zagrożeniom. Podobnie jak w przypadku 

większości technologii, starsze pokolenia liderów na najwyższych szczeblach nie mają rzeczywistego 

zrozumienia potencjalnych możliwości i ograniczeń technologii. Wielu oficerów średniego szczebla 

było zdania, że cyberdomena jest wystarczająco ważna dla jej własnego oddziału, równego armii, 

marynarce wojennej i siłom powietrznym. Pułkownik Robert Costa, USAF, argumentował w tezie 

Kolegium Dowództwa Powietrznego i Sztabu z 2002 r., że „[Informacje] okazały się najbardziej 

zagrożone, nawet gdy społeczeństwo amerykańskie staje się od nich bardziej zależne w czasie pokoju, 

konfliktu i wojny. Aby zaatakować te środki ciężkości, przeciwnik użyje najsłabszego decydującego 

punktu, ... informacyjne IOP (Instrumenty Władzy).” Kontynuuje: „Jednakże informacja IOP jest 

pozbawiona steru, brakuje zarówno jedności działania, jak i jedności dowodzenia”. Przekonywał, że dla 

uzyskania najlepszych wyników zarówno w zakresie zdolności ofensywnych, jak i defensywnych, 

powinna istnieć osobna gałąź wojska poświęcona domenie cybernetycznej. Dedykowana obecność 

wojskowa USA w cyberprzestrzeni może sprawić, że cała sieć będzie bardziej odporna i bezpieczna, ale 

rodzi problemy związane z prywatnością i cenzurą; amerykańska opinia publiczna prawdopodobnie 

byłaby odporna na przytłaczającą obecność wojskową w Internecie. Aby wykorzystać korzyści i 

przezwyciężyć ograniczenia domeny cybernetycznej, w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów 

Zjednoczonych może leżeć bardziej aktywna rola wojska. Ale może to również oznaczać, że tradycyjne 

kwalifikacje do pracy mogą być przestarzałe. Większość cyberwojowników to młodzi, niezależni i 

wysoce inteligentni, ale niewielu z nich zda istniejące kwalifikacje fizyczne wymagane obecnie przez 

wojsko USA. Krótko mówiąc, nie będą pasować do formy współczesnych amerykańskich wojowników. 

Co więcej, prawdopodobnie będą odporni na istniejącą hierarchiczną strukturę wojskową i mogą mieć 

zachęty finansowe do poszukiwania pracy poza wojskiem. Jednym z kluczowych sposobów zwiększenia 

zdolności armii amerykańskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest edukacja. Na każdym poziomie 

w Joint Professional Military Education (JPME) kładzie się coraz większy nacisk na zrozumienie 

technologii i edukację personelu w zakresie zagrożeń. Od szkoleń komputerowych w zakresie 

bezpieczeństwa komputerowego po wykłady i lekcje na temat cyberdomeny, instruktorzy skupili się 

na podstawowych informacjach dotyczących możliwości cybernetycznych. Niestety nie ma zbyt wielu 



stypendiów na ten temat i jest bardzo niewielu ekspertów, którzy posiadają poświadczenia 

bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do wszystkich aktualnych danych. Jest to rozwijająca się 

dziedzina, ale przejście od tradycyjnej akademii do dziedziny zaawansowanych technologii jest 

niewielkie. Większość funkcjonariuszy, którzy na co dzień zajmują się cyberdomeną, musi uczyć się w 

pracy i utrzymywać w ścisłej tajemnicy możliwości i wysiłki USA. To ironia, że technologia, która ma 

oferować szybki transfer informacji i przejrzystość, jest owiana tak wielką tajemnicą. Moim zdaniem, 

jako członek wydziału, który wykładał w wielu różnych instytucjach JPME, istnieje wiele różnych 

instrukcji na ten temat w wojsku. W School of Advanced Air and Space Studies (SAASS), najwyższej 

szkole strategicznej Sił Powietrznych, 45 funkcjonariuszy przechodzi trzytygodniowy kurs z teorii 

dominacji i kontroli w cyberprzestrzeni. Na drugim końcu spektrum znajdują się pozostałe instytucje 

JPME, które oferują tylko kilka dni na teorię i praktykę. Większość szkół w systemie DoD przestrzega 

przepisów, przynajmniej mówiąc o temacie, ale niewiele zapewnia więcej niż pobieżne badanie teorii, 

praktyki lub możliwości cyber. We wszystkich przypadkach rzeczywiste możliwości i operacje DoD są 

ściśle poufne, znane tylko pracownikom USCYBERCOM i zaufanym kolegom z Pentagonu. Wymagania 

bezpieczeństwa ukrywają rzeczywistość cyberprzestrzeni, podczas gdy teoretycy i naukowcy mogą 

tylko zgadywać możliwości i operacje. Niezmiennie dopiero z czasem ludzie dowiadują się, jakie 

wydarzenia dzieją się w cyberdomenie, gdy ujawniane są rewelacje o cyberatakach. Jednym z 

przykładów jest wirus komputerowy Stuxnet, wysłany do Iranu w celu uszkodzenia ich wirówek 

jądrowych latem 2010 roku. Sześć miesięcy po tym, jak uszkodził irański sprzęt, opinia publiczna 

dowiedziała się o cyberataku; cztery lata później w opinii publicznej wciąż tylko spekuluje się, kto 

napisał kod i wprowadził wirusa do irańskich systemów. Dowódcy wojskowi USA muszą zrozumieć, że 

domena cybernetyczna to wszechobecna technologia, która jest zintegrowana z każdym aspektem 

życia cywilnego i wojskowego. Cybertechnologia to zmiana paradygmatu Kuhna, z której 

społeczeństwa ery informacyjnej nigdy się nie cofną, z wyjątkiem masowej wojny egzystencjalnej. 

Dowódcy wojskowi będą musieli zrozumieć zalety i wady technologii oraz jej możliwości. Ich personel 

będzie musiał obejmować funkcjonariuszy, którzy wiedzą, jak działa cybernetyka, aby zabezpieczyć 

systemy i zapewnić nadmiarowość w celu utrzymania bezpieczeństwa i stabilności systemu. Na 

najwyższych szczeblach, niezależnie od tego, czy USCYBERCOM jest podporządkowany, czy niezależny, 

wojsko USA potrzebuje inteligentnych ludzi, którzy rozumieją cybermoc i potrafią manipulować 

domeną dla amerykańskiej przewagi strategicznej. Jeszcze nas tam nie ma; teraz potrzeba więcej 

wysiłku. Władza cybernetyczna i domena cybernetyczna będą nadal coraz bardziej wszechobecną 

technologią dla krajowych i wojskowych zdolności USA. Wojsko polega na cyberdomenie do 

przesyłania informacji, dowodzenia i kontroli. Od e-maili i prezentacji po latające bezzałogowe statki 

powietrzne po drugiej stronie świata, armia amerykańska musi dążyć do ochrony przesyłania informacji 

w swoich sieciach. Będzie to wymagało edukacji na temat znaczenia domeny, pasywnej obrony dla 

ochrony oraz aktywnych środków przeciwdziałania cyberatakom. Utrzymanie zdolności i swobody 

działania w domenie cyber jest ważne dzisiaj i będzie coraz ważniejsze w przyszłości. Wojsko 

amerykańskie zaczęło dostrzegać znaczenie domeny cybernetycznej i podjęło pierwsze kroki w celu 

zabezpieczenia zdolności, ale konieczne będzie poświęcenie wysiłku i przydzielenie pieniędzy na 

zabezpieczenie domeny cybernetycznej przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno zagranicznymi, jak i 

krajowymi. technologia będzie się tylko rozwijać; zadaniem wojska USA będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa sieci DoD i cyberdomeny. 

Prowadzenie e-dżihadu 

11 października 2012 r. sekretarz obrony Leon Panetta ostrzegł przed możliwością powstania „cyber 

Pearl Harbor” w przypadku przejęcia kontroli nad krytycznymi przełącznikami lub infrastrukturą przez 

naród będący agresorem lub grupę ekstremistyczną. Panetta opisał atak jako bardziej destrukcyjny niż 

11 września, który może spowodować spustoszenie w całym kraju z powodu wykolejonych pociągów, 



rozlanych chemikaliów, skażonej wody i powszechnych przerw w dostawie prądu; ale czy grupa 

ekstremistyczna jest w stanie przeprowadzić atak na infrastrukturę krytyczną poprzez cyberterroryzm? 

Cyberterroryzm, definiowany jako wykorzystywanie „technologii do osiągania celów politycznych, 

religijnych lub ideologicznych, działań, które skutkują wyłączeniem lub usunięciem danych lub 

informacji dotyczących infrastruktury krytycznej”, jest coraz większym problemem w Stanach 

Zjednoczonych, ale grupy ekstremistów nie są jeszcze wystarczająco wyrafinowane do manipulowania 

krytycznymi danymi. Zamiast tego wykorzystują cyberprzestrzeń do pozyskiwania funduszy, 

komunikowania się, rekrutowania i indoktrynowania nowych członków, rozpoznawania przyszłych 

ataków i chwalenia się sukcesami. Katastrofalny cyberatak wymaga zaawansowanej wiedzy 

technologicznej, aby włamać się do dobrze chronionego systemu i manipulować nim. Ten scenariusz 

wymagałby obecnie partnerstwa między grupą terrorystyczną a nieuczciwą grupą hakerską lub dobrze 

finansowanym i dobrze wyposażonym państwem narodowym. Jednym z głównych sposobów 

wykorzystywania Internetu przez terrorystów jest zbieranie funduszy na prowadzenie operacji. 

Odbywa się to poprzez bezpośrednie pozyskiwanie funduszy lub oszustwa związane z kartami 

kredytowymi, często nazywane kartami. „Cyberprzestępczość przewyższyła międzynarodowy handel 

narkotykami jako przedsięwzięcie finansujące terroryzm”. Imam Samudra, indonezyjski terrorysta 

stracony w 2008 roku za udział w zamachu bombowym w klubie nocnym na Bali w 2003 roku, 

wykorzystał grę karcianą jako środek finansowania swoich ataków. W swojej autobiografii ,Samudra 

wzywa innych muzułmańskich radykałów do podjęcia świętej wojny w cyberprzestrzeni poprzez 

atakowanie komputerów w USA, w szczególności w celu popełnienia oszustwa na kartach 

kredytowych”. Podobno był niezwykle zaawansowany technologicznie i biegły w programowaniu w 

kilku językach. Jednak, chociaż miał wspaniałe pomysły dotyczące penetracji wrażliwych 

amerykańskich sieci, udało mu się jedynie wyrządzić stosunkowo niewielkie szkody amerykańskiemu 

społeczeństwu i w ogóle nie wpłynął na infrastrukturę krytyczną. Terroryści mają świadomość, że ich 

korespondencja i działania są ściśle monitorowane. Osama bin Laden był skrajnie paranoikiem i żył 

głównie poza siecią, próbując uniknąć sił amerykańskich, ale polegał na e-mailu, aby komunikować się 

ze swoimi czołowymi przywódcami. Aby jego e-maile nie identyfikowały jego lokalizacji, nie miał 

dostępu do Internetu na swoim terenie i komunikował się za pośrednictwem e-maili zapisanych na 

pendrive'ach i wysyłanych przez kurierów w kafejkach internetowych. Nawet gdy wiadomości zostały 

przechwycone, siły amerykańskie były w stanie jedynie namierzyć linki do kawiarni. E-mail nie jest 

jedyną metodą komunikowania się w Internecie, a terroryści ewoluowali, aby stać się bardziej biegłymi 

w tajnej komunikacji. Czat internetowy w grach wideo online dla wielu graczy umożliwia terrorystom 

komunikowanie się w czasie rzeczywistym z zachowaniem względnej anonimowości. Te sesje czatu 

odbywają się w czasie rzeczywistym, a dane głosowe nie są rejestrowane, co sprawia, że wykrywanie i 

monitorowanie jest niezwykle trudne. „Ekstremiści wybierają realistyczne gry konfliktowe w pierwszej 

osobie, ponieważ mogą ukryć swoje dyskusje jako nieszkodliwy czat internetowy. W grach gracze 

przechodzą złożoną symulację scenariuszy wojennych, wykonując misje i walcząc z wrogimi 

myśliwcami”. Rozróżnienie między planowaniem symulowanego ataku w grze a rzeczywistym atakiem 

może być niezwykle trudne. Innym sposobem, w jaki organizacje terrorystyczne unikają 

monitorowania wiadomości, jest technika znana jako elektroniczne zrzuty. Szpiedzy od wielu lat 

używają martwego dropu; wymiana informacji we wcześniej umówionym miejscu, co uniemożliwia 

stronom spotkanie twarzą w twarz. Elektroniczne upuszczanie martwego ciała nadaje nowoczesny 

charakter tej odwiecznej technice. Korzystając z tej metody, osoby odseparowane geograficznie mogą 

komunikować się z mniejszą szansą na bycie monitorowanym poprzez pisanie wiadomości na konto e-

mail znane obu stronom. Wiadomość jest następnie pozostawiana w folderze roboczym lub 

umieszczana w usuniętym folderze, aby druga osoba miała do niej dostęp. Elektroniczne przesyłanie 

informacji na inny adres za pośrednictwem wielu serwerów pocztowych umożliwiłoby przechwycenie 

ich przez stronę trzecią, ale martwe upuszczanie umożliwia przechowywanie informacji tylko na 



serwerze, na którym zostały pierwotnie opracowane. Ta metoda może być również wykorzystana do 

elektronicznego przechowywania informacji, których terrorysta nie chce nosić ze strachu, że może go 

obciążyć lub ujawnić informacje, jeśli zostaną przechwycone. Dead dropping może być używany za 

pośrednictwem serwerów pocztowych lub przetwarzania w chmurze za pośrednictwem aplikacji, które 

umożliwiają użytkownikowi dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie za pomocą 

prawidłowych danych logowania. Terroryści wykorzystują również serwisy społecznościowe, fora i 

blogi, aby rekrutować i indoktrynować członków w swojej sprawie. Witryny mediów 

społecznościowych „są wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne do radykalizacji nowych 

rekrutów, prowadzenia szkoleń operacyjnych i zasobów dla zradykalizowanych, zbierania funduszy, 

podkreślania sukcesów i kształtowania publicznego postrzegania trwających działań wojennych”. Al-

Kaida na Półwyspie Arabskim (AQAP) wykorzystuje szeroko rozpowszechniony magazyn elektroniczny 

zatytułowany Inspire, aby rekrutować nowych członków i promować swoje przesłanie wśród szerszej 

publiczności. Publikując w języku angielskim, Inspire koncentruje swoją rekrutację na ludziach Zachodu 

i jest skierowany do populacji będących w stanie wojny z muzułmanami, w szczególności do Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Ostatnie wydania proszą członków o historie o ich sukcesach 

w walce z Zachodem, zamieszczając celowo podżegające informacje, aby stworzyć ramy rekrutacji, 

zachęcić innych do działania lub zadać psychologiczny cios amerykańskiej opinii publicznej. Terroryści 

publikują brutalne nagrania z ostatnich ataków, aby podkreślić sukcesy i rekrutować nowych członków 

za pomocą klipów wychwalających cnoty męczeństwa. Sieci społecznościowe mogą być również 

wykorzystywane do indoktrynacji nowych członków, takich jak Jihad Jane, Amerykanka, która 

umieszczała wiadomości na dżihadystycznych witrynach internetowych i czatach w celu ułatwienia 

ataków terrorystycznych. Serwisy społecznościowe często zabraniają zamieszczania materiałów 

wulgarnych, ale moderatorzy mają trudności z szybką identyfikacją i usuwaniem nieodpowiednich 

materiałów. Technologia stała się tak zintegrowana z codziennym życiem, a także niewielka i dyskretna, 

że nowoczesne społeczeństwa zdają się lekceważyć stały monitoring. „Analogowe systemy nadzoru 

były trudne do zhakowania przez osoby, które nie miały odpowiedniej wiedzy, ale kamery IP [protokół 

internetowy] ... mogą być dość łatwo fizycznie zlokalizować, a ich strumień może być oglądany w czasie 

rzeczywistym przez każdego, kto ma choć odrobinę wiedzy komputerowej”. Obfitość i dyskretny 

charakter tej technologii można łatwo wykorzystać na korzyść terrorysty. Szybkie wyszukiwanie online 

może pomóc początkującemu hakerowi znaleźć podgląd obszaru na żywo i umożliwić szczegółowy 

rekonesans bez wzbudzania podejrzeń. W niektórych ekstremalnych przypadkach kamery internetowe 

są niezabezpieczone, co pozwala widzowi na przesuwanie, pochylanie i powiększanie. Pozwala to 

potencjalnemu napastnikowi na łatwe zbieranie wielu miesięcy poufnych informacji w zaciszu 

własnego domu, określanie rodzaju stosowanych środków bezpieczeństwa, liczby zatrudnionych 

strażników, godzin zmiany, godzin szczytu lub monitorowania wtargnięć i drogi ewakuacyjne. 

Wszystko, co wcześniej wzbudziłoby podejrzenia, gdyby ktoś stale monitorował i zbierał notatki, można 

teraz zrobić bez wykrycia. Udane cyberataki organizacji terrorystycznych to w większości prymitywne 

ataki typu „odmowa usługi” (DoS) i uszkadzanie stron internetowych. Ataki DoS zalewają ofiarę 

tysiącami żądań, które przeciążają serwer i uniemożliwiają przetwarzanie żądań. Chociaż utrata 

przychodów może być ograniczona, gdy serwer jest w trybie offline, nie dochodzi do obrażeń 

kinetycznych. Istnieją strony internetowe, które dostarczają informacji o tym, jak przeprowadzić atak 

DoS, lub zlecają aplikacji online uruchomienie cyberataku niskiego poziomu. W 2005 roku Scotland 

Yard aresztował Younisa Tsouliego, który nazywał się „Irhabi007”, po arabsku terrorysta007, za spisek 

mający na celu popełnienie morderstwa i zbieranie funduszy na terroryzm. Tsouli był podobno biegły 

w hakowaniu i programowaniu oraz utrzymywał dużą obecność w Internecie za pośrednictwem 

chronionych hasłem stron internetowych związanych z Al-Kaidą. Opublikował wiadomość 

zatytułowaną „Seminarium dotyczące hakowania stron internetowych”, próbując stworzyć „sieć 

doświadczonych technologicznie zwolenników terrorystów”. Jednak Tsouli publikował głównie filmy z 



wiadomościami od kluczowych przywódców i doniesieniami o niedawnej działalności Al-Kaidy w Iraku. 

Pomimo jego podobno zaawansowanej wiedzy na temat systemów komputerowych i luk w 

zabezpieczeniach, wysiłki Tsouli zakończyły się rozpowszechnianiem informacji, a nie 

przeprowadzaniem ataków. Jeśli wykwalifikowany haker stanie się na tyle niezadowolony, by 

przeprowadzić cyberterroryzm, może zostać hakerem do wynajęcia i pomóc organizacji terrorystycznej 

w przeprowadzeniu cyberataku. Niedawne wysiłki rekrutacyjne w języku angielskim skierowane do 

dobrze wykształconych mężczyzn z Zachodu pokazują, że może to być uzasadniona obawa. Dodatkowo, 

w miarę upowszechniania się komputerów i upowszechniania umiejętności obsługi komputera, 

umiejętności techniczne nowych rekrutów również się poprawią. Ostatnie doniesienia pokazują, że 

terroryści na Bliskim Wschodzie iw Azji Południowej mogą w coraz większym stopniu współpracować 

z cyberprzestępcami. Ponieważ terroryści nie mają obecnie możliwości przeprowadzenia 

wyrafinowanego cyberataku, logicznym podejściem do prowadzenia cyberterroryzmu może być 

współpraca z hakerami, cyberprzestępcami lub sponsorowanie przez państwo. Partnerstwo jest 

korzystne dla grupy terrorystycznej, ponieważ nie wymagałoby posiadania wiedzy technicznej do 

opracowania lub przeprowadzenia ataku. Podobnie może to być korzystne dla hakera lub przestępcy, 

który byłby dobrze opłacany za swoje umiejętności, lub narodu, który chciałby potajemnie atakować 

amerykańskie interesy bez obawy przed odwetem. Jednak cyberprzestępcy polegają na infrastrukturze 

sieciowej do prowadzenia operacji w celu uzyskania korzyści finansowych, a tym samym starają się nie 

zostać wykryci lub zniszczyć sprzęt . Wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa powszechne jest 

przekonanie, że „przygotowanie naprawdę poważnego ataku strategicznego na infrastrukturę USA 

wymagałoby oddanego i dobrze finansowanego zespołu kilku lat wysiłków”. Powstaje zatem pytanie, 

dlaczego mieliby podejmować ten wysiłek? Oczywistym powodem są rzeczywiste szkody, które mogą 

zostać wyrządzone amerykańskiej infrastrukturze, drugorzędny wpływ na gospodarkę i psychologiczny 

strach, który mógłby zostać wyrządzony w wyniku tego zakrojonego na szeroką skalę ataku. 

Napastnikom nie udało się przeprowadzić ataku na amerykańską ziemię od ataku 11 września 2001 r. 

Udany cyberatak nie tylko wyrządziłby szkody kinetyczne, ale byłby skutecznym psychologicznym 

zwycięstwem terrorysty, który powiedziałby Amerykanom, że są bezbronni i że atak może nastąpić w 

dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Chociaż terroryści osiągnęli niesamowity sukces, 

wykorzystując Internet do zbierania funduszy, rekrutacji, planowania i komunikowania się, zdolność 

do przeprowadzenia i utrzymania ataku na infrastrukturę krytyczną pozostaje poza ich możliwościami. 

