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4. Tytuł osiągnięcia naukowego1 

 „Rozwiązania wspomagające zarządzanie cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w 

sektorze elektroenergetycznym” 

5. Omówienie osiągnięcia naukowego 

5.1. Wprowadzenie 

Infrastruktura krytyczna (IK) to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą 

funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla 

bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 

organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. W skład infrastruktury 

krytycznej państwa wchodzą między innymi systemy energetyczne, transportowe, finansowe 

                                                 
1 wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
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oraz ochrony zdrowia2. Systemy elektroenergetyczne należą do infrastruktur o najwyższym 

priorytecie ochrony, między innymi dlatego, że istnieje silna zależność pomiędzy ciągłością 

zasilania a poprawnym funkcjonowaniem pozostałych infrastruktur. Należą też do 

priorytetowych IK Unii Europejskiej [1]. Współczesne systemy elektroenergetyczne 

przechodzą transformację w kierunku nowoczesnych sieci elektroenergetycznych (ang. smart 

grid). Moje badania podążają za tym trendem. 

Należy tutaj wspomnieć o tym, iż w literaturze polskojęzycznej spotykany jest również termin 

„inteligentne sieci energetyczne” odnoszony do anglojęzycznego „smart grid”. Przymiotnik 

„inteligentne” jest bezpośrednim tłumaczeniem „smart”. Moim zdaniem trudno jednak mówić 

o inteligencji w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych, dlatego w autoreferacie 

konsekwentnie stosuję termin „nowoczesne sieci elektroenergetyczne” oraz akronim SG (od 

anglojęzycznego „Smart Grid”). Użycie akronimu anglojęzycznego powodowane jest brakiem 

odpowiadającego akronimu w języku polskim. Analogiczną konwencję zastosowano w 

odniesieniu do systemów automatyki, gdzie używany jest akronim ICS pochodzący od 

„Industrial Control Systems”. 

Ostatnie dekady cechują się znaczącym wzrostem wykorzystania technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT) przez 

infrastruktury krytyczne. Wsparcie informatyczne współczesnych infrastruktur dotyczy 

praktycznie wszystkich procesów biznesowych na każdym poziomie struktury organizacyjnej. 

Co więcej pracą większości IK, a w tym infrastruktur energetycznych, kierują dedykowane 

systemy ICT, odpowiedzialne za monitorowanie i kontrolę procesów przemysłowych, tj. 

systemy automatyki (ang. Industrial Control Systems – ICS), lub inaczej systemy sterowania, a 

wśród nich systemy SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition)3. Ponieważ 

pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu infrastruktur nierzadko nazywane są sercem tych 

systemów. Komputerowe systemy sterowania typu SCADA w stacjach elektroenergetycznych 

oraz systemy typu DCS (ang. Distributed Control Systems) w stacjach i elektrowniach są 

elementami systemów sektora elektroenergetycznego najbardziej narażonymi na cyberataki4. 

Systemy automatyki uległy znaczącej transformacji, od zamkniętych architektur 

dedykowanych, do systemów otwartych połączonych z innymi sieciami korporacyjnymi i 

                                                 
2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, vol. 89, no. 590. 2007. 
3 J. Weiss, Protecting Industrial Control Systems from Electronic Threats. Momentum Press, 

2010. 
4 T. Bayar, “Cybersecurity in the power sector,” Power Engineering International, 2014. 
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Internetem. Większość dzisiejszych systemów korzysta ze standardowych technologii, 

bazujących na powszechnie dostępnych komponentach systemów wbudowanych, które 

wykorzystywane są w popularnych urządzeniach takich jak routery czy modemy kablowe i 

działają na komercyjnym, szeroko dostępnym (także w użytku domowym) oprogramowaniu. 

Pozwoliło to obniżyć koszty oraz ułatwiło używanie systemów, a także umożliwiło zdalne 

sterowanie i kontrolę z dowolnej lokalizacji, ale z drugiej strony spowodowało ich większe 

narażenie na cyberataki. W efekcie, w ostatnich latach IK doświadczyły znaczącej liczby 

incydentów związanych z technologiami informacyjnymi, włączając w to cyberataki 

ukierunkowane na obiekty na Ukrainie w 2015 i 2016, czy w Estonii, Litwie i Gruzji w 2007 i 

2008. 

Liczba, złożoność ataków sieciowych ciągle rośnie. Współczesne infrastruktury krytyczne 

narażone są na zupełnie nowe zagrożenia, do których należą mi.n. ataki typu APT (ang. 