Zwiększona współpraca z cyberprzestępcami i rekrutacja lepiej wykształconych członków poprawia ich 

zdolności technologiczne, ale wszelkie szkody spowodowane atakiem w najbliższej przyszłości będą 

„porównywalne do tych, które mają miejsce codziennie w wyniku uszkodzeń witryn internetowych, 

wirusów i robaków oraz ataków typu „odmowa usługi” . Chociaż skutki tych ataków mogą być 

poważne, generalnie nie są one uważane za akty terroryzmu”. Chociaż grupy terrorystyczne nie 

posiadają umiejętności ani sprzętu do przeprowadzenia ataku cyberterrorystycznego na dużą skalę, 

który jest zdolny do powszechnego zniszczenia, Stany Zjednoczone powinny nadal dążyć do 

zabezpieczenia systemów infrastruktury krytycznej przed znanymi lukami. „Internet postawił śledczym 

niezwykłe wyzwanie. Ale nasze przyszłe bezpieczeństwo będzie w coraz większym stopniu zależeć od 

identyfikowania i łapania mrocznych postaci, które istnieją głównie w nieuchwytnym świecie online” 

Związek między przestrzenią a zasobami cybernetycznymi 

W sobotę 27 kwietnia 1986 roku o godzinie 12:32 haker nazywający siebie „Captain Midnight” wymyślił 

mechanizm blokujący sygnał Home Box Office (HBO) na cztery i pół minuty. Zamiast zamierzonego 

programu, widzowie otrzymali zaskakujący komunikat na swoich ekranach: „Dobry wieczór HBO od 

Captain Midnight. 12,95 USD/Miesiąc? Nie ma mowy! (Showtime/Movie Channel Uważaj!)” John 

MacDougal, samozwańczy kapitan Midnight, protestował przeciwko wyższym opłatom i sprzętowi 

szyfrującemu, który niszczył jego lokalną sieć dealerską telewizji satelitarnej na Florydzie. Wcześniej w 



tym roku Home Box Office stał się pierwszą płatną usługą telewizyjną, która zaszyfrowała swój sygnał 

na pełny etat, a inni właściciele kanałów zaczęli iść w ich ślady. Interes MacDougala kurczył się i jak sam 

mówi: „Obserwowałem, jak wielki amerykański sen wymyka mi się z rąk”. Aby uzupełnić swoje 

dochody, pracował w niepełnym wymiarze godzin w Central Florida Teleport, firmie, która łączy usługi 

telewizyjne z satelitami. 26 kwietnia, pod koniec swojej zmiany, MacDougal skierował antenę w 

pozycję wycelowaną w satelitę Galaxy 1, który przeniósł sygnał HBO i nadał swoją wiadomość. „To był 

akt sfrustrowanej osoby, która próbowała przekazać swój punkt widzenia ludziom, którzy zdawali się 

nie słuchać”. Szybko do przodu o 30 lat i wyobraź sobie scenariusz, w którym impuls 

elektromagnetyczny na dużej wysokości (EMP) jest wyzwalany, gdy broń nuklearna eksploduje 250 mil 

nad Waszyngtonem. Początkowy wybuch wybija większość z ponad 400 orbitujących satelitów na 

niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Połowa satelitów GPS na średnich orbitach okołoziemskich (MEO) 

jest wymazana, a reszta powoli rozpada się w ciągu następnych 24 do 72 godzin z powodu zniszczenia 

ich paneli słonecznych i podsystemów elektrycznych. Satelity komunikacyjne na najwyższej orbicie 

geosynchronicznej (GEO), 22 000 mil morskich nad Ziemią, również są poważnie zdegradowane, ale 

tylko 25 procent z nich jest uszkodzonych, ponieważ reszta znajduje się poza zasięgiem wzroku od 

początkowego wybuchu. Intensywny blask światła działa jak olśnienie, oślepiając wszystkie czujniki 

optyczne na linii wzroku. W tym samym czasie cała elektronika ziemska w punkcie zerowym zostaje 

zniszczona. Wieże komórkowe i telefony przestają działać, sygnały drogowe zawodzą, telewizja 

satelitarna jest zakłócona, bankomaty przestają wydawać gotówkę, a sieci energetyczne załamują się. 

Zasadniczo każde nieekranowane urządzenie elektroniczne w promieniu 300 mil od Waszyngtonu jest 

uszkodzone lub zniszczone, albo z powodu zależności od satelitów, albo oryginalnego impulsu EMP. 

Ogromny region Stanów Zjednoczonych jest zasadniczo niewidomy i głuchy przez następne 72–96 

godzin. Dlaczego rząd USA tego nie przewidział? Kilka dni wcześniej haker umieścił wirusa na kanale 

uplink do satelity wojskowego. Satelita ten ma zdolność sieciowania z innymi satelitami w swojej 

konstelacji. Wirus następnie przedostał się przez satelitę do łącza w dół z powrotem do głównej stacji 

kontrolnej. Zainfekował komputery naziemne odpowiedzialne za dowodzenie i kontrolę konstelacji 

satelitów. Atakuje nie tylko główną stację kontroli, ale także każdego użytkownika, który ma dostęp do 

informacji z satelity. Ucierpiały lokalizacje, w których prowadzone są operacje wojskowe, w tym stacje 

ostrzegania przed rakietami i stacje kontroli przestrzeni kosmicznej. Użytkownicy końcowi, którzy 

potrzebują informacji do podejmowania decyzji bojowych w czasie rzeczywistym, są wyłączani z sieci. 

Zasadniczo, za pomocą jednej broni nuklearnej o stosunkowo niskiej wydajności, przeciwnik Stanów 

Zjednoczonych mógłby wywołać ogromne efekty pierwszego i drugiego rzędu, gdyby został 

zdetonowany w kosmosie, a nie skierowany przeciwko celowi naziemnemu. Cyberprzestrzeń to 

dziedzina charakteryzująca się wykorzystaniem elektroniki i widma elektromagnetycznego do 

przechowywania, modyfikowania i wymiany danych za pośrednictwem systemów sieciowych i 

powiązanej infrastruktury fizycznej. W efekcie cyberprzestrzeń można traktować jako wzajemne 

połączenie ludzi za pomocą komputerów i telekomunikacji, bez względu na geografię fizyczną. Prostsza 

definicja cyberprzestrzeni to luźno zdefiniowany termin, który obejmuje globalną mozaikę cywilnych, 

rządowych i wojskowych systemów i sieci komputerowych. W dzisiejszym świecie jesteśmy połączeni 

prawie 24 godziny na dobę z Internetem. Ludzie mają smartfony, komputery, telewizory, a nawet 

lodówki podłączone do Internetu, które mogą pobierać informacje kaloryczne o jedzeniu. Wojsko USA 

jest bardzo zależną technologicznie siłą bojową. Ta sama sieć, na której polegają przy integracji z 

platformami wojskowymi, których używają również w mediach społecznościowych. Wykorzystanie 

komunikacji satelitarnej (SATCOM), globalnego systemu pozycjonowania (GPS), bezzałogowych 

statków powietrznych (UAV) i wielu innych centrów gromadzenia danych do przeglądania informacji 

w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu na świecie ogromnie wzrosło od czasu pierwszej wojny w 

Zatoce Perskiej i rosnący popyt jest w dużej mierze zasilany przez źródła cywilne poza bezpośrednią 

kontrolą wojskową. „Ponad 80 procent przepustowości SATCOM wykorzystywanej przez wojsko do 



przeprowadzania OIF i operacji Enduring Freedom (OEF) to komercyjny SATCOM”, globalne połączenie, 

które nie było dostępne zaledwie 40 lat temu. Wojna sieciocentryczna (NCW), jak nazywa się ją dzisiaj, 

„generuje zwiększoną siłę bojową poprzez sieciowe czujniki, decydentów i strzelców, aby osiągnąć 

wspólną świadomość, zwiększoną szybkość dowodzenia, wysokie tempo operacji, większą 

śmiertelność, zwiększoną przeżywalność i stopień samosynchronizacji”. Jest prawie całkowicie zależny 

od działającego systemu komunikacji, a zatem nie może być prowadzony bez istotnych zasobów 

kosmicznych. Platformy kosmiczne i cybernetyczne wpływają w jakiś sposób na każdą operację 

wojskową, od lotnika obsługującego biuro finansowe przetwarzającego kupony podróżne po pilotów 

zrzucających bomby na cele. Kosmos i cyberprzestrzeń zapewniają zaawansowane możliwości, które 

zwiększają świadomość sytuacyjną i szybkość podejmowania decyzji przez wojownika. Jesteśmy 

niebezpiecznie zależni od kosmosu i cyberprzestrzeni, a ćwiczenia szkoleniowe, które obejmują wysiłki 

na rzecz funkcjonowania bez kosmosu i cyberdomen, są często anulowane po wykazaniu użyteczności 

brakujących zasobów. Przestrzeń staje się coraz bardziej zatłoczona, kontestowana i konkurencyjna. 

Wraz z postępem technologii, to, co kiedyś było sprzętem technicznym za wysokie pieniądze, może 

teraz kupić tanio przez każdego, kto ma kartę kredytową. Scenariusz Captain Midnight wymagał 

drogiego komercyjnego sprzętu satelitarnego niedostępnego publicznie w 1986 roku, ale dzisiaj 

produkty są dostępne na półkach komercyjnych za kilka tysięcy dolarów, które mogą pełnić te same 

funkcje. Cybernarzędzia do hakowania są bezpłatne i publikowane w całym Internecie. Wystarczy 

komputer i połączenie z Internetem, aby przeprowadzić atak i być prawie niewykrywalnym. W 

przypadku wojny cybernetycznej zasoby kosmiczne przyniosłyby te same zasoby, które zostały użyte w 

wojnie naziemnej. Satelity wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze (ISR) monitorowałyby takie 

działania, jak wystrzeliwanie rakiet, przechwytywanie obrazów i monitorowanie komunikacji reżimów 

autorytarnych. Jedyną dużą różnicą jest podatność tych aktywów. Na najbardziej podstawowym 

poziomie transmisje elektroniczne składają się z jedynek i zer. Po zdekodowaniu tych informacji, 

kolejność i to, czy jest jedynką czy zerem, składa się na informację. W domenie cyber fizyczna obecność 

nie jest wymagana, a systemy kosmiczne nie różnią się od komputerów domowych. Przeciwnicy 

mogliby przeprowadzić cyberatak na satelitę przy bardzo małym ryzyku i prawie bez identyfikowalności 

i odpowiedzialności. Kilka incydentów miało miejsce w 2007 i 2008 roku, pokazując, jak łatwo można 

zhakować satelity. Jedno satelitarne łącze dowodzenia i kontroli zostało porwane na dwie minuty, 

dając szkodliwym użytkownikom pełną kontrolę nad satelitą i wszystkimi jego możliwościami. Kolejny 

incydent trwał dziewięć minut, zanim defensywne cyberzespoły mogły przeciwdziałać zagrożeniu. 

Niestety, ataki te były stosunkowo nieskomplikowane, pomimo ich ewidentnego sukcesu. Zasoby 

narodu mogą niewątpliwie stanowić znacznie większe zagrożenie dla integralności systemu 

satelitarnego. Jednym z wymagań, aby ktoś zaatakował satelitę, musi znajdować się w zasięgu satelity 

lub w zasięgu transmisji satelitarnej. Ponieważ postęp technologiczny spowodował spadek cen sprzętu, 

a techniki łatwo demonstrowane w Internecie, zagłuszanie satelitów rośnie. Kanały satelitarne są 

szczególnie celem despotycznych reżimów, które desperacko starają się utrzymać wpływy zewnętrzne 

z dala od swoich obywateli, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Azji Południowo-

Wschodniej. Co najmniej dwie firmy zajmujące się satelitami, Arabsat i Nilesat, skarżyły się na 

zagłuszanie swoich satelitów. Obydwa dostarczają kanały telewizyjne na Bliski Wschód, Afrykę i 

Europę, a także usługi szerokopasmowe, telefoniczne i bardzo małe terminale aperturowe (VSAT), 

takie jak usługi kart kredytowych w punktach sprzedaży. „Zagłuszanie i zaokrąglanie anten 

satelitarnych stało się powszechną praktyką rządów pragnących ograniczyć niekorzystny zasięg we 

własnych (a czasem innych) krajach”. Większość skarg trafia do głuchych uszu, ponieważ nie ma takiej 

organizacji, jak Federalna Komisja Łączności (FCC) w Stanach Zjednoczonych, która surowo zabrania 

zagłuszania. Zakłócenie sygnału nie wymaga wiele wysiłku i może być bardzo trudne do 

zidentyfikowania, jeśli nadawca podejmuje nawet niewielki wysiłek, aby ukryć swoją lokalizację i 

tożsamość. Zagłuszanie nie tylko zakłóca sygnał, co kosztuje firmy; może potencjalnie zniszczyć satelitę, 



jeśli do transponderów zostanie przyłożona wystarczająca moc. Technologia umożliwiła innym nie 

tylko zagłuszanie i zakłócanie sygnałów, ale także kradzież i odszyfrowywanie sygnałów. W wielu 

przypadkach przekazy z kamer z amerykańskich UAV operujących na niebie Iraku i Afganistanu były 

transmitowane w postaci niezaszyfrowanej. W 2008 roku szyickim bojownikom w Iraku udało się 

przechwycić łącze danych Predatora za pomocą oprogramowania za 26 dolarów. Chociaż kradzież 

sygnału nie obejmowała możliwości faktycznego sterowania samolotem, o którym mowa, umożliwiła 

wrogim siłom określenie lokalizacji i wizualnego zasięgu UAV. Szyfrowanie sygnału, które może 

zapobiec tego typu podsłuchowi elektronicznemu, wymaga dodatkowej przepustowości, a tym samym 

zwiększa koszty obsługi systemów wojskowych. Według Defence Industry Daily: „W 2009 r. same 

amerykańskie UAV wygenerowały filmy wideo warte 24 lata, jeśli były oglądane w sposób ciągły. 

Oczekuje się, że w 2011 roku nowe modele UAV wyprodukują 30 razy więcej”. Kiedy 80 procent całej 

komunikacji jest dzierżawionych przez komercyjne satelity, koszty szybko się sumują. Ponieważ Stany 

Zjednoczone i inne narody stają się coraz bardziej zależne od takich systemów, stwarzają potrzebę 

dodatkowych satelitów komunikacyjnych, z których każdy kosztuje dziesiątki milionów dolarów, aby 

umieścić go na orbicie. Więc co robi wojsko, aby zwalczać te wszystkie zagrożenia kosmiczne i 

cybernetyczne? Kluczem jest edukacja i szkolenie. Drużyny Czerwone, zwane również Jednostkami 

Agresorów, muszą szkolić członków wojska USA, aby wiedzieć, jak reagować w przypadku ataku 

cybernetycznego lub kosmicznego. Aggressor Units po raz pierwszy pojawiły się w ćwiczeniach Sił 

Powietrznych USA w postaci pilotów symulujących napastników wroga podczas ćwiczeń Red Flag, które 

odbyły się w Nellis Air Force Base. Obecnie istnieją cybernetyczne jednostki agresywne, które 

przeprowadzają kontrolowane ataki sieciowe w celu przetestowania podatności systemów 

wojskowych. Po raz pierwszy w marcu 2011 r. operatorzy cybernetyczni i kosmiczni zostali w pełni 

zintegrowani z ogromnymi ćwiczeniami Red Flag, zapewniając realistyczne symulacje zagrożeń 

zaprojektowane tak, aby odpowiadały potencjalnym scenariuszom konfliktu w świecie rzeczywistym. 

W domenie kosmicznej 572. Eskadra Kosmicznych Agresorów i 26. Eskadra Kosmicznych Agresorów 

zapewniają emulację zagrożeń w zagłuszaniu GPS i satcom. W domenie cybernetycznej 57. Eskadra 

Informacji Agresorów wraz z siostrzaną eskadrą, 177. Eskadrą Informacji Agresorów z Powietrznej 

Gwardii Narodowej Kansas, zapewniają emulację zagrożeń i tworzenie czerwonych drużyn. John 

MacDougal mógł być po prostu rozzłoszczonym właścicielem małej firmy, który atakował coś, co 

uważał za pozbawioną twarzy maszynę odpowiedzialną za jego spadające dochody. Niemniej jednak 

jego działania były nie tylko wczesnym przykładem tego, jak zakłócić sygnał satelitarny, ale także 

zwiastunem znaczenia, jakie zasoby kosmiczne i cybernetyczne mogą odgrywać w gospodarce 

światowej XXI wieku. Jego drobny elektroniczny wandalizm blednie w porównaniu z potencjalnymi 

zniszczeniami i chaosem, które mogą powstać w wyniku jakichkolwiek zakłóceń w przestrzeni 

kosmicznej i domenach cybernetycznych. 



Profile 

Na każdą dyskusję na temat wojny cybernetycznej ma wpływ wielu różnych aktorów i organizacji. Ta 

część zawiera przegląd wielu kluczowych osób i grup, które były zaangażowane w cyberkonflikt. 

Obejmuje ona zarówno teoretyków, którzy próbowali rozpoznać zasady przewodnie domeny cyber 

wojny, jak i praktyków, którzy przeprowadzili niektóre z najważniejszych operacji cybernetycznych w 

najnowszej historii. Organizacje opisane w tej sekcji obejmują zarówno podmioty rządowe, jak i sieci 

przestępcze, z których wszystkie starają się wykorzystywać cyberoperacje dla własnej korzyści.  

Alexander, Keith B. 

Keith B. Alexander jest emerytowanym generałem armii amerykańskiej, który pełnił funkcję 16. 

dyrektora Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) i pierwszego dowódcy Amerykańskiego 

Dowództwa Cybernetycznego (CYBERCOM). Alexander jest najbardziej znany z ułatwiania rozwoju i 

integracji wojskowych i cywilnych agencji wywiadowczych oraz ich zdolności do funkcjonowania w 

domenie cybernetycznej. Odszedł na emeryturę w wyniku ujawnień, że NSA była zaangażowana w 

masową inwigilację obywateli amerykańskich, głównie ujawnioną opinii publicznej przez byłego 

kontrahenta NSA Edwarda Snowdena. Alexander dorastał w Syracuse w stanie Nowy Jork i uczęszczał 

do Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych, którą ukończył w 1974 roku. Jego kolegami z klasy byli 

generałowie Martin Dempsey, David Petraeus i Walter Sharp. Chociaż Alexander został powołany na 

oficera uzbrojenia, wkrótce zaangażował się ściśle w wywiad wojskowy, rozwijając doświadczenie w 

zbieraniu informacji wywiadowczych. Uzyskał stopnie naukowe w dziedzinie technologii systemów, 

fizyki i strategii bezpieczeństwa narodowego, co daje mu bardzo dobre kwalifikacje do kierowania 

agencjami zajmującymi się gromadzeniem i analizą komunikacji elektronicznej. W 2001 roku został 

mianowany dowódcą generalnym Dowództwa Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii USA, co uczyniło go 

najwyższym oficerem wywiadu wojskowego w armii. Po okresie pełnienia funkcji zastępcy szefa sztabu 

armii, został nominowany przez prezydenta George&prime;a W. Busha do kierowania NSA, zastępując 

Michaela Haydena. Kierując NSA, Alexander był pionierem nowego podejścia do zbierania i analizy 

sygnałów. Zamiast próbować śledzić i tropić osoby, NSA podjęła próbę zebrania każdej komunikacji 

elektronicznej w regionie, poczynając od Iraku. Po zebraniu i przechowywaniu całej sumy 

komunikatów, stało się możliwe przeprowadzanie wysoce zautomatyzowanych przeszukiwań w 

ogromnych ilościach danych, które mogą następnie identyfikować docelowe komunikatory w celu 

dalszego zbadania i śledzenia. Okazało się to niewiarygodnie skuteczne w walce z irackimi 

powstańcami, którzy okazali się zbyt nieuchwytni w stosunku do poprzednich metod zbierania 

informacji wywiadowczych. Rozszerzenie tej koncepcji na inne regiony mogło się również okazać 

niezwykle kuszące, ponieważ wkrótce pojawiły się propozycje przeprowadzenia podobnego programu 

na skalę globalną, w tym w obrębie Stanów Zjednoczonych. CYBERCOM, formalnie otwarty w 2010 

roku, wpisuje NSA na listę organizacji podległych. 21 maja 2010 roku Alexander objął dowództwo 

CYBERCOM i jednocześnie awansował do rangi czterech gwiazdek. Nowa organizacja, dysponująca 

ogromnym budżetem i łącząca militarną i cywilną działalność cybernetyczną, dała możliwość 

prowadzenia globalnego zbierania danych wywiadowczych na niespotykaną dotąd skalę. Przy wielu 

okazjach w 2012 i 2013 roku Alexander publicznie zaprzeczał, jakoby NSA lub CYBERCOM zbierały dane 

na temat obywateli amerykańskich. Jednak 5 czerwca 2013 r. były kontrahent NSA Edward Snowden 

udostępnił tajne dokumenty świadczące o tym, że NSA i CYBERCOM były zaangażowane w takie 

działania na niespotykaną dotąd skalę. Chociaż nie ma dowodów na to, że NSA była w stanie 

monitorować i rejestrować każdą komunikację elektroniczną w Stanach Zjednoczonych, istnieje wiele 

dowodów na inwigilację krajową, a także możliwość namierzenia dowolnej osoby w komunikacji 

krajowej, niezależnie od środków szyfrowania. Alexander ogłosił przejście na emeryturę kilka miesięcy 



po rewelacjach Snowdena, a w marcu 2014 roku został zastąpiony przez admirała Michaela S. Rogersa 

zarówno jako dowódca CYBERCOM, jak i dyrektor NSA. 

Alperowicz, Dimitr 

Dmitri Alperovitch jest ekspertem ds. bezpieczeństwa komputerowego, który pomógł w pionierskiej 

strategii aktywnej obrony dla bezpieczeństwa cybernetycznego. Zajmował różne kluczowe stanowiska 

w branży cybernetycznej, w tym obecne funkcje dyrektora ds. technologii w firmie CrowdStrike, której 

był współzałożycielem, oraz wiceprezesa ds. badań zagrożeń w firmie McAfee. Alperovitch był 

integralną częścią śledztw w ramach operacji Aurora i operacji Shady RAT, dwóch głównych kampanii 

cyberszpiegowskich wyśledzonych przez chińskich hakerów sponsorowanych przez państwo. 

Alperovitch rozpoczął karierę w kilku małych firmach zajmujących się bezpieczeństwem 

komputerowym, zanim uzyskał tytuł licencjata i magistra informatyki i bezpieczeństwa informacji na 

Georgia Institute of Technology. Jego naturalna umiejętność wyszukiwania wskazówek dotyczących 

atrybucji ataków sprawiła, że stał się naturalnym liderem zespołu badawczego Secure Computing, 

którą objął w 2006 roku. Dwa lata później McAfee kupił Secure Computing i mianował go wiceprezesem 

ds. badań nad zagrożeniami. W tej roli kierował zespołem badającym operację Aurora, serię chińskich 

ataków na Google i inne duże zachodnie firmy, zamykając kampanię po serii udanych włamań na 

wysokim szczeblu. Był także głównym śledczym w Night Dragon, chińskiej kampanii cyberszpiegowskiej 

wymierzonej w zachodnie firmy energetyczne, prawdopodobnie z zamiarem splądrowania ich danych 

ze znanych pól naftowych i wykorzystania tych informacji do złożenia konkurencyjnych ofert na 

zagospodarowanie złóż. W 2011 roku Alperovitch był współzałożycielem CrowdStrike, firmy 

specjalizującej się w zapobieganiu i odstraszaniu ataków cyberszpiegowskich na korporacje i podmioty 

rządowe. Sednem działalności jest koncepcja aktywnej obrony, dzięki której podnosi koszty 

cyberataków dla potencjalnych wrogów, uruchamiając natychmiastowe kontrataki przeciwko próbom 

włamań. Świadomość, że atak nie może być już bezkarnie prowadzony i prawdopodobnie spotka się z 

równą lub przytłaczającą reakcją, prawdopodobnie ma znacznie większy efekt odstraszający niż zwykłe 

zwiększanie liczby pasywnej obrony, ale nie karanie prób włamań. Alperovitch otrzymał kilka ostatnich 

nagród, w tym tytuł „Top 35 Innovators under 35” MIT Technology Review oraz „Top 100 Leading 

Global Thinkers” w 2013 r. w rankingu Foreign Policy. Jego nowy model cyberbezpieczeństwa pokazał 

jak dotąd obiecujących wyników i prawdopodobnie zrewolucjonizuje charakter ochrony sieci 

cybernetycznych. 

Anonymous 

Anonymous to międzynarodowe konsorcjum hakerów i haktywistów, które jest celowo 

zdecentralizowane, ale zjednoczone wspólną ideologią. Zyskał na znaczeniu w związku z serią ataków 

DDoS i oszpeceniami witryn internetowych, często w odpowiedzi na postrzegane wysiłki rządów w celu 

zaangażowania się w cenzurę cybernetyczną lub inwigilację obywateli. Wystąpienia publiczne 

członków Anonimowych często charakteryzują się noszeniem maski Guy Fawkes’a i, nawiązanie do 

bohatera popularnego filmu z 2005 roku V jak Vendetta, która zbuntowała się przeciwko rządowej 

cenzurze w dystopijnej przyszłości Wielkiej Brytanii. Grupa pojawiła się po raz pierwszy w 2003 roku, 

kiedy grupa użytkowników 4chan omawiała ideę globalnej świadomości, która powstała za 

pośrednictwem Internetu. Pierwsze działania hakerskie członków były nastawione raczej na rozrywkę 

i psikusy niż na działalność polityczną; ale gdy zademonstrowano potencjał koncepcji, do grupy zaczęło 

gromadzić się coraz więcej hakerów, w tym radykałów, którzy naciskali na bardziej ekstremalne 

działania. W 2008 roku grupa zasadniczo ogłosiła cyberwojnę z Kościołem Scjentologicznym i 

przeprowadziła serię skoordynowanych ataków na strony internetowe scjentologiczne. Grupa może 

pochwalić się różnorodnymi sukcesami w głoszeniu swoich przesłań, po części ze względu na 

różnorodność celów. Członkowie Anonymous wzywają do ataków na agencje rządowe, strony z 



pornografią dziecięcą i organizacje finansowe. W każdym przypadku, ze względu na brak 

scentralizowanej kontroli nad organizacją, każdy członek grupy może zdecydować się na przyłączenie 

do ataku, nadając pewien impet incydentom cybernetycznym. Grupa ma bardzo niewiele formalnych 

zasad, chociaż oczekuje, że wszyscy członkowie pozostaną anonimowi, zachowają tajemnicę grupy i 

unikają ataków na media. W ostateczności wykazują wyrafinowane zrozumienie prawdopodobnych 

skutków bezpośredniego ataku na media, nawet na firmy medialne, które krytykują ich działalność. 

Grupa wielokrotnie używała popularnego sloganu: „Jesteśmy anonimowi. Jesteśmy Legionem. Nie 

wybaczamy. My nie zapominamy. Spodziewaj się nas" . Członkowie grupy aktywnie interesowali się 

antyautorytarnymi protestami, które wstrząsnęły Afryką Północną i Bliskim Wschodem w 2011 roku, 

nazwanymi Arabską Wiosną. Zaatakowali rządowe strony internetowe w Tunezji, Libii i Egipcie oraz 

zapewnili pomoc komputerową dysydentom chcącym podzielić się swoimi wiadomościami ze światem 

zewnętrznym. Później w 2011 r. członkowie Anonymous udzielili wsparcia ruchowi protestacyjnemu 

Occupy Wall Street, pomagając w jego rozprzestrzenianiu się w miastach w całej Ameryce. Kiedy w 

2010 roku WikiLeaks zaczęło publikować tajne komunikaty, które zostały nielegalnie pozyskane z 

tajnych sieci, wywołało to masową reakcję ze strony wielu rządów i instytucji finansowych. PayPal, 

MasterCard i Visa odmówiły przetwarzania darowizn na rzecz grupy, co członkowie Anonymous 

postrzegali jako formę cenzury. Grupa rozpoczęła serię ataków na korporacje finansowe, którym udało 

się na kilka godzin zakłócić działanie witryn wszystkich trzech firm. PayPal zdołał wyśledzić adresy IP 

ponad 1000 osób atakujących podczas ataku DDoS i przekazał je Federalnemu Biuru Śledczemu, które 

następnie przeszło do aresztowania przywódców ataków. Chociaż Anonymous angażował się w 

nękanie i ataki rozrywkowe, nie zwróciło to zbytniej uwagi organów ścigania. Jednak straty finansowe 

spowodowane atakami na wsparcie WikiLeaks oraz seria bezpośrednich ataków na dane osobowe 

funkcjonariuszy policji wywołały szybką reakcję. Dziesiątki członków grupy Anonymous zostało 

aresztowanych na całym świecie za koordynowanie destrukcyjnych działań cybernetycznych. 

Aresztowania sprowokowały kolejne ataki Anonimowych, ale wywarły również mrożący wpływ na 

bardziej przypadkowych członków grupy, szczególnie po tym, jak kilku prominentnych członków 

zostało skazanych za oszustwo i spisek mający na celu popełnienie przestępstw komputerowych i 

skazanych na ponad rok więzienia. 

Carpenter, Shawn 

Shawn Carpenter jest ekspertem ds. bezpieczeństwa komputerowego, któremu przypisuje się odkrycie 

i zbadanie kampanii cyberszpiegowskiej Titan Rain podczas pracy w Sandia National Laboratories. Kiedy 

próbował ostrzec przełożonych o znalezionych problemach, kazano mu przerwać dochodzenie i 

skoncentrować się tylko na bezpieczeństwie Sandii, mimo że miał dowody na to, że atak Titan Rain 

przeniknął do wielu wykonawców obrony i ukradł ogromne tomy. danych niejawnych. Carpenter 

zwrócił się do Federalnego Biura Śledczego (FBI) ze swoimi informacjami, a kiedy odkryto jego 

zaangażowanie w federalne organy ścigania, został doraźnie usunięty ze stanowiska w Sandii. Badania 

Carpentera wykazały, że hakerom Titan Rain udało się uzyskać dostęp do tajnych materiałów 

przechowywanych przez Sandię, Lockheed Martin Corporation, Redstone Arsenal, Narodową Agencję 

Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej oraz dziesiątki innych wrażliwych agencji związanych z rządem 

federalnym. Natychmiast poinformował przełożonych o swoich odkryciach, a z jego  własnej inicjatywy 

zbadali źródło cyberwłamań. Nieumyślne odkrycie Carpentera pokazało, że osoby atakujące wydawały 

się być jedną grupą w Chinach, która była bardzo skuteczna w znajdowaniu i eksfiltrowaniu ogromnych 

ilości danych, z których większość była przechowywana w postaci niezaszyfrowanej na serwerach 

Sandii. Co ciekawe, osoby atakujące faktycznie zdecydowały się zaszyfrować materiał po usunięciu go 

z tajnych sieci, demonstrując znacznie większy szacunek dla podstawowych zabezpieczeń komputera 

niż lokalizacje, na które atakowały. Kiedy kierownictwo Sandii nakazało Carpenterowi przerwanie 

śledztwa i nieudostępnianie swoich informacji innym docelowym agencjom, wykorzystał swoje 



wojskowe kontakty, aby otworzyć kanał komunikacji zarówno z armią amerykańską, jak i FBI. Carpenter 

pracował jako poufny informator przez sześć miesięcy, zanim jego nieustanne działania w 

cyberprzestrzeni oraz jego powiązania z organami ścigania zostały ujawnione przywódcom Sandii. Po 

tym ujawnieniu firma rozpoczęła natychmiastowe zakończenie przesłuchań, podczas których szef 

kontrwywiadu Sandii rzekomo zagroził, że zabije Carpentera za jego działalność. Carpenter pozwał 

Sandię za bezprawne zakończenie pracy i zniesławienie jego charakteru po tym, jak urzędnicy 

laboratorium dokonali szeregu publicznych oszczerstw na jego osobie. Po procesie z ławą przysięgłych 

w sądzie w Nowym Meksyku Carpenter otrzymał ponad 5 milionów dolarów odszkodowania i 

odszkodowań karnych oraz honorariów adwokackich, ponad dwukrotnie więcej niż żądał jego pozew. 

Ponadto sędzia procesowy nakazał Sandii zapłacić 15-procentowe odsetki od nagrody w trakcie 

wszelkich odwołań, które zdecydowała się złożyć, zmniejszając motywację firmy do składania 

niezliczonych wniosków apelacyjnych. Sandia nadal złożyła szereg wniosków poprocesowych, w tym 

żądanie odrzucenia wyroku ławy przysięgłych, żądanie zmniejszenia lub wyeliminowania 

odszkodowania za straty moralne oraz wniosek o nowy proces. Każdy z wniosków nie powiódł się, 

zmuszając Sandię do wpłacenia prawie 6 milionów dolarów na rachunek powierniczy podczas apelacji, 

bez których Carpenter byłby uprawniony do przejęcia majątku firmy. W październiku 2007 roku firma, 

wyczuwając, że ma niewielkie szanse na wygranie sprawy w postępowaniu odwoławczym i że w 

międzyczasie zapłaci ogromną dodatkową sumę pieniędzy ze względu na wymagane odsetki, wycofała 

swoje odwołania w sprawie. Carpenter pozostaje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, pracując dla 

NetWitness Corporation. 

Carr, Jeffrey 

Jeffrey Carr jest analitykiem ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, który obszernie pisał o koncepcji 

wojny cybernetycznej, a także zorganizował serię masowych śledztw o otwartym kodzie źródłowym 

dotyczących wielu wydarzeń, które zostały scharakteryzowane jako akty wojny w sferze 

cybernetycznej. Carr jest założycielem i dyrektorem generalnym Taiba Global oraz dyrektorem 

GreyLogic, dwóch światowej sławy organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem i 

dochodzeniami. Dochodzenia cybernetyczne prowadzone przez Carra, zatytułowane Project Grey 

Goose, zgromadziły setki wolontariuszy, którzy przeczesali publicznie dostępne dane, próbując 

przypisać główne kampanie cyberofensywne, poczynając od ataków na gruzińską infrastrukturę w 

2008 roku. Project Grey Goose co jakiś czas zachęca wolontariuszy do udziału aktywności, ale nie jest 

otwarty dla wszystkich niedoszłych cyber tropicieli. Wolontariusze są raczej proszeni o przedstawienie 

swoich kwalifikacji, a jeśli zostaną wybrani, będą mogli dołączyć do organizacji i uczestniczyć. Ta 

metodologia ma na celu wyeliminowanie uczestników bez przydatnej wiedzy specjalistycznej, 

dziennikarzy i, miejmy nadzieję, infiltrację przez samych aktorów, których ma badać. Pisma Carra na 

temat cyberwojny obejmują jego pracę Inside Cyber Warfare: Mapping the Cyber Underworld z 2009 

roku oraz długo działający blog na ten temat, IntelFusion.net. Inside Cyber Warfare to jedno z 

najlepszych jednotomowych badań praktycznego status quo cyberkonfliktów. Bada nie tylko sposoby 

wykorzystania zdolności cybernetycznych do atakowania wroga, ale także obecne kontrole prawne 

dotyczące wykorzystywania sieci komputerowych jako broni lub ich brak. Opisuje cyberwojnę jako w 

dużej mierze domenę podmiotów niepaństwowych, w tym cyberprzestępców i haktywistów. Carr 

twierdzi, że chociaż narody wykorzystują cybernetykę do zbierania informacji wywiadowczych, nie 

stosują regularnie bezpośrednich cyberataków, po części dlatego, że mają alternatywne sposoby 

projekcji siły. Zachęcają jednak grupy niepaństwowe do angażowania się w złośliwe i irytujące działania 

cybernetyczne, co utrzymuje możliwość zaprzeczenia, jednocześnie tworząc pewien stopień chaosu u 

celu. Zauważa również, że wiele państw toleruje cyberprzestępczość, o ile jej celem są 

międzynarodowe ofiary, ponieważ cyberprzestępcy mogą zapewnić laboratorium do testowania nowej 

metodologii cyberataków. 



Clarke, Richard Alan 

Richard Alan Clarke jest byłym krajowym koordynatorem ds. bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury i 

zwalczania terroryzmu dla rządu USA. Został powołany na to stanowisko w 1998 roku przez prezydenta 

Billa Clintona, po służbie na różnych stanowiskach rządowych, począwszy od administracji prezydenta 

Richarda Nixona. Clarke przeszedł na emeryturę ze służby rządowej, ale w swoich pracach pisemnych 

i wystąpieniach mówi nadal o podatności Ameryki na cyberataki i terroryzm. Clarke urodził się w 

Bostonie w 1950 roku, studiował na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie ukończył studia w 1972 roku. W 

1973 roku Clarke przyjął staż menedżerski w Departamencie Obrony USA, co skierowało go na drogę 

do kariery biurokraty. W połowie lat osiemdziesiątych Clarke awansował do rangi zastępcy sekretarza 

stanu ds. wywiadu, które to stanowisko zajmował podczas skandalu Iran-Contras. Pomimo 

zajmowanego stanowiska, jego kariera nie ucierpiała w wyniku incydentu, a jako zastępca sekretarza 

stanu w 1990 r. pracował nad koordynacją działań koalicjantów biorących udział w wojnie w Zatoce 

Perskiej. Podobnie jak wielu zawodowych urzędników państwowych, Clarke z powodzeniem 

przechodził od jednej administracji do drugiej, niezależnie od przynależności politycznej, i został 

przyjęty do Rady Bezpieczeństwa Narodowego za Clintona, gdzie specjalizował się w zwalczaniu 

terroryzmu. Pozostał w tej roli podczas przejścia do administracji prezydenta George'a W. Busha i 

zdecydowanie poinformował przyszłego prezydenta, że Al-Kaida stanowi poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego. Ostatni rok rządowego bezpieczeństwa Clarke'a spędził jako specjalny 

doradca prezydenta ds. cyberbezpieczeństwa. Wielokrotnie wyrażał frustrację w tej roli, że ani rząd, 

ani prywatne firmy nie traktują poważnie kwestii cyberbezpieczeństwa, a luźne standardy sprawiają, 

że tajne dane narodu są podatne na atak i kradzież. Pomimo pełnionej przez niego ważnej roli jako cara 

ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w dwóch administracjach prezydenckich, Clarke'owi nie udało się 

uzyskać instytucjonalnego rozmachu, by zbudować naprawdę bezpieczną sieć cybernetyczną. Od czasu 

przejścia na emeryturę ze służby rządowej przyjął przewodnictwo w Good Harbor Consulting, firmie 

zajmującej się planowaniem strategicznym i zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym. Opublikował 

również w wielu różnych miejscach, w tym swoją książkę Cyber wojna: następne wielkie zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego i co z tym zrobić z 2010 roku. W swojej pracy Clarke naciskał na szereg 

prostych, ale potencjalnie kosztownych zmian w fizycznej strukturze Internetu, aby umożliwić zbadanie 

praktycznie każdego pakietu informacji przechodzącego przez tzw. Internet Backbone. Taki system 

prawdopodobnie zwróciłby się sam, zasadniczo kładąc kres oszustwom internetowym i innym formom 

cyberprzestępczości, ale obrońcy prywatności obawiają się, że przejście od inspekcji maszynowej w 

poszukiwaniu złośliwego oprogramowania do przechwytywania przez ludzi poufnych informacji w celu 

ich wykorzystania przez rząd byłby małym krokiem. Clarke nadal opowiada się za większą 

świadomością zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego. W 2013 roku dołączył do prezydenckiej 

grupy doradczej ds. reformy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w związku z wyciekami tajnych 

dokumentów Edwarda Snowdena. 

Agencja Obronnych Zaawansowanych Projektów Badawczych (DARPA) 

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) została utworzona w 1958 roku przez 

prezydenta Dwighta D. Eisenhowera. Został założony natychmiast po wystrzeleniu przez ZSRR 

pierwszego sztucznego satelity na świecie, Sputnika, który całkowicie zaskoczył rząd USA. Amerykańscy 

badacze zakładali, że Sowieci byli lata, jeśli nie dekady za amerykańskim rozwojem nauki w rakietach. 

Strategiczne zaskoczenie sowieckiego satelity doprowadziło do stwierdzenia ze strony Eisenhowera, że 

Stany Zjednoczone nigdy nie pozostaną w tyle za swoim rywalem w sferze technologicznej, po części 

dlatego, że amerykańska polityka obrony narodowej opierała się na założeniu, że Stany Zjednoczone i 

ich sojusznicy zrównoważą sowieckie zalety siły roboczej z doskonałym wyposażeniem. ARPA została 

stworzona specjalnie w celu zapobiegania niespodziankom technologicznym, które organizacja 



zinterpretowała jako żądanie rozwijania rewolucyjnych postępów nieprzewidzianych przez 

potencjalnych wrogów. W 1972 roku ARPA została przemianowana na Agencję Zaawansowanych 

Projektów Badawczych Obrony (DARPA), aby dokładniej odzwierciedlić jej relacje z rządem. Chociaż 

DARPA jest agencją Departamentu Obrony, nie jest włączona do żadnego z oddziałów usług, a zamiast 

tego podlega bezpośrednio Biuru Sekretarza Obrony. Tworzy to ważną bezpośrednią linię do 

sekretarza, który może następnie pomóc w określeniu priorytetów działań badawczych DARPA. DARPA 

dysponuje rocznym budżetem w wysokości około 3 miliardów dolarów, co daje jej ogromne zasoby 

niezbędne do rekrutacji najlepszych umysłów w dowolnej dziedzinie studiów, którą zdecyduje się 

realizować. Zarówno ARPA, jak i DARPA odgrywały ważną rolę w rozwoju technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych od czasu ich powstania. Agencja badawcza przyczyniła się do rozwoju wczesnych 

systemów komputerowych z podziałem czasu, po których nastąpiło stworzenie rozległej sieci z 

przełączaniem pakietów ARPANet, którą wielu historyków technologii uważa za prekursora Internetu. 

Program Strategic Computing DARPA pomógł w opracowaniu zaawansowanych systemów 

przetwarzania komputerowego i nowoczesnych szybkich technologii sieciowych. W DARPA istnieje 

siedem biur programowych; jeden, Information Innovation Office, zajmuje się radykalnym 

ulepszaniem amerykańskich technologii informacyjnych. Inny, Biuro Technologii Mikrosystemów, bada 

integrację elektroniki, systemów mikroelektromechanicznych i fotoniki w skali mikroprocesorowej, co 

może zapewnić doskonałą ochronę przed cyberatakami przyszłości. Struktura organizacyjna DARPA 

kładzie nacisk na utrzymanie małej, elastycznej kadry i brak hierarchii. Zatrudnia mniej niż 300 stałych 

pracowników DARPA, z których większość służy do koordynowania dużych projektów poprzez 

zatrudnianie ekspertów w razie potrzeby dla określonych wymagań programu. Odbywa się to przede 

wszystkim poprzez granty badawcze dla instytucji akademickich oraz partnerstwa z prywatnymi 

korporacjami. Większość projektów jest w dużej mierze koncepcyjna i trwa najwyżej kilka lat, zanim 

zostaną przekazane służbom wojskowym lub prywatnym firmom w celu dalszego rozwoju, 

zaopatrzenia i polowania. Takie podejście pozwala DARPA pozostać najbardziej aktywnym na poziomie 

strategicznym, zamiast ugrzęznąć w technicznych szczegółach inżynieryjnych niezbędnych do 

doprowadzenia nowych technologii do pełnej dojrzałości. Pełniąc rolę twórców rewolucyjnych zmian 

technologicznych, są skutecznie specjalistami w zmienianiu krajobrazu technologii przyszłości na 

najwcześniejszych etapach rozwoju. 

Agencja Obronnych Systemów Informacyjnych (USA) 

Agencja Obronnych Systemów Informacyjnych (DISA) jest główną agencją wsparcia bojowego 

Departamentu Obrony USA (DoD). Odpowiada za technologię informatyczną, która zapewnia łączność 

całej służbie wojskowej, a także krajowemu dowództwu. Podczas gdy Amerykańskie Dowództwo 

Cybernetyczne i Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zwracają znaczną uwagę opinii publicznej ze 

względu na swoją rolę w cyberwojnie, DISA faktycznie posiada i obsługuje całą sieć komunikacyjną 

potrzebną do prowadzenia operacji wojskowych, i to systemy DISA są poddawane ciągłym kampaniom 

włamań przez cyberprzestępców. napastnicy z całego świata. DISA odpowiada za ochronę systemu 

poczty elektronicznej DoD, sieci NIPRNet, SIPRNet i JWICS oraz wszystkich usług przesyłania 

wiadomości i telekonferencji dla wojska USA. DISA została założona w 1960 roku jako Agencja 

Komunikacji Obronnej i miała za zadanie prowadzić System Komunikacji Obronnej. Był to ważny krok 

w kierunku standaryzacji i integracji komunikacji obronnej USA. W tym czasie każda z gałęzi 

wojskowych posiadała unikalny sprzęt, który nie mógł łączyć się z innymi służbami, co sprawiało, że 

wspólne operacje były bardzo trudnym przedsięwzięciem. Co więcej, nowa organizacja musiała 

połączyć szereg wewnętrznych sieci telefonicznych w jeden system, który promowałby lepszą 

komunikację w DoD. Ponieważ satelity stały się kluczowym orędownikiem globalnej komunikacji, DISA 

otrzymała odpowiedzialność za opracowanie bezpiecznej technologii komunikacji satelitarnej. Kiedy 

wybuchł kryzys kubański w 1962 roku, prezydent John F. Kennedy nie miał możliwości bezpośredniego 



kontaktu ze swoim rówieśnikiem, premierem Nikitą Chruszczowem ze Związku Radzieckiego, co czyniło 

kryzys o wiele bardziej niebezpiecznym, ponieważ każda ze stron musiała polegać na pośredniej 

komunikacji i sygnalizacji zamiarów . Niecały rok po kryzysie DISA współpracowała z sowiecką agencją 

w celu ustanowienia dwuliniowego bezpośredniego połączenia między Waszyngtonem a Moskwą, 

często nazywanego „Czerwonym Telefonem”. Wojna w Wietnamie była pierwszą poważną operacją 

armii amerykańskiej po utworzeniu DISA, a nowa organizacja ustanowiła zintegrowany system 

komunikacji w całej Azji Południowo-Wschodniej, aby ułatwić dowodzenie wojskowe. Wkrótce do sieci 

dodano łączność satelitarną, zapewniając, że dowódcy polowi mogli w mgnieniu oka dotrzeć do każdej 

wyższej kwatery głównej. DISA stworzyła również w 1971 roku Minimum Essential Emergency 

Communications Network (MEECN). Ta sieć alarmowa służyła do utrzymywania łączności 

amerykańskich sił jądrowych z Pentagonem i prezydentem, nawet w przypadku ataku nuklearnego ze 

strony Związku Radzieckiego. Sieć musiała być zawsze bezpieczna, możliwa do przetrwania i 

funkcjonalna, co wywołało ponowne zainteresowanie ekspansją technologii łączności satelitarnej. 