Advanced Persistent Threats) czy ataki DDoS (ang. Distributed-Denial-of-Service), stanowiące 

szczególne wyzwanie w zakresie ochrony infrastruktury elektroenergetycznej. W odróżnieniu 

od typowych cyberataków, których celem są przypadkowe, bądź tylko ogólnie określone 

obiekty, ataki typu APT są dedykowanymi atakami ukierunkowanymi na konkretny obiekt w 

celu uzyskania określonego efektu np. przerwy w zasilaniu, wstrzymania procesów 

regulacyjnych, itp.5,6. Innym rodzajem ataków są ataki typu DDoS. Poprzez wysyłanie dużej 

ilości zapytań mogą one spowodować np. opóźnienie, blokadę lub uszkodzenie komunikacji w 

sieci [4]. 

Wykryty po raz pierwszy w 2010 roku, Stuxnet [5] był pierwszym przykładem złośliwego 

oprogramowania, które zostało specjalnie zaprojektowane do ataku na systemy sterowania. 

Stuxnet to cyber robak zdolny do zainfekowana serwerów kontroli procesów oraz sterowników 

PLC (ang. Programmable Logic Controller) w celu zmiany przebiegu procesów 

produkcyjnych, a w konsekwencji do sabotażu docelowego obiektu. Od czasu Stuxnet'a 

pojawiły się nowe , jeszcze bardziej zaawansowane zagrożenia takie jak Duqu, Red October, 

Gauss, czy Black Energy. 

                                                 
5 Y. Aillerie, S. Kayal, J. Mennella, R. Samani, S. Sauty, and L. Schmitt, “Smart Grid Cyber 

Security,” 2013. 
6 Y. Yan, Y. Qian, H. Sharif, and D. Tipper, “A Survey on Cyber Security for Smart Grid 

Communications,” IEEE Commun. Surv. Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 998–1010, Jan. 2012. 
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Aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed tak zaawansowanymi i ciągle 

rozwijającymi się atakami, konieczne jest zastosowanie kompleksowych systemów ochrony 

oraz nowoczesnych technologii cyberbezpieczeństwa.  

5.2. Osiągnięcie naukowe 7  – system rozwiązań wspomagających 

zarządzanie cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w 

sektorze elektroenergetycznym 

Mój wkład badawczy do opisanego wyżej obszaru dziedziny informatyki dotyczy opracowania 

systemu rozwiązań informatycznych, zarówno technicznych, jak i dotyczących inżynierii 

oprogramowania, czy inżynierii bezpieczeństwa, wspomagających zarządzanie 

cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym oraz 

przeprowadzenia stowarzyszonych analiz.  

5.2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Tytuł osiągnięcia naukowego to: 

„Rozwiązania wspomagające zarządzanie cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w 

sektorze elektroenergetycznym” 

5.2.2. Rozwiązania wchodzące w skład systemu 

Elementy systemu rozwiązań wspomagających zarządzanie cyberbezpieczeństwem 

infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym są następujące (rys. 1): 

1. Metoda analizy bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych, a w jej ramach – agentowy 

symulator złośliwego oprogramowania (MAlSim) 

2. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki (sytuacja bieżąca, 

perspektywy rozwoju) 

3. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych 

4. Metoda analizy kosztów cyberbezpieczeństwa 

5. Platforma wymiany informacji o cyber-incydentach dla sektora energetycznego 

6. Sieć świadomości sytuacyjnej z systemem SIEM (ang. Security Information and Event 

Management) 

7. Systematyczna analiza zagadnień cyberbezpieczeństwa w standardach dla SG 

                                                 
7 wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
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Rysunek 1 System rozwiązań wspomagających zarządzanie cyberbezpieczeństwem 

infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym . Elementy zaznaczone linią 

przerywaną wskazują istotne wyniki badań (np. MAlSim – symulator złośliwego 

oprogramowania) i/lub obszary mojego znaczącego wkładu badawczego (np. mechanizmy 

anonimizacji dla platformy wymiany informacji). Źródło: opracowanie własne.  

Elementy systemu opisuję szerzej w rozdziałach 6–12, gdzie przedstawiam je w kolejności 

chronologicznej badań związanych z ich opracowaniem. Na końcu każdego rozdziału znajduje 

się sekcja dotycząca znaczenia badań. 