Ponad dwie dekady po powstaniu DISA nadal nie była w stanie wymusić interoperacyjności na sprzęcie 

komunikacyjnym służb wojskowych. Dopiero po podpisaniu ustawy Goldwater-Nichols Act z 1986 r., 

nakazującej większe wysiłki na rzecz wspólnego funkcjonowania, DISA uzyskała niezbędną siłę 

polityczną, aby zmusić usługi do przestrzegania przepisów. Zaledwie pięć lat później Stany Zjednoczone 

poprowadziły koalicję sił zbrojnych w celu wyparcia irackich sił zbrojnych z Kuwejtu w operacji 

Pustynna Burza. W ramach przygotowań do kampanii, DISA stworzyła ogromny nowy system 

telekomunikacyjny w regionie, wykorzystując najnowocześniejsze łącza światłowodowe, dedykowane 

satelity i przekaźniki transmisji mikrofalowej. System zapewnił dowódcom teatru bezprecedensową 

przepustowość i umożliwił znaczne wykorzystanie obrazów w czasie rzeczywistym do kontrolowania 

kampanii. Rozwój sieci komputerowych w latach 90. zwiększył zapotrzebowanie na skoordynowany 

system wojskowy, aby każda z usług nie rozwijała własnej sieci cybernetycznej, która nie byłaby w 

stanie komunikować się z innymi. DISA stała się wyłącznym dostawcą usług internetowych DoD, 

tworząc zintegrowaną sieć, która mogłaby zaspokoić potrzeby operacyjne ponad dwóch milionów 

członków służb mundurowych wraz z całą siłą wsparcia ludności cywilnej zapewniającej istotne 

wsparcie dla Pentagonu. W następstwie ataków z 11 września 2001 r. firma DISA przeszła dużą serię 

ulepszeń zabezpieczeń, co spowodowało bardzo potrzebny wzrost przepustowości łącza, aby ułatwić 

korzystanie z dedykowanych kanałów wideo z platform nadzoru. Całkowite wymagania dotyczące 

przepustowości w irackim teatrze działań były 30 razy wyższe w 2003 r. niż w 1991 r., pomimo 

wystawienia sił amerykańskich o połowę mniejszych niż we wcześniejszym rozmieszczeniu. DISA 

kontynuuje zwiększanie przepustowości łącza zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wspierając siły 

rozmieszczone w terenie, odzwierciedlając stale rosnącą ilość danych generowanych przez 

nowoczesne siły wojskowe. Infrastruktura Global Information Grid firmy DISA jest nieustannie 

atakowana z cyberdomeny i była wielokrotnie penetrowana. Ponieważ głównym obowiązkiem firmy 

DISA jest utrzymywanie sprawności systemów komunikacyjnych, a bezpieczeństwo jest priorytetem 

drugorzędnym, Departament Obrony utworzył amerykańskie dowództwo cybernetyczne, które ma 

realizować wiele funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci i przeciwdziałaniem atakom. Niemniej 

jednak DISA pozostaje istotnym aspektem ochrony samych sieci, które byłyby wykorzystywane w 

jakiejkolwiek formie cyberwojny, i wielokrotnie udowadniała swoją wartość, umożliwiając dowódcom 

polowym utrzymywanie stałego kontaktu ze swoimi podwładnymi w teatrze działań i ich przywódcy 

wojskowi i cywilni w Waszyngtonie. 

FireEye, Inc. 

FireEye to firma zajmująca się bezpieczeństwem sieci z siedzibą w Milpitas w Kalifornii, założona w 

2004 roku przez Ashara Aziza, dawniej z Sun Microsystems. Aziz osobiście wynalazł podstawowe 

technologie, na których opierała się firma, i wykorzystał swoją wiedzę, aby pozyskać inwestorów, aby 



rozwinąć swoje przedsięwzięcie. FireEye specjalizuje się w oferowaniu ochrony przed złośliwym 

oprogramowaniem dużym korporacjom i opracował niszę rynkową ze względu na swoje możliwości 

wykrywania i obrony przed zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami. Firma jest najbardziej znana ze 

swojego systemu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, linii oprogramowania, która angażuje 

się w automatyczne wykrywanie zagrożeń i zapewnia analizę śledczą wszelkich ataków złośliwego 

oprogramowania. FireEye zyskał bardzo dobrą reputację jako organizacja zajmująca się 

cyberprzestępczością, często wzywana przez inne korporacje do pomocy w śledzeniu i zamykaniu 

systemów botnetów. W 2008 roku FireEye kierował dochodzeniem kryminalistycznym dotyczącym 

botnetu Srizbi. W następnym roku przyłączył się do próby demontażu botnetu Mega-D, jednego z 

największych na świecie. W 2011 roku FireEye współpracował z Microsoftem i Federalnym Biurem 

Śledczym w celu zniszczenia botnetu Rustock. Te wysiłki w zakresie niszczenia botnetów z kolei 

stworzyły zarówno nowy strumień przychodów, jak i sieć potężnych firm zainteresowanych 

rozszerzeniem możliwości FireEye. Odzwierciedlając ten fakt, Dave DeWalt, prezes McAfee, dołączył 

do firmy jako jej dyrektor generalny w 2012 roku. Bardzo szybko firma zaczęła się rozwijać, przejmując 

Mandiant za 1 miliard dolarów w grudniu 2013 roku, a nPulse Technologies w maju 2014 roku. 

zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest uważana za jedną z najszybciej rozwijających się firm 

zajmujących się cyberbezpieczeństwem na świecie. 

Google Inc. 

Google to ogromna międzynarodowa korporacja, która specjalizuje się w funkcjach wyszukiwania w 

Internecie, technologii reklamowej, przetwarzaniu w chmurze i tworzeniu oprogramowania. Wszedł 

na rynek sprzętu, w szczególności poprzez tworzenie telefonów komórkowych z systemem 

operacyjnym Android. Google zaczął także przejmować firmy specjalizujące się w świadczeniu usług 

internetowych. Kilka witryn należących do Google należy do najczęściej odwiedzanych na świecie, a 

oryginalna witryna Google (google.com) jest najczęściej używaną witryną w Internecie. Firma Google 

bezpośrednio zaangażowała się w szereg konfliktów cybernetycznych, po części dlatego, że ich własne 

oprogramowanie zostało zhakowane i użyte do atakowania osób i organizacji w cyberprzestrzeni, a po 

części dlatego, że kierownictwo firmy Google bezpośrednio zaangażowało się w przyczyny społeczne 

związane z rebeliami w liczba stanów. Firma Google została założona w 1998 roku przez Larry'ego 

Page'a i Sergeya Brina, którzy poznali się jako doktoranci na Uniwersytecie Stanforda. W 2004 roku 

pierwsza oferta publiczna Google przyniosła miliardy dolarów zakupów akcji, znacznie zwiększając 

kapitał operacyjny firmy i ułatwiając jej ciągły rozwój. Oficjalnie misją firmy jest „organizowanie 

światowych informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi”, stanowisko, które 

natychmiast postawiło firmę w sprzeczności z reżimami totalitarnymi, które nawet nie biorą pod uwagę 

tak otwartego podejścia do informacji. Nieoficjalne hasło firmy „Nie bądź zły” mogło równie dobrze 

skłonić niektóre z tych samych reżimów do wstrzymania, po części dlatego, że firma odmawia 

wyjaśnienia swojej definicji zła. Google zaczynał jako wyszukiwarka internetowa z rewolucyjnym 

podejściem do dostarczania wyników. Page i Brin stworzyli unikalny algorytm, który uwzględniał 

połączenia witryny z innymi witrynami w ramach jej widoczności w Internecie, co z kolei podniosło ją 

wyżej w rankingach przewidzianych dla wyszukiwania. Oczywiście świadczenie tak przydatnej usługi, 

będąc miłym gestem dla przeglądających strony, nie generowało dochodów niezbędnych do 

utrzymania serwerów firmy. W ten sposób Google zaczął sprzedawać miejsca na górze listy wyników 

dla dowolnego wyszukiwania, jak na ironię, pozwalając wielu firmom zagwarantować, że ich firmy 

zostaną znalezione, nawet jeśli standardowe wyniki wyszukiwania prawdopodobnie zwrócą te same 

strony internetowe bez opłaty. Google zaczął również włączać reklamy ukierunkowane na paski boczne 

swoich witryn internetowych, w dużej mierze w oparciu o wyszukiwane hasła używane przez osobę 

przeszukującą Google. Z biegiem czasu Google udoskonaliło swoje podejście do komercjalizacji 

witryny, w tym decyzję o oferowaniu bezpłatnych kont e-mail użytkownikom sieci (Gmail), o ile 



użytkownik zgodził się na maszynowe przeszukiwanie jego wiadomości e-mail w celu wyszukiwania 

ukierunkowanych reklam. Google stanowczo twierdzi, że wyszukiwanie jest całkowicie 

zautomatyzowane, chociaż niektórzy użytkownicy skarżyli się na obawy, że pracownicy Google mogą 

osobiście przeszukiwać konta Gmail. Pomijając deklaracje misji i korporacyjne motto, Google został 

skrytykowany za wiele ważnych decyzji dotyczących zasad. Aby uzyskać dostęp do chińskiego rynku, 

który jest domem dla większej liczby użytkowników Internetu niż jakikolwiek inny kraj na świecie, 

Google musiał wyrazić zgodę na pewien stopień cenzury w granicach kraju i być narzędziem tej cenzury. 

Pomimo przyjęcia tego trudnego stanowiska, Google odkrył w 2009 roku, że chińscy hakerzy 

przeniknęli do kodu źródłowego i serwerów Google i wykorzystali swoją pozycję do szpiegowania 

użytkowników Google, którzy wyrazili zainteresowanie chińskimi grupami dysydentów. Chińscy 

hakerzy atakowali również członków tybetańskiego rządu na uchodźstwie, w tym Dalajlamę i jego 

personel, wykorzystując swoją penetrację sieci Google. Kiedy firma dowiedziała się o tych włamaniach 

i eksfiltracji kodu źródłowego Google do chińskiego konkurenta, jednostronnie ogłosiła, że nie będzie 

już cenzurować wyników w Chinach, co wywołało falę cyberataków. Wszechobecność Google zarówno 

jako źródła poczty e-mail, jak i dostawcy usług internetowych, doprowadziła do tego, że firma ta została 

okrzyknięta jako oferująca problemy z niektórymi problemami cyberprzestępczości, a jednocześnie, jak 

na ironię, wykorzystywana do innych negatywnych działań w cyberprzestrzeni. Kierownictwo 

wykonawcze Google wielokrotnie wyrażało przekonanie, że przetwarzanie w chmurze jest przyszłością 

sieci i pamięci komputerowych, a także zapoznało opinię publiczną z tą koncepcją za pomocą swojego 

systemu poczty e-mail. Dostęp do Gmaila można uzyskać z praktycznie każdego terminala na świecie, 

a wysyłane na niego wiadomości są przechowywane na jednym z milionów serwerów Google na całym 

świecie. Google reklamuje, że jego usługa Gmail zawsze będzie bezpłatna i będzie miała nieograniczoną 

pojemność przechowywania danych, dzięki czemu będzie to ogromny zasób, który można swobodnie 

oferować. Jednak ze względu na zastosowaną technologię i sposób, w jaki Gmail przesyła informacje 

do swoich użytkowników, w 2009 r. badacze odkryli, że niektóre organizacje używają Gmaila jako formy 

komunikatora typu „dead-drop”. Zwykła wiadomość e-mail może zostać przechwycona podczas 

przesyłania, co sprawia, że poczta e-mail jest szczególnie wrażliwą formą technologii dla grup takich 

jak organizacje terrorystyczne. Jeśli jednak więcej niż jeden użytkownik ma ten sam adres i hasło do 

Gmaila, możliwe jest udostępnianie wiadomości w tę i z powrotem, po prostu pisząc wiadomość, a 

następnie przechowując ją w folderze kopii roboczych wiadomości lub nawet w folderze usuniętych 

wiadomości. Każdy użytkownik może się zalogować i sprawdzić wiadomości, bez faktycznego 

przesyłania wiadomości przez niezabezpieczone i potencjalnie podatne na ataki aspekty Internetu. 

Google zaszokowało również wielu użytkowników, gdy były wykonawca NSA Edward Snowden ujawnił, 

że hakerzy NSA przeniknęli do systemu Google, prawdopodobnie z pewną dozą przyzwolenia ze strony 

firmy, i mogli śledzić użytkowników bez uzyskania jakiejkolwiek formy nakazu. Krytycy argumentowali, 

że wielkość i dominujący udział w rynku Google stworzyły monopol i niezwykle potężną firmę. Ponadto 

twierdzili, że Google nieuczciwie unika podatków, oficjalnie opierając swoją działalność w krajach 

będących rajami podatkowymi, mimo że ma swoją siedzibę główną w Kalifornii, i że bardzo 

zaangażował się w kampanie polityczne i finansowanie, przekazując jedną z największych sum 

darowizn na cele polityczne. dowolna korporacja na świecie. Jeśli informacja jest kolejną wielką 

domeną pola bitwy, jak argumentowało wielu teoretyków cybernetyki, Google ma potencjał, by stać 

się kolejnym wielkim wykonawcą w dziedzinie obronności, pomimo ciągłej deklaracji, że nie jest 

zainteresowany partnerstwem w operacjach wojskowych. Pomimo tych twierdzeń, Google zaczął 

ostatnio przejmować wielu producentów robotyki, w tym Boston Dynamics, który wyprodukował 

jedne z najbardziej zaawansowanych robotów obecnie używanych przez amerykańską armię. 

Hayden, Michael 



Michael Hayden (ur. 1945) jest emerytowanym generałem Sił Powietrznych USA, który pełnił funkcję 

15. dyrektora Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) i Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) pod 

rządami prezydentów Billa Clintona, George'a W. Busha i Baracka Obamy. Jest powszechnie 

postrzegany jako jeden z czołowych ekspertów w zakresie konsekwencji rozwoju cyberprzestrzeni na 

gromadzenie, analizę i wykorzystanie operacyjne danych wywiadowczych. Pomimo reputacji 

łagodnego przywódcy, Hayden mocno naciskał na rozszerzenie możliwości i uprawnień organizacji 

wywiadowczych, którymi kierował. Obecnie jest członkiem Chertoff Group, korporacji zajmującej się 

doradztwem w zakresie bezpieczeństwa, założonej przez byłego sekretarza bezpieczeństwa 

wewnętrznego Michaela Chertoffa. Hayden dołączył do Sił Powietrznych USA w 1969 roku, po udziale 

w programie Korpusu Szkoleniowego Oficerów Rezerwy na Uniwersytecie w Pittsburghu. Spędził 

większość swojej umundurowanej kariery związany z pewnym aspektem wywiadu wojskowego, 

stopniowo awansując w szeregach, by objąć dowództwo Agencji Wywiadu Powietrznego w 1996 roku. 

W 1999 roku prezydent Bill Clinton nominował Haydena do kierowania NSA, agencją, która ucierpiała 

od prawie dekadę zmniejszonych budżetów i cięć kadrowych. Hayden szybko przystąpił do rewitalizacji 

organizacji, zarówno poprzez przebudowę struktury kierowniczej NSA, jak i aktualizację jej 

infrastruktury technologicznej. Wielu starszych członków kierownictwa NSA zdecydowało się przejść 

na emeryturę wkrótce po tym, jak Hayden objął stanowisko kierownicze, częściowo z powodu 

wprowadzonych przez niego zachęt finansowych. Rezultatem była młodsza, szczuplejsza NSA, z 

mniejszym doświadczeniem, ale większym zainteresowaniem przejrzystością w organizacji i o wiele 

bardziej swobodnymi relacjami z amerykańską opinią publiczną. W następstwie ataków z 11 września 

2001 r. Hayden poprowadził NSA do ogromnych wysiłków zmierzających do zwiększenia jej 

odpowiedzialności i możliwości. Obejmowało to nie tylko większe działania w zakresie zbierania danych 

wywiadowczych pochodzących z zagranicznych źródeł, ale także wiązało się ze znacznie większą niż 

kiedykolwiek rolą nadzoru krajowego dla NSA. Teoretycznie zrobiono to, aby zapobiec dalszym atakom 

na ojczyznę, ale krytycy programu NSA argumentowali, że narusza on zabezpieczenia czwartej 

poprawki do konstytucji USA i że NSA była zaangażowana w nielegalną działalność podsłuchową prawie 

bez nadzoru sądów zgodnie z wymogami ustawy o nadzorze wywiadu zagranicznego z 1978 r. Pomimo 

tych skarg, Hayden został mianowany głównym zastępcą dyrektora wywiadu narodowego w 2005 r., 

co czyni go najwyższym rangą urzędnikiem wywiadu w czynnej służbie wojskowej. W 2006 roku 

prezydent Bush nominował Haydena na następcę Portera Gossa na stanowisku dyrektora Centralnej 

Agencji Wywiadowczej. W tym charakterze Hayden nadzorował znaczne rozszerzenie wykorzystania 

przez CIA zdalnie sterowanych pojazdów (RPV), w szczególności uzbrojonych wariantów MQ-1 

Predator i MQ-9 Reaper. Dziedzictwo Haydena w środowisku wywiadowczym jest dwojakie. Zbliżył do 

siebie umundurowane i cywilne organizacje wywiadowcze, niż były od zakończenia zimnej wojny, 

rzekomo w celu poprawy ich funkcji w wysiłkach na rzecz odnalezienia i zniszczenia Al-Kaidy. Poczynił 

również znaczne postępy w celu zwiększenia możliwości agencji wywiadowczych do stosowania 

ataków kinetycznych w wojnie z terroryzmem, umożliwiając ataki RPV na podejrzane cele 

terrorystyczne. Te strajki, które stały się główną bronią w wojnie z terroryzmem, były przedmiotem 

ogromnej międzynarodowej krytyki, po części dlatego, że agencje wywiadowcze niekoniecznie 

przestrzegają przepisów Departamentu Obrony dotyczących użycia siły. W sferze cybernetycznej 

Hayden naciskał na umożliwienie NSA zaangażowania się w znacznie bardziej agresywne podejście do 

skomputeryzowanych ataków na sieci konkurencji, zamiast skupiania się wyłącznie na defensywnym 

nastawieniu. 

Kaspersky, Jewgienij „Eugeniusz” Walentynowicz 

Eugene Kaspersky jest rosyjskim specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji i założycielem Kaspersky 

Lab, jednej z wiodących komercyjnych firm antywirusowych na świecie. Jest płodnym autorem i mówcą 

publicznym na tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Kaspersky urodził się w Noworosyjsku, w 



byłym Związku Radzieckim, w 1965 roku. Jako nastolatek wykazywał duże zdolności do matematyki i 

fizyki teoretycznej i został wybrany do wzięcia udziału w specjalnym programie naukowym na 

Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Ukończył studia w Instytucie Kryptografii, Telekomunikacji 

i Informatyki, ośrodku szkoleniowym prowadzonym przez rosyjskie wojsko i KGB, gdzie uzyskał 

specjalizację z inżynierii matematycznej. Po ukończeniu studiów Kaspersky rozpoczął pracę jako badacz 

informatyki, odkrywając wirusa komputerowego Cascade w 1989 r., i pomógł w opracowaniu 

programu antywirusowego AVP, wydanego po raz pierwszy w 1992 r. Kiedy AVP został przetestowany 

z innym dostępnym na rynku oprogramowaniem antywirusowym, pojawił się jako pierwszy miejsce 

zarówno we wskaźnikach wykrywania, jak i neutralizacji wirusów, po części dlatego, że 

oprogramowanie było trzymane oddzielnie od antywirusowej bazy danych, co czyniło go czymś więcej 

niż prostym systemem porównawczym. W 1997 roku Kaspersky wraz z kilkoma współpracownikami, w 

tym z żoną Natalią, założył Kaspersky Lab, w którym Eugeniusz Kaspersky przez następną dekadę 

kierował badaniami antywirusowymi, zanim został dyrektorem generalnym firmy w 2007 roku. 

Organizacja szybko przekształciła się w największą prywatną firmę. posiadał firmę zajmującą się 

bezpieczeństwem Internetu na świecie, prowadzącą działalność w prawie każdym kraju na świecie i 

posiadającą biura w ponad 30 krajach. Chociaż nadzoruje strategiczny kierunek firmy, na bieżąco śledzi 

również szczegóły techniczne i przyczynia się do rozwoju nowych produktów. Jego osobista fortuna 

wynosi około 1 miliarda dolarów, chociaż mieszka dość oszczędnie w nieokreślonej moskiewskiej 

dzielnicy. Kaspersky niezwykle otwarcie mówił o katastrofalnych możliwościach związanych z 

cyberatakami. Uważa, że wojna cybernetyczna będzie obejmować ataki na infrastrukturę krytyczną, co 

będzie miało niszczycielski wpływ na cywilów, którzy normalnie nie byliby celem w konwencjonalnym 

konflikcie. Aby temu zapobiec, Kaspersky jest gorącym orędownikiem międzynarodowego traktatu o 

zwalczaniu cyberbroni. Wspierając ten pomysł, Kaspersky oferuje dziesiątki przemówień rocznie w 

praktycznie dowolnym formacie. Pomimo często nieprzejednanej postawy rosyjskiego rządu, 

Kaspersky jest gorącym zwolennikiem współpracy międzynarodowej w zakresie dochodzeń 

cybernetycznych i wierzy, że powszechna standaryzacja zasad i procedur bezpieczeństwa 

cybernetycznego zapewniłaby ogromną ochronę przed cyberszpiegostwem, cyberterroryzmem i 

cyberprzestępczością. 

Libicki, Martin 

Martin Libicki jest starszym analitykiem polityki w RAND Corporation, specjalizującym się w tym, jak 

technologie informacyjne przyczyniają się do bezpieczeństwa narodowego i jak wpływają na nie. Jest 

światowej sławy ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, konfliktów cybernetycznych i wojny 

cybernetycznej. W przeciwieństwie do wielu najbardziej znanych ekspertów cybernetycznych na 

świecie, Libicki zdecydowanie odmawia używania ofensywnych możliwości cybernetycznych, 

przynajmniej publicznie, i jest głęboko przekonany, że możliwości wpływu technologii cybernetycznej 

na działania wojenne zostały znacznie przesadzone. Zamiast tego twierdzi, że możliwości 

cyberprzestrzeni nie są bezpośrednio skorelowane z efektami, które można osiągnąć w świecie 

fizycznym poprzez atak kinetyczny. Zamiast tego cyberdomena nadaje się do zupełnie innych 

możliwości, które, jeśli zostaną odpowiednio wykorzystane, mogą mieć ogromną wartość. W 

połączeniu z atakami kinetycznymi cyber może służyć jako mnożnik siły, ale w pojedynkę Libicki uważa, 

że jego możliwości są stosunkowo minimalne. Twierdzi również, że państwa mogą wykorzystać błędne 

wyobrażenia innych państw, jeśli chodzi o cyber, poprzez opracowanie solidnych zabezpieczeń 

cybernetycznych, które będą służyć jako znaczący środek odstraszający przed atakami wroga. Przed 

dołączeniem do zespołu badawczego RAND Libicki był pracownikiem naukowym Akademii Obrony 

Narodowej. Współpracował z Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) nad 

badaniami cybernetycznymi i ich bezpośrednimi zastosowaniami w obecnych i przyszłych działaniach 

antyterrorystycznych. Libicki został zatrudniony przez Federalne Biuro Śledcze do przeprowadzenia 



analizy bezpieczeństwa informacji agencji. Poproszono go również o ocenę programu In-Q-Tel 

Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz o przedstawienie analizy strategii celowania Al-Kaidy. Libicki 

posiada tytuł doktora planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w 

Berkeley, uzyskany w 1978 roku. Libicki publikuje wiele publikacji na temat cyberwładzy i wojny 

informacyjnej. Wiele jego publikacji jest dostępnych do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej 

RAND (http://www.rand.com). Jego prace pokazały procesję absolwentów od niezwykle 

konserwatywnego oszacowania zdolności cybernetycznych do stopniowej wiary w zdolność domeny 

cybernetycznej do wpływania na świat fizyczny. Jego książka Czym jest wojna informacyjna analizuje 

samo pojęcie tego, czym są operacje informacyjne i jak mogą one wpływać na inne aspekty przemocy 

między państwami. Jego praca „Kto rządzi czym w globalnej sieci informacyjnej” z 2001 r. jest 

doskonałym przewodnikiem po różnych formach kontroli, które przenikają Internet i jak różne formy 

kontroli systemowej wpływają na rzeczywiste wymiary sieci WWW. Bada również możliwość 

stworzenia interoperacyjnych systemów dowodzenia dla wojska USA, co stało się bardzo pożądane 

jako sposób na poprawę wydajności w globalnej wojnie z terroryzmem. Nowe wyzwania: Nowe 

narzędzia do podejmowania decyzji w zakresie obrony pierwotnie pomyślany był jako zaawansowany 

przewodnik po podejmowaniu decyzji, ale służył również do zilustrowania wielu fundamentalnych 

zmian w armii amerykańskiej w związku z zakończeniem zimnej wojny i rozpoczęciem globalnej wojny 

z terroryzmem . Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare, opublikowany 

po raz pierwszy w 2007 roku, zakwestionował pogląd, że podbój jest możliwy nawet w 

cyberprzestrzeni, i ponownie podkreślił decydentom, że cyberdomena wymaga zupełnie innego 

sposobu myślenia dla skutecznego działania. Cyber Deterrence and Cyber War najmocniej 

argumentuje, że cyber jest bardziej skuteczny w trybie defensywnym niż ofensywnym, po części 

dlatego, że państwa mogą kontrolować swoją własną architekturę defensywną, podczas gdy sukces lub 

porażka pozycji ofensywnej zawsze pozostanie pod znakiem zapytania . Co więcej, utrzymując silny 

schemat cyberobronny, państwa mogą bardzo dobrze odstraszyć każdą formę cyberataku, unikając w 

ten sposób wciągnięcia w potencjalny konflikt. Kryzys i eskalacja w cyberprzestrzeni opiera się na tym 

samym temacie, zauważając, że cyberkryzysy mają wyraźny potencjał rozprzestrzeniania się w świecie 

fizycznym, czyniąc je znacznie bardziej niebezpiecznymi. Libicki zyskał bardzo dobrą reputację dzięki 

swojemu bystremu umysłowi analitycznemu i gorącemu pragnieniu realistycznego oceniania 

możliwości cybernetycznych. Jednocześnie wykazał zdolność do rozwijania swojego myślenia o 

kwestiach cybernetycznych, ponieważ technologia leżąca u podstaw cyberdomeny stale się poprawia. 

Jako taki, Libicki jest jednym z niewielu naprawdę błyskotliwych teoretyków cybernetyki, którzy nie 

ograniczyli się do jednego sposobu myślenia o narodowym wykorzystaniu cyberwładzy. 

Mandiant 

Mandiant to firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym założona w 2004 roku przez Kevina 

Mandię w Alexandrii w stanie Wirginia. Początkowo firma nazywała się Red Cliff Consulting i zmieniła 

nazwę w 2006 roku w ramach rebrandingu. W 2011 roku firma otrzymała finansowanie zewnętrzne, 

które pozwoliło jej rozwinąć się do 300 pracowników i konkurować o znacznie większe kontrakty z 

kluczowymi elementami swojej branży. Firma zajmuje się doradztwem w zakresie 

cyberbezpieczeństwa oraz specjalistycznym oprogramowaniem do wykrywania i eliminacji zagrożeń 

dla instytucji finansowych. W tym charakterze eksperci Mandiant wykryli zaawansowane trwałe 

zagrożenie (APT) pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. APT wydawał się atakować instytucje 

finansowe za pomocą bardzo ukierunkowanych kampanii phishingowych, których celem było 

instalowanie złośliwego oprogramowania w systemach korporacyjnych. Udane ataki mogą nie tylko 

narazić na szwank dokumentację finansową firm i portfele inwestorów, ale także ujawnić błędy w ich 

praktykach biznesowych i potencjalnie stworzyć możliwości oszukania celów o wartości miliardów 

dolarów. 18 lutego 2013 r. Mandiant publicznie opublikował duży raport dokumentujący wyniki 



dochodzenia w sprawie ataków przez jednostkę PLA 61398, najbardziej agresywną organizację 

chińskiego rządu zajmującą się atakami cybernetycznymi. Według raportu, chińscy hakerzy przez 

prawie dekadę atakowali setki organizacji i osiągnęli niezwykły sukces w infiltracji ich systemów i 

kradzieży ogromnych ilości danych. Mandiant dostarczył wszystkie dowody ataków, aby sprowokować 

silną reakcję ze strony rządów Stanów Zjednoczonych i innych ofiar. Dowody te obejmowały wideo 

zamieszczone na YouTube, które w czasie rzeczywistym przedstawiało cyberintruz ze strony sprawców 

APT. Firma miała nadzieję, że jej działania mogą ograniczyć chińskie cyberataki lub przynajmniej zmusić 

inne docelowe firmy do poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego. Może również prowadzić do 

międzynarodowego porozumienia w sprawie norm akceptowalnego zachowania w cyberprzestrzeni. 

Raport Mandianta wywołał ogromne poruszenie w wielu kręgach. W świecie cyberbezpieczeństwa 

wielu specjalistów prywatnie podejrzewało chiński rząd, a w szczególności jednostkę PLA 61398, o 

bycie bardzo aktywną organizacją cyberszpiegoską, ale nie posiadało dowodów niezbędnych do 

wniesienia publicznego oskarżenia. Raport Mandianta mógł przyczynić się do podjęcia decyzji o 

wniesieniu federalnej skargi karnej przeciwko przywódcom PLA 61398; pięciu funkcjonariuszy z 

organizacji zostało oskarżonych przez federalne jury w 2014 r. za działalność cyberszpiegowską. Nowo 

odkryta sława Mandianta zwróciła również uwagę FireEye, większej firmy zajmującej się 

bezpieczeństwem cybernetycznym z siedzibą w Kalifornii. 30 grudnia 2013 roku firma FireEye kupiła 

Mandiant za sumę przekraczającą podobno 1 miliard dolarów i włączyła działalność Mandiant do 

własnej struktury korporacyjnej. 

McAfee, Inc. 

McAfee jest największą na świecie firmą zajmującą się bezpieczeństwem komputerowym i jednym z 

pionierskich twórców oprogramowania antywirusowego. W 2010 roku został kupiony przez Intel 

Corporation za ponad 7 miliardów dolarów, jedna z największych fuzji komputerowych w historii. Firma 

została założona przez brytyjsko-amerykańskiego programistę Johna McAfee w 1987 roku. Wcześniej 

McAfee pracował w wielu powstających korporacjach komputerowych, wykonawcach obronnych i 

agencjach rządowych, w tym w Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), 

Univac, Xerox, Computer Sciences Corporation i Lockheed Aircraft Corporation. Pracując dla Lockheed, 

McAfee został przydzielony do projektu pracującego nad stworzeniem jednego z najwcześniejszych 

programów antywirusowych. Rozpoznał niespełnioną niszę w branży komputerowej, zrezygnował ze 

stanowiska i w 1987 roku założył firmę McAfee Associates. Firma początkowo specjalizowała się w 

oprogramowaniu antywirusowym, ale wkrótce zaczęła rozwijać się w innych aspektach 

bezpieczeństwa komputerowego, w tym usługach szyfrowania. John McAfee opuścił firmę w 1994 

roku, aby realizować inne zainteresowania programistyczne, przez co stracił znaczną część 

wykładniczego wzrostu aktywów firmy. W 1997 roku McAfee Associates połączyło się z Network 

General, tworząc nową firmę Network Associates. Firma kontynuowała produkcję oprogramowania 

antywirusowego McAfee i dostrzegając wartość marki, powróciła do nazwy McAfee w 2004 roku. W 

minionej dekadzie McAfee nabył dziesiątki mniejszych firm zajmujących się programowaniem 

komputerowym, zdobywając przy tym znaczną część rynki szyfrowania, sieci i zapór sieciowych. Zakup 

firmy przez Intela nie spowolnił produkcji flagowego programu antywirusowego McAfee, chociaż na 

początku 2014 r. zmieniono jego nazwę na Intel Security. Decyzja została podjęta w następstwie serii 

słabych recenzji z publikacji branżowych, z których większość stwierdzała, że oprogramowanie McAfee 

zapewnia doskonały filtr antyspamowy, ale jego możliwości antywirusowe zostały zastąpione przez 

konkurencję. Co więcej, chociaż stosunkowo dobrze wykrywało wirusy, jeśli infekcja dotarła do 

systemu komputerowego, oprogramowanie McAfee nie radziło sobie z usuwaniem złośliwego 

oprogramowania. Pomimo krytyki, badacze McAfee pozostają jednym z głównych źródeł informacji 

antywirusowych na świecie i przyczynili się do wykrycia i negacji większości największych robaków i 

wirusów w najnowszej historii. 



Microsoft 

Microsoft Corporation to największa na świecie firma tworząca oprogramowanie. Jej flagowy produkt, 

system operacyjny Microsoft Windows, kontroluje dominujący udział w rynku komputerów osobistych 

(PC) w skali globalnej. Jego pakiet programów Office jest również obecny w większości systemów PC 

na świecie i jest używany codziennie przez miliardy ludzi. Ostatnio Microsoft zdywersyfikował swoją 

ofertę biznesową, wchodząc na rynek sprzętu komputerowego, a także na branżę konsol do gier wideo. 

Microsoft jest jedną z najcenniejszych firm na świecie i prawdopodobnie najpotężniejszą korporacją 

zaawansowanych technologii na świecie. Microsoft został założony w 1975 roku przez Billa Gatesa i 

Paula Allena, dwóch przyjaciół z dzieciństwa. Obaj porzucili studia, aby rozpocząć karierę jako 

programiści komputerowi, ale publiczne wydanie mikrokomputera Altair 8800 stworzyło szansę dla 

aspirujących młodych programistów. Rozpoczęli od programu interpretera BASIC dla systemu Altair, a 

w 1980 wygrali kontrakt z IBM na stworzenie nowego systemu operacyjnego dla pierwszego wejścia 

firmy na rynek PC, nazwanego MS-DOS (system operacyjny dysków Microsoftu). Ponieważ udział IBM 

w rynku szybko rósł, produkty Microsoftu potrzebne do zasilania maszyn rosły w tym samym tempie. 

Zamiast po prostu zarobić na swoim początkowym produkcie, Microsoft okazał się zarówno agresywny, 

jak i innowacyjny, wypuszczając mysz Microsoft w 1981 roku i tworząc jeden z wszechobecnych 

elementów sprzętu komputerowego, który jest obecnie używany. Allen opuścił firmę w 1983 roku, po 

zdiagnozowaniu chłoniaka Hodgkina, ale pozostał głównym udziałowcem korporacji, która stała się 

spółką notowaną na giełdzie w 1986 roku. W miarę jak IBM i jego konkurenci nadal rozwijali sprzęt 

komputerowy, Microsoft rozszerzał swoje systemy operacyjne, które mogą być używane na prawie 

każdej platformie komputerowej, nawet tej, która nie została wyprodukowana przez IBM. W 1985 roku 

firma stworzyła przyjazny dla użytkownika interfejs Windows, który zrewolucjonizował użyteczność 

komputerów w środowiskach osobistych i korporacyjnych. Do korzystania z terminala komputerowego 

nie była już wymagana żadna wiedza programistyczna, ponieważ systemy zostały zaprojektowane tak, 

aby ich obsługa była jak najprostsza. Wydajność komputerów wzrosła wykładniczo wraz z wydaniem 

pakietu Microsoft Office w 1990 r., zestawu programów, w tym programów do przetwarzania tekstu i 

arkuszy kalkulacyjnych. Jednocześnie firma kontynuowała rozbudowę i ulepszanie swoich systemów 

operacyjnych i innych ofert oprogramowania. Windows Microsoftu zrewolucjonizował branżę 

komputerową, ale miał swoją cenę. Jego włączenie nie tylko podniosło cenę każdego komputera z 

systemem Windows, ale także zajęło coraz większą ilość miejsca do przechowywania ze względu na 

stale rosnący rozmiar kodu oprogramowania. Rozmiar kodu sprawiał, że zamiatanie go w poszukiwaniu 

błędów programistycznych i luk w zabezpieczeniach było prawie niewykonalnym zadaniem. Microsoft 

dostrzegł ten fakt i rozpoczął politykę wydawania regularnych aktualizacji w celu łatania i naprawiania 

znanych luk w zabezpieczeniach. Niestety rozwiązanie to wymagało od użytkowników starannego i 

regularnego aktualizowania swoich komputerów, a ci, którzy tego nie zrobili, stali się podatni na 

złośliwe oprogramowanie i eksploatację swoich systemów. Dominacja Microsoftu na rynku systemów 

operacyjnych dla komputerów PC sprawiła, że stał się on ogromnym celem hakerów, którzy poświęcają 

ogromne ilości czasu i zasobów na szukanie luk w produktach Microsoft. W ciągu ostatnich dwóch 

dekad znaczna liczba luk w zabezpieczeniach została ujawniona również w pakiecie Office, tworząc 

nowy wektor, za pomocą którego hakerzy mogą atakować komputery innych właścicieli. Krytycy 

argumentowali, że Microsoft zrobił zbyt mało, aby zidentyfikować i zapobiec potencjalnym lukom w 

zabezpieczeniach, woląc polegać na innych badaczach, w tym hakerach, aby znaleźć luki w 

oprogramowaniu, zamiast robić to samodzielnie. Argument ten ma aspekt finansowy, ponieważ 

aktualizacje są dostępne tylko dla posiadaczy licencjonowanych kopii produktów Microsoft. W ten 

sposób miliony pirackich kopii używanych na całym świecie nie mogą być aktualizowane, a zatem są 

podatne na niezliczoną liczbę złośliwych programów. Gates pozostaje głównym doradcą 

technologicznym firmy Microsoft, zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego w 2000 r. i 



prezesa zarządu w 2014 r. W 2006 r. zaczął przechodzić z pełnoetatowej pracy w firmie Microsoft na 

część etatu, poświęcając więcej czasu i wysiłków na Fundację Billa i Melindy Gates, organizacja 

charytatywna, która jest pionierem humanitarnych działań w krajach rozwijających się. Dzięki 

sukcesowi swojej firmy Gates stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie i pod pewnymi 

względami najbogatszymi. Pozostaje jednym z czołowych innowatorów w dziedzinie programowania 

komputerowego w branży i poświęca znaczną ilość czasu na propagowanie większego bezpieczeństwa 

komputerowego i zapobieganie cyberwojnie. 

Mitnick, Kevin 

Kevin jest jednym z pierwszych znanych w całym kraju amerykańskich hakerów, autorem i 

konsultantem ds. bezpieczeństwa komputerowego. Był wielokrotnie aresztowany za udział w 

cyberprzestępczości, a jego sprawy pomogły zdefiniować podejście organów ścigania USA do 

hakowania. Jest jednym z najbardziej znanych hakerów w historii i ikoną podziemnej społeczności 

cybernetycznej, chociaż większość jego przestępczych działań była ułatwiona dzięki socjotechnice, a 

nie kreatywnemu kodowaniu oprogramowania. Mitnick urodził się w Los Angeles w 1963 roku, a po 

ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Pierce College i University of Southern California, oba 

zlokalizowane w rejonie Los Angeles. Jako nastolatek zaczął eksperymentować z socjotechniką, 

przekonując przyjaznego kierowcę autobusu w Los Angeles do opisania funkcji systemu kart 

perforowanych używanego przez sieć autobusową. Mitnick odkrył, że może jeździć autobusami za 

darmo, wyciągając nieużywane transfery autobusowe z koszy na śmieci w pobliżu przystanków i 

przerabiając je za pomocą kasownika kupionego w sklepie. Jako nastolatek Mitnick zainteresował się 

również komputerami i ideą hakowania. W wieku 16 lat Mitnick uzyskał dostęp do sieci komputerowej 

Digital Equipment Corporation (DEC), która nie miała żadnych systemów bezpieczeństwa poza 

korzystaniem z zastrzeżonego numeru telefonu dla dostępu modemowego. Gdy Mitnick poznał 

prawidłowy numer, mógł uzyskać dostęp do całego archiwum oprogramowania DEC, które skopiował 

bez pozwolenia. Mitnick eksperymentował również z phreakingiem, systemem robienia darmowego 

telefonu , dzwoniąc za pomocą gwizdka w celu symulowania poleceń elektronicznych do aparatury 

przełączającej telefonu. W 1988 r. Mitnick został aresztowany za kradzież oprogramowania DEC i 

skazany na 12 miesięcy więzienia i 3 lata zwolnienia warunkowego. Podczas okresu zwolnienia 

warunkowego Mitnick wznowił działania hakerskie, włamując się do sieci poczty głosowej Pacific Bell, 

co było włamaniem wykrytym przez administratora systemu. Kiedy wydano nakaz aresztowania, na 

podstawie złamania warunków zwolnienia, Mitnick uciekł, aby uniknąć powrotu do więzienia. Podczas 

ucieczki Mitnick zaczął specjalizować się w atakach komputerowych na branżę telekomunikacyjną, w 

dużej mierze dla własnej korzyści. Komunikował się poprzez klonowanie telefonów komórkowych, 

uniemożliwiając śledzenie jego lokalizacji, a w trakcie wyszukiwania danych niezbędnych do 

klonowania telefonów, Mitnick ukradł również oprogramowanie komputerowe firmom 

telekomunikacyjnym. Wykazywał wiele klasycznych objawów uzależnienia w jego pogoni za 

włamaniami komputerowymi, podejmując niepotrzebne ryzyko, które ostatecznie przyczyniło się do 

jego zatrzymania w Raleigh w Północnej Karolinie w 1995 roku. W chwili aresztowania Mitnick był 

najbardziej poszukiwanym przez Federalne Biuro Śledcze karny za przestępstwa komputerowe. W 

1999 r. Mitnick przyznał się do oszustw związanych z telewizją, oszustw komputerowych i 

przechwytywania komunikacji w ramach ugody w sądzie federalnym USA. Kiedy dodano karę za 

złamanie warunkowego zwolnienia i ucieczkę z oskarżenia, Mitnick otrzymał karę powyżej pięciu lat w 

federalnym zakładzie karnym. Większość tego czasu spędził, gdy jego sprawa przeszła przez sądy, przy 

czym znaczna część tego czasu była w odosobnieniu z obawy, że Mitnick miał zdolność kontrolowania 

komputerów po prostu przez gwizdanie do słuchawki telefonu. Jeśli już, to ten przepis jego wyroku po 

prostu zademonstrował ignorancję organów ścigania i systemu sądowniczego, z których żaden nie miał 

solidnego zrozumienia mechaniki phreakingu. Został zwolniony z więzienia na początku 2000 roku, 



ponownie z trzyletnim zwolnieniem warunkowym. Podczas zwolnienia warunkowego Mitnickowi 

zostało specjalnie zabronione korzystania z jakiejkolwiek technologii komunikacyjnej innej niż telefon 

stacjonarny. Jego prawnicy wynegocjowali odroczenie w tej sprawie, a sąd nadzorujący ostatecznie 

przyznał Mitnickowi dostęp do Internetu podczas jego zwolnienia warunkowego. Mitnick stał się czymś 

w rodzaju kultowego bohatera w społeczności hakerskiej, ponieważ wielu jego kolegów hakerów 

uważało go za ofiarę nadgorliwego ścigania i siania strachu. Chociaż Mitnick niewątpliwie włamał się 

do dziesiątek różnych sieci komputerowych, niewiele jest dowodów na to, że wyrządził jakiekolwiek 

szkody lub chciał się wzbogacić, poza uzyskaniem dostępu do możliwości swobodnej komunikacji. 