5.2.3. Powiązania między elementami systemu 

Przedstawione rozwiązania wchodzące w skład systemu są ze sobą powiązane na trzech 

płaszczyznach: i) opracowywania programu cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury 

krytycznej; ii) poziomów cyberbezpieczeństwa; oraz iii) przyczynowo skutkowej. W ten 

sposób tworzą kompleksowy system wzajemnie powiązanych elementów, których wspólnym 

celem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa IK.  

Powiązania związane z programem cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej. 

Przedstawione rozwiązania wpisują się w proces rozwoju programu cyberbezpieczeństwa dla 

IK (np. zgodny z NIST SP 800-82), gdzie na początku należy przedstawić uzasadnienie 
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biznesowe dla programu cyberbezpieczeństwa, w tym kosztów związanych z jego realizacją. Z 

pomocą przychodzi tutaj zaproponowana przez mnie metoda szacowania kosztów (4). 

Realizacja następnych etapów opracowywania programu, powinna być wsparta wytycznymi ze 

standardów zidentyfikowanych w ramach systematycznych badań (7). Dodatkowo w ramach 

oceny ryzyka i podatności zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 

Sieci i Informacji (ang. European Union Agency for Network and Information Security – 

ENISA) (2 i 3) należy wykonać analizy cyberbezpieczeństwa w wyspecjalizowanym 

laboratorium, czemu dokładnie odpowiada proponowana metoda analizy cyberbezpieczeństwa 

IK i uruchomione 2 dedykowane laboratoria (1). Natomiast wdrażane zabezpieczenia powinny 

być zgodne ze standardami (7). W śród nich wskazane jest zastosowanie nowoczesnych 

rozwiązań takich jak sieć świadomości sytuacyjnej z systemem SIEM (6), czy platforma 

wymiany informacji (5) stymulująca współpracę wśród operatorów IK. Rozwiązania te są 

odpowiedzią na bardzo zaawansowane dziś cyberataki. Zostały one również wskazane w 

studiach ENISA (2 i 3). 

Powiązania związane z poziomami cyberbezpieczeństwa. Celem systemu jest zapewnienie 

cyberbezpieczeństwa na jego wszystkich, uzupełniających się wzajemnie poziomach, tj. od 

poziomu technicznego, do którego odnoszą się rozwiązania takie jak symulator złośliwego 

oprogramowania MAlSim (1), 3-warstwowa sieć świadomości sytuacyjnej współpracująca z 

systemem SIEM (6), czy techniczne rozwiązania cyberbezpieczeństwa zdefiniowane w 

standardach (7). Następnie na poziomie pośrednim, związanym z zarządzaniem 

cyberbezpieczeństwem w organizacji, sytuuje się metoda szacowania kosztów 

cyberbezpieczeństwa (4) oraz metoda oceny cyberbezpieczeństwa IK (1), a także operacyjne i 

zarządcze środki ochrony wskazywane w standardach (7). Wreszcie najwyższy poziom dotyczy 

działań administracyjnych, politycznych, standaryzujących czy strategicznych w obszarze 

cyberbezpieczeństwa, ustanawianych w krajowych i międzynarodowych politykach 

cyberbezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania na tym poziomie to uruchomienie 

europejskiego centrum wymiany i analizy informacji o incydentach dla sektora energetycznego 

(ang. European Energy Information Sharing and Analysis Centre – EE-ISAC) wraz z 

wspomagającą go platformą wymiany informacji (5) (i siecią SAN), czy sformułowanie zaleceń 

ochrony systemów ICS (2) oraz nowoczesnych sieci elektroenergetycznych (3) dla Unii 

Europejskiej. 

Powiązania przyczynowo skutkowe. Analizy stanu cyberbezpieczeństwa w IK (2 i 3) odkryły 

istniejące luki oraz dały wskazówki odnośnie potrzebnych rozwiązań i badań naukowych. W 
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odpowiedzi na nie opracowano takie rozwiązania jak platforma wymiany informacji o cyber-

incydentach dla sektora energetycznego (5) oraz europejskie centrum wymiany i analizy 

informacji dla sektora energetycznego (EE-ISAC) (5), czy sieć świadomości sytuacyjnej 

współpracująca z systemem SIEM (ang. Security Incident and Event Management) (6). Także 

potrzeba wyboru podstawowego zbioru standardów dotyczących problematyki 

cyberbezpieczeństwa w SG została rozpoznana w studium (3). W odpowiedzi na nią 

przeprowadziłem badania dotyczące analizy standardów dla SG (7). Analogicznie, istotne 

znaczenie laboratoriów oceny cyberbezpieczeństwa oraz metod oceny bezpieczeństwa dla CI 

(1) zostało podkreślone w (2) i (3).  