Autobiograficzny opis jego działań autorstwa Mitnicka, The Art of Deception, został opublikowany w 

2002 roku. Twierdzi w nim, że hasła, kody i zezwolenia uzyskał dzięki socjotechnice, a nie pisaniu 

oprogramowania czy programach do łamania kodów. Jeśli to prawda, to twierdzenie wskazywałoby, 

że Mitnick jest bardziej utalentowanym oszustem niż hakerem. Mitnick był tematem wielu książek i 

filmów dokumentalnych, z których wszystkie przyczyniły się do jego reputacji w społeczności hakerów. 

Od czasu zakończenia zwolnienia warunkowego Mitnick opublikował dwie książki o bezpieczeństwie 

komputerowym, The Art of Intrusion: The Real Stories behind the Exploits of Hackers, Intruders and 

Deceivers (2005) oraz Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker ( 2011). 

Założył firmę zajmującą się bezpieczeństwem komputerowym, Mitnick Security Consulting, która 

specjalizuje się w atakach do wynajęcia na sieci korporacyjne i prywatne w celu ujawnienia luk w 

zabezpieczeniach, tak aby można je było naprawić, zanim wykorzysta je złośliwy haker. Jest także 

„Chief Hacking Officer” w KnowBe4, firmie szkoleniowej zajmującej się uświadamianiem 

bezpieczeństwa, która współpracuje z funkcjonariuszami ds. bezpieczeństwa komputerowego, aby 

ostrzegać ich o pojawiających się zagrożeniach cybernetycznych. 

National Security Agency 

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) jest czołową agencją wywiadowczą USA, której zadaniem 

jest zbieranie, dekodowanie i kontrwywiad. Pod wieloma względami jest to wiodąca cywilna agencja 

cybernetyczna na świecie. NSA jest również odpowiedzialna za zabezpieczenie systemów 

komunikacyjnych rządu USA przed włamaniami wroga. Podobnie jak bardziej znana Centralna Agencja 

Wywiadowcza (CIA), NSA jest upoważniona do wykorzystywania tajnych środków do osiągania swoich 

celów, w tym podsłuchiwania systemów elektronicznych, angażowania się w cyberszpiegostwo i 

sabotaż oraz potencjalnego przeprowadzania cyberataków zarówno na podmioty państwowe, jak i 

niepaństwowe. NSA została formalnie utworzona w 1952 roku, chociaż wyrosła z kilku wcześniejszych 

organizacji, których zadaniem było przechwytywanie sygnałów wroga i ochrona amerykańskiej 

komunikacji. Te poprzednie organizacje obejmowały Biuro Szyfrów Armii USA i Oddział Wywiadu 

Wojskowego, założony w 1917 roku; utworzona w czasie II wojny światowej Agencja Bezpieczeństwa 

Sygnałów; oraz Agencji Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych, założonej w 1949 roku. Przez pierwsze 

kilkadziesiąt lat po jej powstaniu nawet istnienie NSA było pilnie strzeżoną tajemnicą. W czasie zimnej 

wojny NSA stopniowo odgrywała coraz większą rolę w próbach zbierania użytecznych informacji z 

sygnałów elektronicznych za pomocą przechwytywania radiowego i satelitów. Podczas śledztwa w 

sprawie afery Watergate ujawniono, że NSA rutynowo podsłuchiwała komunikaty krajowych wrogów 

politycznych prezydenta Richarda Nixona, w tym prominentnych krytyków wojny w Wietnamie. W 

1978 roku ustawodawca USA uchwalił ustawę o nadzorze zagranicznym, środek, który poważnie 

ograniczył zdolność agencji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych do zbierania SIGINT w Stanach 

Zjednoczonych. Wraz z szybkim rozwojem technologii komputerowej NSA stała się wiodącą agencją 

dla wszystkich form cyberszpiegostwa i kontrwywiadu w imieniu rządu USA. Po zakończeniu zimnej 

wojny większość służb wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych, w tym NSA, przeszła drastyczne 

cięcia budżetowe i kadrowe. Jednak NSA faktycznie zdołała rozszerzyć swoją działalność, w dużej 

mierze dzięki spadkowi cen sprzętu komputerowego. Kierownictwo Agencji argumentowało za 



większymi zasobami, ponieważ zbieranie i analiza SIGINT była znacznie mniej kosztowna i 

skuteczniejsza niż jakiekolwiek próby opracowania źródeł inteligencji ludzkiej (HUMINT). Ponieważ 

systemy szyfrowania stawały się coraz bardziej skuteczne, NSA została zmuszona do udziału w 

skutecznym wyścigu zbrojeń cybernetycznych, budując własne możliwości, aby dotrzymać kroku 

potencjalnym konkurentom. Dokonał tego przy bardzo niewielkiej kontroli rządu, szczególnie w 

następstwie ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Podczas wojny z terroryzmem NSA 

zasadniczo miała „czek in blanco” na poszukiwanie jakiejkolwiek technologii lub źródła danych, które 

mogłyby pomóc w próbie zniszczenia Al-Kaidy. Doprowadziło to do ogromnego wzrostu możliwości 

NSA i bardzo niewielu ograniczeń w zakresie celów inwigilacji. NSA została oskarżona o szereg działań, 

które mogą naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, w tym gromadzenie ogromnych ilości 

„metadanych” o amerykańskich użytkownikach telefonów komórkowych; podsłuch urządzeń 

komunikacji osobistej przywódców zagranicznych; oraz dostarczanie zebranych informacji krajowym 

organom ścigania. Wiele programów o wątpliwej naturze zostało ujawnionych przez Edwarda 

Snowdena, byłego kontrahenta NSA, który uciekł z kraju, mając dowody potrzebne do bycia 

„informatorem” NSA. Snowden twierdził, że NSA była aktywnie zaangażowana w szpiegowanie 

obywateli USA, bez jakiegokolwiek nakazu prawnego; że próbował monitorować i rejestrować miliony 

rozmów telefonicznych dziennie; i że zbudował niezwykle szczegółowe elektroniczne dossier dziesiątek 

milionów obywateli amerykańskich, łącząc korzystanie przez nich z technologii i mediów 

społecznościowych w celu stworzenia ogromnej bazy danych profili osobistych. Rewelacje Snowdena 

wywołały ogromną kontrolę wymierzoną w niezwykle tajną organizację, szczególnie ze strony 

przywódców narodów blisko sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi, którzy byli zbulwersowani 

odkryciem, że ich osobiste rozmowy mogły zostać nagrane przez NSA. Od co najmniej 1998 r. NSA 

obejmuje Biuro Operacji Dostosowanego Dostępu (TAO), wyspecjalizowaną jednostkę gromadzącą 

dane wywiadowcze, która może monitorować, atakować i infiltrować obce sieci komputerowe. Zapisy 

o otwartym kodzie źródłowym wskazują, że TAO obejmuje co najmniej 1000 oddanych hakerów, 

projektantów i inżynierów. Snowden ujawnił dokumenty w latach 2013 i 2014, które sugerują, że TAO 

może włamać się do najczęściej używanego sprzętu i oprogramowania przy niewielkim wysiłku, co 

czyni ją niezwykle zdolną organizacją do prowadzenia cyberwojny. Najwięksi dostawcy usług 

telekomunikacyjnych i internetowych w USA zostali oskarżeni o współpracę z NSA w celu umożliwienia 

dostępu do ich danych i sieci oraz ich klientów, chociaż żadna z firm nie potwierdziła takiego 

bezpośredniego połączenia. Microsoft Corporation został również oskarżony o udostępnienie NSA luk 

nadających się do wykorzystania, zanim udostępni publicznie łatki w celu usunięcia luk. NSA jest 

obecnie kierowany przez dmirała Michaela S. Rogersa, który pełni również funkcję szefa U.S. Cyber 

Command (CYBERCOM). Jej siedziba znajduje się w Fort Meade w stanie Maryland, gdzie niejawna 

liczba pracowników, licząca dziesiątki tysięcy, działa w ramach „czarnego” budżetu, również o tajnej 

kwocie. Chociaż technicznie NSA jest pod kierownictwem Departamentu Obrony, w praktyce działa 

jako hybrydowa organizacja wywiadu wojskowego, mająca tyle samo wspólnego z CIA, co z siłami 

zbrojnymi. Prowadzi własną wewnętrzną sieć komputerową, podobną do NIPRNet i SIPRNet DoD. NSA 

oferuje również szkolenia i współpracę dla innych agencji, których zadaniem jest szkolenie cyber-

wojowników w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku NSA oferuje ćwiczenia cybernetyczne, które 

obejmują „Red Team” NSA, który próbuje włamać się do witryn chronionych przez zespoły 

cyberekspertów. Większość uczestników twierdzi, że NSA zawsze udawało się włamać do wszystkich 

systemów, a prawdziwym wyzwaniem jest po prostu powstrzymanie ich tak długo, jak to możliwe i 

uczenie się na doświadczeniu. NSA pozostaje jedną z najbardziej tajnych organizacji w rządzie USA i 

poza dalszymi przeciekami z wewnętrznych źródeł, takich jak Snowden, jej działalność 

prawdopodobnie pozostanie wysoce tajna i niedostępna dla opinii publicznej. 

Centrum Doskonałości ds. Obrony Cybernetycznej NATO 



NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCD COE) znajduje się w Tallinie w Estonii, 

gdzie zostało założone w 2008 roku. Organizacja została powołana w celu ułatwienia współpracy NATO 

w cyberprzestrzeni oraz szkolenia personelu NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa. CCD COE 

prowadzi również badania nad technologią cyberobrony. Jego lokalizacja w Tallinie jest w dużej mierze 

ukłonem w stronę rosyjskich ataków hakerskich na estońskie sieci cybernetyczne w 2007 roku i służy 

jako symboliczne przypomnienie, że atak na dowolnego członka NATO, nawet poprzez 

cyberprzestrzeń, jest uważany za atak na wszystkich członków. W 2003 r. rząd Estonii, jednego z 

najbardziej okablowanych krajów na świecie, zaproponował utworzenie kolektywnego centrum 

cyberobrony, trzy lata przed przystąpieniem Estonii do NATO. Estońscy eksperci ds. 

cyberbezpieczeństwa dostrzegli potencjalne spustoszenie, jakie może spowodować ciągły atak 

cybernetyczny, i podczas szczytu w Rydze w 2006 r. potwierdzili, że potrzebna jest międzynarodowa 

współpraca w celu długoterminowej ochrony krytycznej infrastruktury cybernetycznej. Kiedy rosyjscy 

hakerzy przeprowadzili masowe ataki DDoS na strony estońskie w 2007 roku, wartość takich ataków 

została dobitnie zademonstrowana. W odpowiedzi Estonia bezskutecznie próbowała powołać się na 

Artykuł 5 Karty NATO, co mogło wywołać eskalację sojuszu przeciwko Rosji. Chociaż NATO nie zgodziło 

się na wejście w cyberkonflikt w 2007 roku, ataki komputerowe pokazały potrzebę doprecyzowania 

polityki sojuszu w zakresie cyberataków. Podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku sojusz 

ogłosił, że „zapewni możliwość pomocy sojuszniczym narodom, na żądanie, w przeciwdziałaniu 

cyberatakowi”. Utworzenie CCD COE było jednym z kluczowych kroków w zapewnieniu takiej zdolności 

do reagowania cybernetycznego. Nie każdy członek NATO zdecydował się przyłączyć do operacji CCD 

COE, ale większość głównych graczy zaangażowała się przynajmniej w pewnym stopniu. Pierwszym 

celem organizacji jest poprawa interoperacyjności cybernetycznej sieci NATO, zgodnie z tymi samymi 

wzorcami, które zostały ustalone dla standardów NATO dotyczących innych narzędzi komunikacyjnych. 

Służy również tworzeniu i udoskonalaniu doktryny cybernetycznej NATO, poprawie bezpieczeństwa 

informacji w sieciach wojskowych państw członkowskich, umożliwieniu eksperymentów 

cybernetycznych w kontrolowanym środowisku oraz tworzeniu ram prawnych dla działań 

cybernetycznych związanych z wojskiem. Stopniowo coraz bardziej angażuje się w ćwiczenia NATO, 

dostarczając niezbędnej wiedzy o cyberprzestrzeni, która została w dużej mierze zmarginalizowana w 

poprzednich operacjach szkoleniowych. 

Jednostka Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 61398 (Chiny) 

Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) to organizacja wojskowa Chińskiej Republiki Ludowej, która po 

długiej i krwawej wojnie domowej przejęła kontrolę nad Chinami kontynentalnymi w 1949 roku. Od 

tego czasu jednostki PLA walczyły bezpośrednio przeciwko połączonym siłom Stanów Zjednoczonych i 

ONZ podczas wojny koreańskiej, udzielały pomocy, ale nie angażowały się w walkę przeciwko Stanom 

Zjednoczonym w wojnie wietnamskiej i stoczyły serię potyczek granicznych z Indiami, Związkiem 

Radzieckim i Wietnamem. PLA jest zdecydowanie największą organizacją wojskową na świecie, z ponad 

dwoma milionami personelu w służbie czynnej i dwoma milionami personelu w służbie rezerwowej. 

Ma drugi co do wielkości budżet ze wszystkich wojskowych, z rocznymi wydatkami przekraczającymi 

130 miliardów dolarów. W przeciwieństwie do wielu sił zbrojnych na świecie, PLA ponosi bezpośrednią 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo cybernetyczne narodu chińskiego, a także przejmuje inicjatywę 

w przeprowadzaniu cyberataków poświęconych szpiegostwu na rywalizujące rządy i prywatne 

korporacje. PLA jest zorganizowana w różne biura i wydziały, z Drugim Biurem, Trzecim Wydziałem 

Sztabu Generalnego zajmującym się działalnością cybernetyczną. W ramach Departamentu Trzeciego 

znajdują się organizacje zajmujące się praktycznie każdym aspektem działalności cybernetycznej. 

Jednostka PLA 61398 z siedzibą w Pudong w Szanghaju została zidentyfikowana jako jedna z najbardziej 

aktywnych organizacji hakerskich na świecie i jest oskarżana o prowadzenie zaawansowanych 

kampanii ciągłego zagrożenia setkom zachodnich celów, w tym firmom kontraktującym obronę, 



korporacjom finansowym i inżynierowie oprogramowania. Została zamieszana w tworzenie systemu 

GhostNet, który w dużej mierze atakował zwolenników ruchu Wolny Tybet i zdołał zinfiltrować ponad 

1000 komputerów w ponad 100 krajach. Jednostka 61398 była prawdopodobnie winna operacji 

Aurora, operacji Shady RAT i operacji Titan Rain, z których wszystkie miały na celu eksfiltrację 

ogromnych ilości poufnych danych z amerykańskich firm i sieci wojskowych. Działania Unitu 61398 

zostały wykryte i przeanalizowane przez szereg źródeł, w tym przez firmę Mandiant zajmującą się 

cyberbezpieczeństwem, która opublikowała raport z działalności organizacji w 2013 roku. W ciągu 

ostatnich trzech lat firma FireEye, która przejęła Mandiant pod koniec 2013 roku , prześledziła setki 

celów zaatakowanych przez Unit 61398 i szacuje, że grupa z powodzeniem włamała się do operacji 

sieciowych ponad 1000 organizacji w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat. Grupa stara się zachować 

tajemnicę, ale złośliwe oprogramowanie wszczepione przez jej członków regularnie komunikuje się z 

serwerami znajdującymi się w tym samym budynku, co jednostka PLA i jest aktywne prawie wyłącznie 

w godzinach pracy. Na początku 2013 r. New York Times publicznie oskarżył PLA o atakowanie 

wewnętrznej sieci gazety i łamanie jej systemów. W odpowiedzi redakcja zdecydowała się opublikować 

artykuł na pierwszej stronie, bezpośrednio oskarżając chiński rząd o jawne prowadzenie 

cyberszpiegostwa i kradzież tajemnic handlowych o wartości miliardów dolarów. Oskarżenie to 

wywołało masową operację odmowy ze strony chińskiego rządu, która również sprzeciwiła się temu, 

że New York Times jest wrogi wobec chińskich interesów i że jego stronniczość doprowadziła do 

niesprawiedliwej krytyki opinii publicznej. 19 maja 2014 r. federalna ława przysięgłych oskarżyła pięciu 

funkcjonariuszy z Jednostki 61398 pod zarzutem kradzieży poufnych informacji biznesowych i 

własności intelektualnej, a także sabotażu amerykańskich korporacyjnych sieci komputerowych. Nic 

dziwnego, że rząd chiński stanowczo odmówił ekstradycji osób lub współpracy przy wszelkich próbach 

zbadania sprawy. PLA Unit 61398 jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej znanych przykładów 

cyberataków sponsorowanych przez państwo. Poświęcił znaczną ilość czasu i wysiłku na badanie i 

mapowanie sieci komputerowych organizacji infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych i prawie na 

pewno udało mu się umieścić złośliwe oprogramowanie w tych sieciach. Biorąc pod uwagę 

determinację chińskiego rządu do prowadzenia wojen wszelkimi dostępnymi środkami i położenie 

dużego nacisku na wygranie bitwy o informacje, zwłaszcza w domenie cybernetycznej, 

prawdopodobne jest, że sondowanie ataków na amerykańską infrastrukturę pełni funkcję 

przygotowawczą, a złośliwe oprogramowanie stworzył znaczną liczbę tylnych drzwi, aby umożliwić 

szybki dostęp chińskim hakerom, gdyby otrzymali rozkaz sabotowania lub zakłócania amerykańskiej 

infrastruktury. 

Qiao Liang i Wang Xiangsui 

Qiao Liang i Wang Xiangsui to dwaj oficerowie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA). Zdobyli 

reputację oryginalnych myślicieli i teoretyków wojskowości, głównie ze względu na ich autorstwo 

Nieograniczonych działań wojennych, gdy przeszkadzali im starsi pułkownicy w PLA. Ta praca, po raz 

pierwszy opublikowana w Chinach w 1999 roku i wkrótce przetłumaczona na język angielski i francuski 

przez chińskie Foreign Broadcast Information Service, porusza kwestię potencjalnego pokonania przez 

Chiny technologicznie lepszego wroga wszelkimi dostępnymi środkami. Autorzy zauważyli potrzebę 

pracy po obejrzeniu koalicji kierowanej przez Amerykanów, która z łatwością wypchnęła Irak z Kuwejtu 

w 1991 roku podczas wojny w Zatoce Perskiej. Uznali, że chińska armia, choć największa na świecie, po 

prostu nie ma zdolności do prześcignięcia Stanów Zjednoczonych w walce konwencjonalnej, nawet jeśli 

konflikt ograniczał się do Azji Południowo-Wschodniej. Doświadczenie irackie pokazało, że surowe 

liczby nie zapewniały żadnej przewagi w starciu z wrogiem o dekady zaawansowanego rozwoju 

technologicznego. Qiao i Wang uważali Stany Zjednoczone za ofiarę własnego sukcesu, ponieważ 

wykazana przez nie przewaga w wojnie konwencjonalnej może zniechęcić niektóre narody do 

angażowania się w bezpośredni konflikt, ale sprowokuje inne narody do zbadania działań wojennych o 



nieregularnym charakterze. Do pewnego stopnia mieli rację w tej prognozie, czego dowodem były 

amerykańskie walki w Iraku i Afganistanie po zakończeniu okresów walk konwencjonalnych. W obu 

lokalizacjach Stany Zjednoczone okazały się całkowicie niegotowe na wyzwania związane z walką z 

rebeliantami, co sprawiło, że potencjalni przeciwnicy przyszłości uwierzyli, że amerykańskie 

zwycięstwo w konflikcie nie było przesądzone. Qiao i Wang ukuli termin „informatyzacja”, aby opisać 

swoją koncepcję współczesnej i przyszłej wojny. Dla nich główna walka przyszłych konfliktów między 

wysoko rozwiniętymi państwami obracała się wokół gromadzenia, ochrony i rozpowszechniania 

informacji. Niezależnie od tego, który naród w czasie wojny najlepiej poradzi sobie z kontrolowaniem 

przepływu informacji, będzie miał ogromną przewagę nad przeciwnikami. Dalej argumentują, że wojny 

nie toczą się jedynie środkami militarnymi. We współczesnych społeczeństwach wojsko jest 

nierozerwalnie związane i zależne od innych organizacji i sieci. Tak więc, na przykład, atak na 

infrastrukturę ekonomiczną kraju może mieć znacznie bardziej wymowny efekt niż jakiekolwiek próby 

ataku na jego uzbrojone siły. Zidentyfikowali szereg innych nowatorskich sposobów atakowania 

rywala, z których wiele nie pasuje do tradycyjnej definicji wojny, ale które same w sobie mogą mieć 

niszczycielskie skutki. Na przykład Qiao i Wang zasugerowali, że „lawfare”, zasadniczo wykorzystujące 

międzynarodowe i pozarządowe organizacje prawne do zmiany reguł konfliktu przed wystąpieniem 

jakiejkolwiek przemocy, może okazać się znacznie bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów niż 

jakakolwiek próba projektowania i budowy nowej technologii wojskowej . Argumentowali również, że 

ataki sieciowe na infrastrukturę energetyczną kraju, takie jak cyberataki na sieć energetyczną, miałyby 

wykładnicze skutki, które odbiłyby się echem zarówno w wojsku, jak i całym społeczeństwie. Bez 

niezawodnego źródła zasilania naród miałby trudności z utrzymaniem aparatu logistycznego 

potrzebnego do nowoczesnej wojny. Logiczny wniosek z tego punktu jest taki, że Chiny lub jakikolwiek 

inny kraj zainteresowany prowadzeniem nieograniczonej wojny może przygotować się na każdy 

potencjalny konflikt, próbując włamać się do sieci kontroli infrastruktury rywala, umieszczając złośliwe 

oprogramowanie i pułapki, aby w przypadku wybuchu konfliktu mogły wywołać poważną awarię 

poprzez dość prostą operację cybernetyczną. Jak na ironię, chociaż celem książki było ustalenie, jak 

wygrać konflikt z zaawansowanym technologicznie wrogiem, autorzy zauważyli również, że możliwe 

jest wypełnienie luki w postępie technologicznym poprzez wykorzystanie cyberszpiegostwa do 

zebrania jak największej liczby technicznych i operacyjnych szczegóły dotyczące wyposażenia wroga, 

jak to możliwe. Z czasem pozwoliłoby to na tworzenie kopii technologii wroga, bez wymaganych 

inwestycji ogromnych zasobów i czasu, aby ułatwić ich rodzimy rozwój. Wielu autorów zajmujących się 

cyberbezpieczeństwem twierdzi, że Qiao i Wang zainspirowali PLA masową ofensywną kampanię 

cybernetyczną swoimi sugestiami w Unrestricted Warfare. Qiao pozostaje w PLA, działając głównie w 

strategicznej roli rozwojowej, chociaż jego dokładna pozycja nie jest publicznie ujawniana. Osiągnął 

stopień generała dywizji i może zostać wykorzystany do jeszcze większych obowiązków w trwających 

wysiłkach na rzecz modernizacji chińskiej technologii wojskowej, doktryny i strategii. Wang przeszedł 

na emeryturę z PLA wkrótce po opublikowaniu swojej kultowej pracy, a obecnie jest profesorem na 

Uniwersytecie Beihang w Pekinie, dawniej zwanym Pekińskim Uniwersytetem Aeronautyki i 

Astronautyki (BUAA). Szkoła ta specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych technologicznie 

innowacji dla PLA, w tym w próbach wykorzystania materiałów skradzionych w cyberatakach na 

zachodnie korporacje i instytucje obronne oraz zastosowania ich do chińskiego wojska. 

Korporacja RAND 

Korporacja RAND (Research and Development) to think tank, który zapewnia strategiczne wytyczne, 

dogłębną analizę i analizę polityki rządowi USA, armii USA i powiązanym organizacjom. Została 

założona w 1948 roku jako partnerstwo między nowo niezależnymi Siłami Powietrznymi USA i Douglas 

Aircraft Company, ale znacznie przerósł swój początkowy rozmiar i misję. RAND nadal otrzymuje 

fundusze od rządu USA, ale zdywersyfikował się, obejmując finanse od prywatnych darczyńców, 



uniwersytetów i branży opieki zdrowotnej, z których wszyscy skorzystali z poprzednich analiz RAND. 

RAND działa obecnie jako organizacja non-profit, której roczne przychody przekraczają 250 milionów 

dolarów. Kiedy generał sił powietrznych Henry H. Arnold przewidział utworzenie RAND, spodziewał się, 

że będzie ona służyć jako środek do opracowywania bardzo dalekosiężnych projektów 

technologicznych. W związku z tym Arnold pomyślał, że niezależna agencja byłaby w stanie najlepiej 

stworzyć poważne ulepszenia broni, w tym niektóre projekty na zlecenie Projektu Manhattan, które 

mogą zrewolucjonizować charakter działań wojennych. Kiedy firma Douglas Aircraft Company zaczęła 

się obawiać, że teoretyczne badania RAND ograniczą zdolność firmy do składania ofert w głównych 

projektach zamówień obronnych, RAND została wydzielona do osobnej organizacji. Od tego czasu 

RAND pełni raczej funkcję doradczą i analityczną, niż bezpośrednie dążenie do realizacji twardych 

celów badawczych, co pozostało z innymi agencjami rządowymi i prywatnymi. Obecna misja RAND to 

„pomagać w ulepszaniu polityki i podejmowania decyzji poprzez badania i analizy”. Wczesny wkład 

RAND obejmował duże projekty analizy systemów dla programu kosmicznego, informatyki i rozwoju 

sztucznej inteligencji. Naukowcy z RAND odegrali kluczową rolę w opracowaniu zarówno teoretycznej 

koncepcji, jak i rzeczywistej struktury Internetu, a także pomogli w długofalowym planowaniu jego 

doskonalenia i zarządzania. Większość badań prowadzonych przez RAND bezpośrednio dotyczy w jakiś 

sposób bezpieczeństwa narodowego, chociaż przeprowadziła również poważne długoterminowe 

badania dotyczące innych aspektów rządu USA. RAND służył jako magnes dla najlepszych talentów, a 

ponad 30 laureatów Nagrody Nobla w pewien sposób współpracowało z organizacją. Wiele badań 

RAND dotyczących bezpieczeństwa narodowego jest ściśle tajnych, ale każdy fragment 

niesklasyfikowanych badań jest publikowany na stronie internetowej RAND w celu bezpłatnego 

publicznego dostępu. 

Rogers, Michael S. 

Admirał Michael S. Rogers jest dowódcą amerykańskiego Cyber Command (CYBERCOM) i dyrektorem 

Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA). Objął dowodzenie obydwoma z rąk generała Keitha 

Alexandra 3 kwietnia 2014 roku. Przed przejęciem kontroli nad największym i najlepiej wyposażonym 

centrum cyberwojny Departamentu Obrony USA, Rogers dowodził dziesiątą flotą i dowództwem 

amerykańskiej floty cybernetycznej, która była główną orgaizacją cyberwojny marynarki wojennej 

Stanów Zjednoczonych. Rogers urodził się i wychował w Chicago, ale studiował na Auburn University 

w Alabamie, gdzie brał udział w programie Naval Reserve Officers Training Corps (NROTC). Jako oficer 

nawodnych, jego pierwsze obowiązki w marynarce wojennej polegały na operacjach wsparcia 

ogniowego, a w latach 80. widział działania bojowe w pobliżu Grenady, Libanu i Salwadoru. Po pięciu 

latach służby Rogers skupił się w marynarce wojennej na kryptologii, przenosząc się na jedną z 

najbardziej sklasyfikowanych dziedzin w armii amerykańskiej. Chociaż kryptologia jest niezwykle ważna 

dla operacji wojskowych, zwykle nie zapewnia wielu możliwości rozwoju kariery w porównaniu z 

bardziej widocznymi i efektownymi możliwościami dowodzenia we flocie. Niemniej jednak pozostał w 

tej specjalności i rozwijał się znacznie szybciej niż jego rówieśnicy, głównie ze względu na jego 

zainteresowanie aktualizowaniem najbardziej zaawansowanych możliwości szyfrowania 

komputerowego. W 2003 roku Stany Zjednoczone poprowadziły koalicję, która najechała na Irak, 

zarówno w celu obalenia prezydenta Saddama Husajna, jak i poszukiwania broni masowego rażenia 

(BMR). Przed inwazją Stany Zjednoczone koordynowały masową kampanię informacyjną przeciwko 

armii irackiej, charakteryzującą się telefonami na telefony komórkowe oficerów, e-mailami do 

członków służby i przerwami w transmisji w sieciach wojskowych. W każdym przypadku odbiorcom 

polecono zaparkować swoje pojazdy wojskowe w określonych formacjach, które byłyby widoczne z 

powietrza jako sygnał, że nie stawiają oporu. Jednostki, które spełniły wymagania, widziały, jak ich 

pojazdy zostały zniszczone w wyniku ataków sił powietrznych, ale same nie były celem samolotów 

koalicji. Rogers, który służył w Połączonym Sztabie podczas przygotowań do inwazji, uzyskał wiele 



zasług dla tej ogromnej kampanii. W 2007 roku Rogers został mianowany dowódcą programu wywiadu 

wojskowego dla Dowództwa Pacyfiku (PACOM) z siedzibą na Hawajach. Dwa lata później został 

wyznaczony na szefa całego programu wywiadu wojskowego dla Połączonych Szefów Sztabów, po 

czym otrzymał przydział do dowodzenia US Fleet Cyber Command. Jego gwiazda kontynuowała swój 

błyskawiczny wzrost w 2014 roku, kiedy prezydent Barack Obama nominował Rogersa na dowódcę 

CYBERCOM i kierowanie NSA. Pozycja obejmowała awans do rangi czterech gwiazdek, najwyższego 

poziomu obecnie używanego przez wojsko USA. Rogers objął dowództwo nad CYBERCOM i NSA, 

ponieważ organizacje miały do czynienia ze skutkami rewelacji Edwarda Snowdena, że NSA 

zaangażowała się w masową kampanię inwigilacyjną skierowaną zarówno do obywateli 

amerykańskich, jak i międzynarodowych przywódców politycznych. Niektórzy obserwatorzy 

spodziewali się, że Alexander zasadniczo weźmie na siebie winę za programy przed swoim odejściem, 

i sądzili, że Rogers potępi programy i obieca zmienić sposób, w jaki jego organizacje zbierają dane. 

Zamiast tego Rogers stosunkowo milczy na temat procedur CYBERCOM i NSA, umożliwiając parze 

spraw sądowych ustalenie, czy gromadzenie danych było nielegalne. W lipcu 2014 roku dwa sądy 

federalne orzekły, że NSA nie złamała żadnych przepisów w swojej działalności, chociaż sugerowano, 

że w przyszłości może być uzasadniony dalszy nadzór ze strony wymiaru sprawiedliwości. 

Rosyjska Sieć Biznesowa (RBN) 

Russian Business Network (RBN) to jedna z największych organizacji cyberprzestępczych na świecie. 

Oferuje usługi hostingowe dla szerokiej gamy nielegalnych stron internetowych, w tym 

specjalizujących się w kradzieży tożsamości, oszustwach związanych z kartami kredytowymi i 

pornografii dziecięcej. Współpracuje również z największymi operatorami spamu i dystrybutorami 

złośliwego oprogramowania w cyberprzestrzeni. RBN został zarejestrowany w St.Petersburg w Rosji w 

2006 roku i szybko przekształcił się w międzynarodową sieć przestępczą. Wiele jej działań okazało się 

niemożliwych do wyśledzenia przez światowe władze, po części dlatego, że rosyjski rząd przymyka oko 

na działania RBN, o ile nie są one wymierzone w rosyjskie interesy lub instytucje. Oprócz świadczenia 

usług hostingowych dla nielegalnych sieci, RBN służy również jako biuro informacyjne dla 

cybernajemników, oferując do wynajęcia ogromne zasoby botnetów, które można następnie 

wykorzystać w atakach DDoS. Firmy, które krytykowały RBN za jego praktyki, napotkały niemal 

niekończący się strumień ataków pochodzących z serwerów RBN, które znajdują się w setkach sieci w 

dziesiątkach krajów. Masowe ataki DDoS na Estonię w 2007 r. i Gruzję w 2008 r. mogły zostać 

zainicjowane przez RBN, prawdopodobnie przy pewnym stopniu zmowy rządowej. Istnieją dowody na 

to, że założyciel RBN, znany tylko pod pseudonimem „Flyman”, może być spokrewniony z potężnym 

rosyjskim politykiem, co wyjaśniałoby niektóre z zabezpieczeń, jakich RBN mógł żądać od rosyjskiego 

rządu. 

Snowden, Edward 

Edward Snowden jest byłym wykonawcą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA), odpowiedzialnym 

za jedno z największych naruszeń tajnych dokumentów w historii Ameryki. W 2013 roku opublikował 

setki tajnych dokumentów, które wykazały, że NSA zaangażowała się w kilka programów masowych 

inwigilacji, w tym próby zbierania danych o obywatelach amerykańskich i penetracji tajnych sieci 

sojuszniczych narodów. Snowden został oskarżony o naruszenie ustawy o szpiegostwie i kradzież 

własności rządowej, a jeśli zostanie skazany, może zostać skazany na dziesiątki lat więzienia, jeśli wróci 

na terytorium USA. Snowden mieszkał w Rosji, która udzieliła mu tymczasowego azylu 1 sierpnia 2013 

r. Wystąpił o azyl od rządów ponad 40 krajów, ale go nie otrzymał. Snowden urodził się w 1983 roku w 

Elizabeth City w Północnej Karolinie. Nie ukończył szkoły średniej, ale uzyskał GED poprzez Anne 

Arundel Community College w Maryland. Po krótkim wcieleniu do armii amerykańskiej Snowden 

rozpoczął pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa komputerowego, uzyskując w 2006 r. stanowisko 



administratora systemów komputerowych w Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), gdzie twierdził, 

że był świadkiem wysiłków CIA mających na celu skompromitowanie szwajcarskiego bankiera, 

wstawiając go za jazdę po pijanemu. W 2012 roku Snowden przyjął stanowisko pracy dla Dell 

Corporation jako kontrahent NSA, stacjonujący w bazie lotniczej Yokota w Japonii. Konsultował się z 

przywódcami rządowymi i wojskowymi, jak skutecznie zabezpieczyć sieci komputerowe przed 

międzynarodowymi włamaniami. W tym samym czasie zaczął pobierać dokumenty niejawne na 

wymienne urządzenia danych, korzystając z upoważnienia do uzyskania dostępu do ściśle 

tajnych/bezpiecznych informacji niejawnych. W 2013 r. Snowden przyjął stanowisko u ochroniarza 

Booza Allena, pracę, którą, jak twierdzi, wykonywał w wyraźnym celu uzyskania tajnych dokumentów. 

Istnieje istotna dyskusja na temat tego, czy Snowden używał haseł i dostępu nielegalnie uzyskanego od 

współpracowników, czy też po prostu miał wszystkie niezbędne uprawnienia, aby uzyskać dostęp do 

ponad 200 000 dokumentów, które pobrał, a następnie wyciekł do różnych placówek. Według 

wszystkich relacji, Snowden ma ogromny talent do znajdowania kreatywnych sposobów włamywania 

się do tajnych sieci komputerowych, co spowodowało, że jego pracodawcy zatrudnili go pomimo 

wyraźnie sfałszowanych danych uwierzytelniających w jego podaniach o pracę. Wiele kwalifikacji 

edukacyjnych, które zapewnił potencjalnym pracodawcom, było ewidentnie niepoprawnych. Snowden 

otrzymał swoje zabezpieczenie po tym, jak prywatna korporacja, US Investigations Services (USIS), 

złożyła dokumentację, że przeszedł sprawdzenie przeszłości. W 2014 r. Departament Sprawiedliwości 

Stanów Zjednoczonych wniósł oskarżenie przeciwko USIS o oszustwo, twierdząc, że firma nie 

przeprowadziła dochodzenia w sprawie osób, a zamiast tego po prostu sfałszowała raporty na tematy, 

za których zbadanie jej zapłacono. Snowden twierdził w serii wywiadów z kilkoma mediami, że 

próbował wykorzystać kanały wewnętrzne do zakwestionowania konstytucyjności programów NSA, 

ale jego przełożeni odmówili zbadania kwestii prawnych lub po prostu zatuszowali wszelkie 

potencjalne problemy. NSA wielokrotnie twierdziła, że nie ma dowodów na to, że Snowden próbował 

zastosować odpowiednie procedury w celu zgłoszenia swoich obaw. W każdym razie pod koniec 2012 

roku Snowden skontaktował się z Glennem Greenwaldem z The Guardian i rozpoczął negocjacje w 

sprawie wycieku wrażliwych dokumentów. Na początku 2013 roku skontaktował się z reżyserką filmów 

dokumentalnych Laurą Poitras i rozszerzył swoją działalność związaną z wyciekami, a wkrótce 

skontaktował się z Bartonem Gellmanem z Washington Post. Kiedy na początku czerwca 2013 roku 

pojawiły się pierwsze artykuły oparte na jego przeciekach, Snowden był w Hongkongu. 22 czerwca 

Departament Stanu USA unieważnił paszport Snowdena, mając nadzieję, że uniemożliwi mu 

opuszczenie Hongkongu, zanim będzie mógł zostać poddany ekstradycji i stanąć przed sądem w 

Stanach Zjednoczonych. Następnego dnia Snowden wsiadł na pokład samolotu do Moskwy, gdzie 

utknął na lotnisku z powodu braku rosyjskiej wizy i cofniętego paszportu. Po prawie sześciu tygodniach 

Snowden otrzymał roczny tymczasowy azyl. Skala przecieków Snowdena nie jest obecnie pewna, 

według niektórych szacunków pobrał on nawet dwa miliony dokumentów. Jego umiejętności obsługi 

komputera zapewniają mu możliwość ukrycia śladów i przechowywania skradzionych materiałów w 

dowolnej liczbie cyfrowych lokalizacji. Stopniowo przekazywał swoje materiały różnym organizacjom 

informacyjnym, zaczynając od ujawnienia tajnych programów nadzoru, które uznał za niezgodne z 

konstytucją. Jego przecieki zaczęły się od dokumentów związanych z programem PRISM NSA, 

systematyczną próbą uzyskania dostępu do kont Amerykanów w Google i Yahoo. Rewelacje Snowdena 

nie ograniczały się do amerykańskich programów nadzoru; ujawnił też tajne informacje o programach 

brytyjskich, australijskich i kanadyjskich o podobnym charakterze. Snowden wykazał, że NSA 

zbudowała ogromną bazę danych połączeń telefonicznych, która gromadziła dane kontaktowe dla 

milionów połączeń każdego dnia, a także przesyłała dane o połączeniach z Verizon do rządu USA. 

Twierdził, że w czasie swojej pracy jako wykonawca NSA miał możliwość zaglądania do każdego na 

świecie, praktycznie z dowolnego powodu, stwierdzając: „Ja, siedząc przy biurku, mogę podsłuchiwać 

każdego, od ciebie lub twojego księgowego, do federalnego sędziego, a nawet prezydenta, gdybym 



miał osobisty e-mail”. Snowden poinformował również opinię publiczną, że wiele standardowych form 

szyfrowania dostępnych na rynku w niewielkim stopniu powstrzymało szpiegowanie przez NSA, 

ponieważ agencja może je złamać przy niewielkim wysiłku. NSA mocno zaangażowała się w sieci 

społecznościowe i społeczności graczy online, w szczególności w Second Life i World of Warcraft, jako 

sposób gromadzenia informacji o konkretnych użytkownikach. Dużo trudu wymagało również zebranie 

bazy danych o czynnościach seksualnych z udziałem wszelkich potencjalnych radykalnych elementów 

społeczeństwa amerykańskiego, na wypadek gdyby przyszłe wysiłki mające na celu zdyskredytowanie 

takich osób okazały się konieczne. Być może najbardziej szkodliwymi ujawnionymi informacjami, które 

dostarczył Snowden, były wystarczające dowody na to, że amerykańskie agencje wywiadowcze 

szpiegowały urządzenia do komunikacji osobistej i konta dziesiątek przywódców krajowych na całym 

świecie, w tym niektórych najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. W szczególności niemiecka 

kanclerz Angela Merkel poczuła się urażona odkryciem, że NSA podsłuchiwała jej osobisty telefon 

komórkowy. Wysiłki NSA w zakresie windykacji wykroczyły daleko poza kwestie bezpieczeństwa 

narodowego i przekształciły się w szpiegostwo gospodarcze i przemysłowe, dokładnie takie rodzaje 

działań, jakie protestował rząd USA, gdy były one praktykowane przez rząd chiński. Chociaż niemożliwe 

jest dokładne zmierzenie wpływu rewelacji Snowdena na stosunki dyplomatyczne USA, jego przecieki 

z pewnością zniszczyły relacje rządu amerykańskiego z jego odpowiednikami na całym świecie. Reakcja 

na przecieki Snowdena była mieszana. Wiele mediów chwali jego wysiłki jako przykład niezbędnej 

przejrzystości, podczas gdy urzędnicy amerykańskich agencji wywiadowczych nazwali jego działania 

tchórzliwymi i zdradzieckimi. Niektórzy twierdzili, że przecieki Snowdena pomogły organizacjom 

terrorystycznym, pokazując im metody gromadzenia danych przez NSA, pozwalając im w ten sposób 

zmienić komunikację, aby uniknąć przechwycenia. W styczniu 2014 roku prezydent Barack Obama 

ogłosił serię fundamentalnych zmian w programach nadzoru NSA, co prawie na pewno zostało 

wymuszone przez przecieki Snowdena. Grupy libertariańskie wezwały do prezydenckiego 

ułaskawienia, a przynajmniej ułaskawienia Snowdena, na tej podstawie, że ujawnił on nielegalną i 

niedopuszczalną ingerencję rządu w życie obywateli amerykańskich. Niezależnie od motywacji i intencji 

Snowdena, jego rewelacje wywołały ogólnokrajową debatę na temat roli agencji wywiadowczych w 

gromadzeniu danych z inwigilacji i jaki poziom monitorowania krajowej populacji amerykańskiej jest 

akceptowalny. 

 W grudniu 2013 roku dwie sprawy sądowe związane z przeciekami Snowdena wywołały jeszcze 

większe kontrowersje. W sprawie Klayman przeciwko Obamie sędzia federalny orzekł, że masowe 

gromadzenie przez NSA metadanych telefonicznych jest niezgodne z konstytucją oraz że rząd 

bezprawnie monitorował komunikację powoda, Larry'ego Klaymana, w celu nękania. Niecałe dwa 

tygodnie później Amerykański Związek Swobód Obywatelskich (ACLU) przegrał sprawę ACLU przeciwko 

Clapperowi przeciwko Jamesowi Clapperowi, dyrektorowi wywiadu krajowego. W takim przypadku 

ACLU argumentowała, że cały program był niezgodny z konstytucją. Sędzia stwierdził, że wartość 

nadzoru przewyższała roszczenia dotyczące prywatności, a zatem program był legalny. Być może 

największą ironią w działaniach Snowdena jest to, że prawdopodobnie sprowokują one wiele narodów 

i prywatnych firm do poświęcenia znacznie większego wysiłku cyberbezpieczeństwu. Podczas gdy NSA 

i inne sponsorowane przez państwo agencje wywiadowcze prawdopodobnie nadal będą miały 

możliwość penetracji wielu, jeśli nie większości, sieci komputerowych, przypadkowe zbieranie 

ogromnych ilości danych prawdopodobnie stanie się przynajmniej nieco trudniejsze w odpowiedzi na 

rewelacje Snowdena. . Snowden otrzymał za swoje działania dziesiątki nagród za informowanie o 

nieprawidłowościach i za usługi publiczne, a także brał udział w wielu ważnych wystąpieniach 

przemawiających podczas konferencji technologicznych za pośrednictwem telekonferencji 

internetowej. Snowden pozostaje kontrowersyjną postacią w debacie na temat bezpieczeństwa 



narodowego, prawa do prywatności i roli agencji wywiadowczych w gromadzeniu informacji o 

poszczególnych obywatelach. 

Symantec Corporation 

Symantec Corporation to firma technologiczna założona w Sunnyvale w Kalifornii w 1982 roku przez 

Gary'ego Hendrixa. To jedna z największych firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym na 

świecie, producent oprogramowania Norton Antivirus i jeden z najbardziej zaufanych urzędów 

certyfikacji w Internecie. Firma Symantec oferuje również możliwości przechowywania, tworzenia 

kopii zapasowych i przetwarzania w chmurze dla korporacji i osób prywatnych. Zatrudnia ponad 20 

000 osób na całym świecie, w tym jednych z najlepszych analityków wykrywania zagrożeń w branży 

komputerowej. Hendrix wykorzystał grant National Science Foundation do założenia firmy Symantec, 

początkowo zamierzając skupić się na rozwoju sztucznej inteligencji. Zaczęli od tworzenia baz danych i 

programów do przetwarzania języka naturalnego, ale podjęli niefortunną decyzję, aby napisać swoje 

oprogramowanie tak, aby było kompatybilne z minikomputerami zaprojektowanymi przez Digital 

Electronic Corporation (DEC), a nie systemami komputerów osobistych IBM. Kiedy DEC upadł, produkty 

firmy Symantec nie miały zbywalności, a firma znajdowała się w niebezpiecznej sytuacji finansowej, 

chociaż jej eksperci zdobyli pokaźną bazę wiedzy w bardzo nowej dziedzinie. Firma Symantec połączyła 

się z C&E Software w 1984 roku i zaczęła oferować parę nowych produktów: system języka naturalnego 

„Inteligentny asystent” oraz bazę danych i edytor tekstu „Q&A”. Firma wciąż borykała się z ogromnymi 

przeszkodami i była zmuszona do bardzo agresywnego marketingu swojego oprogramowania, aby 

uniknąć bankructwa. Pomimo skromnych początków i wczesnych zmagań firma Symantec zaczęła 

zdobywać udział w rynku i zwiększać sprzedaż oraz nadal wkraczać w nowe obszary rozwoju 

oprogramowania. W 1989 roku programiści firmy Symantec zaczęli opracowywać program 

antywirusowy, po części dlatego, że może on stworzyć nowe możliwości współpracy z firmą Microsoft. 

W 1990 roku firma Symantec kupiła firmę Peter Norton Computing, która już wcześniej była 

producentem oprogramowania antywirusowego, i połączyła swoje wewnętrzne wysiłki z istniejącym 

programem Norton Antivirus. To niezwykle udane przedsięwzięcie wkrótce przyniosło ponad 80 

procent przychodów firmy Symantec, co pozwoliło firmie na dalsze przejmowanie mniejszych firm 

komputerowych i rezygnację z nierentownych produktów. W 2004 roku firma Symantec połączyła się 

z Veritas, największą w historii fuzją branży oprogramowania w tym czasie. W 2010 roku firma 

Symantec nabyła firmę Verisign, dużą firmę zajmującą się uwierzytelnianiem, która wydaje certyfikaty 

zaufania, od których zależy bezpieczeństwo w Internecie. W ostatnich latach firma Symantec 

doświadczyła znacznego zamieszania w swojej przywództwie, ponieważ firmą kierowało kilku krótko 

żyjących dyrektorów generalnych. W programach antywirusowych i innych narzędziach programowych 

firmy Symantec wykryto kilka luk w zabezpieczeniach, z których niektóre sprawiają, że komputer jest 

podatny na ataki DDoS. 

Firma została publicznie oskarżona o stosowanie taktyk zastraszania w celu przekonania użytkowników 

komputerów do zakupu droższego oprogramowania w celu zapobiegania lub usuwania złośliwego 

oprogramowania z zainfekowanych maszyn. Firma Symantec była również wielokrotnie celem ataków 

organizacji hakerskich, z których co najmniej dwie publicznie opublikowały sekcje kodu 

oprogramowania dla zastrzeżonych programów firmy Symantec. Sieć Verisign została naruszona w 

2010 roku, chociaż firma utrzymywała te informacje w tajemnicy przez prawie dwa lata i nigdy nie 

wyjaśniła, które systemy zostały przejęte. Ingerencja i brak przejrzystości spowodowały, że niektórzy 

administratorzy systemów uznali certyfikaty Verisign za niewiarygodne. Biorąc pod uwagę bardzo duży 

udział w rynku posiadany przez Verisign, oznacza to, że znaczna ilość wątpliwości i nieufności została 

zasiana w dużym obszarze Internetu, gdzie reputacja i wiarygodność są kluczami do funkcjonalnej 

relacji biznesowej. 



Syryjska Armia Elektroniczna 

Syryjska Armia Elektroniczna (SEA) to nieformalna grupa hakerów, którzy twierdzą, że wspierają rząd 

syryjski i jego prezydenta Baszara al-Assada. Wybrane przez nich metody skłaniają się do stosunkowo 

nieskomplikowanych ataków typu brute-force, w tym DDoS i oszpecania witryn internetowych. 

Celowali w szeroką gamę ofiar, w tym dysydentów politycznych w Syrii, media informujące o 

warunkach toczącej się wojny domowej w Syrii oraz grupy praw człowieka, które oskarżają rząd syryjski 

o naruszenia. SEA jest czołową arabską grupą hakerską na świecie i przeprowadziła szereg ataków na 

cele izraelskie bez potrzeby specjalnej prowokacji. Jej związek z rządem syryjskim nie został określony, 

chociaż większość wskazuje na to, że SEA nie jest grupą sponsorowaną przez państwo i bardziej 

przypomina ideologiczną cybermilicję. Wśród członków SEA znajdują się doświadczeni technologicznie 

młodzi haktywiści, w tym prawdopodobnie tacy, którzy są pochodzenia syryjskiego, ale w 

rzeczywistości nie mieszkają w Syrii. Grupie wielokrotnie udało się przejąć kanały Twittera od głównych 

mediów, zapewniając bardzo szeroką platformę dla jej dość młodzieńczego podejścia do haktywizmu. 

Większość z tych kont została naruszona w wyniku prostych działań phishingowych. Jednym z 

największych sukcesów grupy było przejęcie kontroli nad kanałami informacyjnymi agencji Reuters i 

Associated Press na Twitterze, które były wykorzystywane do wysyłania fałszywych informacji o wojnie 

domowej w Syrii. 

Wiele agencji prasowych podchwyciło fałszywe informacje i zgłosiło je, zakładając, że agencje 

informacyjne dostarczyłyby dalszych informacji na poparcie tych doniesień. Oprócz hakowania grupa 

przeprowadziła ataki DDoS na niektóre z największych organizacji medialnych na świecie, z 

ograniczonym powodzeniem, oraz prowadziła kampanie spamowe w celu szerzenia prosyryjskiej 

propagandy. Facebookowe strony prezydenta Baracka Obamy i prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego 

zostały zalane komentarzami SEA, wykorzystującymi funkcję otwartych komentarzy, wspólną dla wielu 

kont osób publicznych na Facebooku. Ponieważ większość cyberwłamań dokonywanych przez SEA 

polegała na niszczeniu witryn internetowych lub rozpowszechnianiu dezinformacji, jak dotąd nie 

wypracowały one niszczycielskiej reputacji. Jednak w 2014 roku udało im się z powodzeniem 

zinfiltrować serwery eBay, PayPal i Facebook, co sugeruje, że ich zdolność do popełniania wykroczeń 

może rosnąć. W każdym przypadku SEA twierdziła, że zrobiła to w celu wykazania swoich zdolności, a 

nie prowadzenia jakiejkolwiek formy cyberprzestępczości. Kiedy prezydent Obama rozważał wysłanie 

bezpośredniej pomocy rebeliantom syryjskim w 2013 r., SEA wznowiła kampanię propagandową, w 

tym udane tymczasowe przejęcie witryny rekrutacyjnej Korpusu Piechoty Morskiej USA. Chociaż 

większość ich ataków była irytująca, a nie szkodliwa, SEA jest interesującą grupą, ponieważ pokazuje, 

że możliwości cyberwojny nie są determinowane wyłącznie przez zasoby narodu i że dostęp do 

umiejętności niezbędnych do cyberataków nie jest trudny do zdobycia. generować, nawet dla małego 

narodu uwikłanego w wojnę domową. 

Tenenbaum, Ehud „Udi” 

Ehud Tenenbaum, znany w kręgach hakerskich jako „The Analyzer”, to urodzony w Izraelu 

cyberprzestępca, który dopuścił się jednej z najwcześniejszych systematycznych kampanii włamań 

przeciwko sieciom komputerowym Departamentu Obrony USA i innym agencjom rządowym. Urodził 

się w Ramat HaSharon w Izraelu w 1979 roku i wykazał wczesne zainteresowanie technologią 

komputerową, a także smykałką do pisania kodu oprogramowania. Wkrótce utworzył małą 

internetową grupę hakerów, którą prowadził w serii kampanii włamań przeciwko Narodowej Agencji 

Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), Departamentowi Obrony, izraelskiemu Knesetowi i wielu 

międzynarodowym instytucjom akademickim. Tenenbaum i jego towarzysze mierzyli wysoko, mając 

na celu jedną z najbardziej bezpiecznych i poufnych sieci na świecie, w tym atak na tajną sieć Sił 

Obronnych Izraela. Czasami Tenenbaum skłaniał się ku haktywizmowi, w tym serii ataków na sieci i 



serwery Hamasu, palestyńskiej organizacji terrorystycznej z siedzibą w Strefie Gazy, która przysięgła 

wykorzenić Izrael. Kilkakrotnie Tenenbaum twierdził, że zniszczył stronę internetową Hamasu, chociaż 

bardziej prawdopodobne jest, że udało mu się ją wyłączyć tylko na krótki czas, ponieważ nadal działa. 

Grupa Tenenbauma zwróciła uwagę Pentagonu w 1998 roku, który błędnie zinterpretował 

cyberpenetrację jego grupy jako wyrafinowaną iracką kampanię hakerską. Ataki wywołały masowe 

międzywydziałowe śledztwo z udziałem Federalnego Biura Śledczego, Biura Dochodzeń Specjalnych Sił 

Powietrznych USA, NASA, Departamentu Sprawiedliwości USA, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i 

Centralnej Agencji Wywiadowczej. Po ogromnych inwestycjach zasobów śledztwo o kryptonimie „Solar 

Sunrise” ujawniło zaangażowanie Tenenbauma, działającego z Izraela, gdzie takie włamania 

komputerowe nie były jeszcze nielegalne, oraz dwóch nastolatków z Kalifornii, gdzie były one 

niezgodne z prawem. W końcu izraelska policja aresztowała Tenenbauma za penetrację izraelskich 

siatek, ale odmówiła jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w celu oskarżenia w amerykańskim 

sądzie. Przyznał się do winy, ale zaoferował oświadczenie, że jego celem było zademonstrowanie 

słabego bezpieczeństwa cybernetycznego zaatakowanych przez siebie systemów, rzekomo w celu 

poprawy ich ochrony. Po krótkim pobycie w izraelskim więzieniu Tenenbaum założył firmę zajmującą 

się bezpieczeństwem informacji, 2XS. Pod tym względem podążył za stereotypową próbą 

nastoletniego hakera, aby spieniężyć swoją poprzednią działalność przestępczą, oferując testowanie 

cyberobrony w zamian za opłatę. Jednak Tenenbaum odkrył, że prowadzenie firmy zajmującej się 

cyberbezpieczeństwem nie oferuje takich lukratywnych nagród, jakie jego zdaniem powinien przynieść 

jego talent, i ponownie zwrócił się do cyberprzestępczości. W 2008 roku Tenenbaum i kilku jego 

kolegów hakerów zostało aresztowanych w Montrealu i oskarżonych o oszustwo związane z kartami 

kredytowymi, polegające na włamaniu się do sieci korporacji finansowych w celu kradzieży numerów, 

które następnie zostały sprzedane innym grupom przestępczym w celu powielania i wykorzystywania. 

Kanada zgodziła się na ekstradycję Tenenbauma do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyznał się do 

popełnienia przestępstwa w zamian za współpracę w większym cyberśledztwie i został skazany na karę 

odsiadki. Tenenbaum nadal oferuje swoje wyrafinowane umiejętności hakerskie jako niezależny 

ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. 

Amerykańskie dowództwo cybernetyczne 

US Cyber Command (CYBERCOM) to organizacja wojskowa mająca na celu zjednoczenie wysiłków 

poszczególnych służb wojskowych w zakresie cyberwojny w jedną organizację, pod kontrolą 

Dowództwa Strategicznego USA (STRATCOM). Teoretycznie pozwala to na wspólne wysiłki w zakresie 

cyberobrony przed cyberatakami wroga. Umożliwia również spójną strategię ofensywną, na życzenie 

przywódców politycznych USA, w domenie cybernetycznej. Wspólny charakter organizacji pozwoli 

wojsku na zmniejszenie zwolnień i zwiększenie wymiany informacji między służbami, ale może również 

wywołać efekt „grupowego myślenia”, zamiast pozwolić na prezentację i realizację różnych podejść. 

Geneza CYBERCOM rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy Siły Powietrzne USA jednostronnie ogłosiły 

zamiar objęcia kierowniczej roli w działaniach wojskowych USA w cyberprzestrzeni. Nic dziwnego, że 

inne służby uznały wysiłek sił powietrznych za próbę prewencyjnego przejęcia kontroli nad interesującą 

domeną do wszystkich usług. Wyłoniły się poprzednie rywalizacje służb, z zarzutami, że Siły Powietrzne 

będą traktować priorytetowo własne interesy, nie zważając na potrzeby lub pragnienia innych służb. 

Podobne argumenty już zepsuły efektywną współpracę w stosowaniu sił powietrznych w wojnach w 

Afganistanie i Iraku, gdzie Armia oskarżała Siły Powietrzne o uchylanie się od odpowiedzialności za 

bliskie wsparcie powietrzne wojsk lądowych, a marynarka wojenna skarżyła się, że Siły Powietrzne 

minimalizowały użyteczność. i wkład lotników marynarki wojennej. Chociaż koncepcja ujednolicenia 

operacji cybernetycznych spotkała się z pozytywną reakcją, inne służby nie były zainteresowane 

poddaniem swoich zasobów cybernetycznych pod kontrolę sił powietrznych. Po dwóch latach 

biurokratycznych walk wewnętrznych Siły Powietrzne zasadniczo zrezygnowały z propozycji, aby 



pokierować całym przedsięwzięciem, torując drogę do wspólnego, zunifikowanego dowództwa. 23 

czerwca 2009 r. sekretarz obrony Robert M. Gates kierował utworzeniem wspólnej organizacji, której 

zadaniem byłoby nadzorowanie militarnego wysiłku cybernetycznego. Ponad rok później generał 

porucznik sił powietrznych Keith Alexander przedstawił Kongresowi plan nowej organizacji wojskowej. 

W chwili składania wniosku Aleksander pełnił funkcję dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Narodowego 

(NSA), które to stanowisko zajmował do czasu przejścia na emeryturę z czynnej służby w maju 2014 

roku. Jego plan został przyjęty z minimalnymi modyfikacjami i nic dziwnego, że Aleksander został 

nazwany pierwszym dowódcą nowej jednostki. Aby podkreślić znaczenie organizacji, otrzymał awans 

do stopnia generała, jednego z zaledwie 38 oficerów armii amerykańskiej, który miał 

czterogwiazdkową rangę. Przejął kontrolę nad Cyber Command w jego nowej kwaterze głównej, 

znajdującej się w Fort Meade w stanie Maryland, kolokowanej z NSA. Łącząc NSA i CYBERCOM, 

Departament Obrony zasadniczo połączył wysiłki cybernetyczne zarówno organizacji mundurowych, 

jak i cywilnych zajmujących się skomputeryzowaną wojną, i zjednoczył je pod jednym przywódcą. 

Chociaż mogło to pomóc zsynchronizować podejście narodu do cyberwojny, zamazało również granicę 

między zasobami wojskowymi i niemilitarnymi. Stwarzało to dodatkowo ryzyko grupowego myślenia i 

niezdolności do rozwoju kreatywnego rozwiązywania wyzwań cybernetycznych, po części ze względu 

na z natury formalny charakter struktury stopni wojskowych. 5 kwietnia 2014 r. dowództwo nad 

CYBERCOMem objął admirał Michael S. Rogers. Wybór Rogersa pokazał ważną zasadę, że zunifikowane 

dowództwo nie należy z natury do jednej służby. Rzeczywiste misje, obowiązki i uprawnienia dla Cyber 

Command są wciąż w fazie rozwoju, ponieważ młoda organizacja zaczyna przejmować kontrolę nad 

ogromnymi zasobami cybernetycznymi posiadanymi przez wojsko. Główne wśród podległych mu 

organizacjami są Druga Armia, Dziesiąta Flota i Dwudzieste Czwarte Siły Powietrzne, z których każda 

ponosi główną odpowiedzialność za działania cybernetyczne swoich służb. Ponieważ Cyber Command 

nadal się rozwija i rozwija, prawdopodobnie będzie odgrywać coraz większą rolę w rozwoju krajowej 

strategii cybernetycznej USA, której pierwsza iteracja została wydana w lipcu 2011 r. Nic dziwnego, że 

wiele z najważniejszych aspektów działalności Cyber Command pozostają wysoce sklasyfikowanymi 

aspektami infrastruktury obronnej państwa. 

WikiLeaks 

WikiLeaks to organizacja zajmująca się publikacją tajnych informacji, przecieków rządowych i tajnych 

danych, często pochodzących z anonimowych źródeł. WikiLeaks, rzekomo stworzona po to, by 

pociągać rządy do odpowiedzialności za swoje działania, w dużej mierze służyła do publikowania 

ogromnych ilości tajnych komunikatów, nie zwracając uwagi na konsekwencje rozpowszechniania 

informacji. Zaszkodziło to głównie zachodnim demokracjom, które zwykle mają bardziej otwarty 

system dostępu do informacji i mniej kontroli nad potencjalnymi wyciekami. Co więcej, narody te są 

mniej skłonne do podejmowania drastycznych działań przeciwko pracownikom, którzy udostępniają 

poufne dane lub ich rodzinom, podczas gdy reżimy totalitarne rzadko narzucają sobie takie 

ograniczenia. To powiedziawszy, WikiLeaks nie jest skierowany konkretnie do rządów ani instytucji 

pozarządowych, ponieważ służy jako anonimowe biuro informacyjne dla przecieków. Organizacja 

twierdzi, że dokładnie sprawdza każdy dokument przed publikacją lub opublikowaniem i że nigdy nie 

padł ofiarą niewłaściwie przypisanego lub fałszywego wycieku, głównie z tego powodu, że tradycyjne 

źródła medialne zapewniają duże możliwości dla takich danych. WikiLeaks została założona w 2006 

roku przez niewielką grupę w większości niezidentyfikowanych aktywistów. Najbardziej publicznemu 

założycielowi WikiLeaks, Julianowi Assange, przypisuje się inspirację, oryginalne kodowanie i filozofię 

WikiLeaks, chociaż setki nieopłacanych wolontariuszy jest związanych ze stroną internetową i 

organizacją. Przed 2010 r. WikiLeaks działała jako tradycyjna wiki, umożliwiając użytkownikom 

publikowanie i modyfikowanie treści. Jednak w 2010 roku grupa zdecydowała się zachować pełną 

kontrolę nad stroną, rzekomo w celu zachowania wierności wyciekających dokumentów. W tym 



samym roku WikiLeaks zaczęła otrzymywać ogromną ilość tajnych materiałów z nieznanego źródła w 

USA, które ostatecznie okazały się być szeregiem Bradleya Manninga, w tym setki tysięcy poufnych 

depesz dyplomatycznych z dziesięcioleci dokumentów Departamentu Stanu. Te informacje 

spowodowały ogromne zakłopotanie dla rządu USA, który natychmiast zakazał pracownikom 

federalnym dostępu do witryny WikiLeaks, nawet z komputerów domowych. W obawie, że Stany 

Zjednoczone mogą podjąć znacznie bardziej represyjne działania, WikiLeaks publicznie opublikowało 

„plik ubezpieczenia” z prawdopodobnie niezniszczalnym kluczem szyfrowania, z domniemaną groźbą, 

że hasło do pliku zostanie ujawnione, jeśli coś stanie się ze stroną internetową lub Assange'owi. Cztery 

większe pliki ubezpieczeniowe zostały zaszyfrowane. Do tej pory, chociaż pliki zostały skopiowane na 

niezliczone serwery i komputery, hasła nie zostały ujawnione, a szyfrowanie nie zostało złamane. Ze 

względu na ułatwianie udostępniania informacji niejawnych, WikiLeaks stało się celem wielu rządów, 

organizacji cybernetycznych i korporacji. Szereg wyroków sądowych przeciwko WikiLeaks 

zaowocowało nakazami zamknięcia strony, ale jest ona hostowana na dziesiątkach witryn lustrzanych 

i pod wieloma różnymi nazwami domen, co sprawia, że zamknięcie na mocy orzeczenia sądowego jest 

prawie niemożliwe. WikiLeaks została również poddana masowym atakom DDoS, z podobnymi 

nieudanymi wynikami ze względu na redundancję. Serwery hostingowe znajdują się w krajach o 

wyjątkowo silnej ochronie prawnej dla agencji prasowych, co sprawia, że umowa dyplomatyczna o 

zamknięciu witryny siłą jest bardzo mało prawdopodobna. W 2010 roku WikiLeaks faktycznie 

opublikowało raport kontrwywiadu Departamentu Obrony USA, który zawierał sugestie, jak 

powstrzymać WikiLeaks przed dalszymi ujawnieniami, co jest pewnym gestem pogardy dla rządu USA. 

Jednym z niewielu mechanizmów, który odniósł pewien sukces przeciwko WikiLeaks, była próba 

zamknięcia strumienia finansowania. Organizacja rozpoczęła działalność jako samofinansujący się 

wysiłek, ale koszt serwerów i hostingu stron internetowych skłonił założycieli do zabiegania o 

darowizny od globalnej opinii publicznej. W 2010 roku PayPal, MasterCard i Visa dobrowolnie zamknęły 

darowizny na rzecz tej witryny, ponieważ nie chciały ułatwiać nielegalnej działalności, chociaż nie 

przedstawiły żadnego dowodu na to, że WikiLeaks technicznie złamała jakiekolwiek prawo. Chociaż 

zapobiegło to pewnym darowiznom, miliony dolarów zostały przekazane organizacji za pośrednictwem 

bezpośrednich przelewów bankowych. Każde większe ujawnienie tajnych danych spowodowało 

gwałtowny wzrost darowizn na rzecz witryny, pomimo najlepszych wysiłków rządów, które czują się 

celem ujawnień. Ostatnia próba zamknięcia WikiLeaks została przeprowadzona przez bezpośredni atak 

na Assange'a, który stał się celem śledztwa w sprawie napaści na tle seksualnym w Szwecji. Assange 

twierdził, że oskarżenie miało charakter polityczny, a nie kryminalny, i uzyskał azyl polityczny od narodu 

Ekwadoru. Od 2012 roku przebywa w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, pod groźbą aresztowania i 

ekstradycji, jeśli opuści teren. 

 

 

 