5.2.4. Cykl publikacji powiązanych tematycznie 

Cykl powiązanych tematycznie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego jest 

następujący: 

1. R. Leszczyna, “Approaching secure industrial control systems,” IET Information Security, 

vol. 9, no. 1, 2015.  

2. R. Leszczyna, I. N. Fovino, and M. Masera, “Approach to security assessment of critical 

infrastructures’ information systems,” IET Information Security, vol. 5, no. 3, p. 135, 2011.  

3. M. Masera, I. N. Fovino, and R. Leszczyna, “Security Assessment of a Turbo-Gas Power 

Plant,” Springer, Boston, MA, 2008, pp. 31–40.  

4. Leszczyna R., Egozcue E.: ENISA Study: Challenges in Securing Industrial Control 

Systems, in: Securing Critical Infrastructures and Critical Control Systems: Approaches 

for Threat Protection, ed. Ch. Laing, A. Badii, P. Vickers. IGI Global, 2013, s.105-143. 

5. R. Leszczyna, M. Łosiński, and R. Małkowski, “Security Information Sharing for the Polish 

Power System,” in Proceedings of the Modern Electric Power Systems 2015 - MEPS 2015, 

2015, pp. 163–169.  

6. R. Leszczyna, M. R. Wrobel, and R. Malkowski, “Security requirements and controls for 

incident information sharing in the polish power system,” in Proceedings - 2016 10th 

International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 

CPE-POWERENG 2016, 2016, pp. 94–99. 

7. R. Leszczyna and M. R. Wrobel, “Security information sharing for smart grids: Developing 

the right data model,” in The 9th International Conference for Internet Technology and 

Secured Transactions (ICITST-2014), 2014, pp. 163–169.  

8. D. Bolzoni, R. Leszczyna and M. R. Wróbel, Situational Awareness Network for the 

Electric Power System: the Architecture and Testing Metrics, in Proceedings of the 2016 
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Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. 

Maciaszek and M. Paprzycki, Eds., IEEE, 2016, pp. 743-749.  

9. R. Leszczyna and M. R. Wrobel, “Evaluation of open source SIEM for situation awareness 

platform in the smart grid environment,” in 2015 IEEE World Conference on Factory 

Communication Systems (WFCS), 2015, pp. 1–4.  

5.2.5. Artykuły związane z osiągnięciem, w trakcie publikacji 

Dodatkowo dwa poniższe artykuły, z uwagi na to, że są w trakcie publikacji, z przyczyn 

formalnych nie mogą zostać włączone do cyklu publikacji powiązanych tematycznie 

składających się na osiągnięcie naukowe. Jednak bezpośrednio dotyczą one zgłaszanego 

osiągnięcia naukowego i przy braku przeciwskazań formalnych zostałyby włączone do cyklu 

publikacji powiązanych tematycznie składających się na osiągnięcie naukowe, o którym mowa 

w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). Warto podkreślić, że 

pierwsza z publikacji ma zostać opublikowana w grudniu 2017 r. 

1. R. Leszczyna, “Standards on Cyber Security Assessment of Smart Grid”, przyjęty do 

publikacji w International Journal of Critical Infrastructure Protection, spodziewana data 

publikacji – grudzień 2017 r. 

2. R. Leszczyna, “Cyber Security Standards for Smart Grid – a Comprehensive Survey”, w 

trakcie publikacji w Computer Standards & Interfaces. Artykuł uzyskał przychylne 

recenzje, ale wymagane jest wprowadzenie poprawek. 

5.2.6. Podsumowanie wskaźników bibliometrycznych dla cyklu publikacji 

Podsumowując, w skład cyklu wchodzą 2 artykuły opublikowane w czasopismach z listy 

Journal Citation Reports (JCR), rozdział w monografii uwzględnionej w bazie Web of Science, 

a także 6 publikacji konferencyjnych, wszystkie uwzględnione w bazie Web of Science. 

Sumaryczna punktacja wymienionych powyżej prac, liczona według Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, to 145 punktów, a ich sumaryczny 

współczynnik wpływu (ang. Impact Factor), liczony według roku wydania, to 1,156. 

Sumaryczny 5-letni współczynnik wpływu to 2,358. Zgodnie z oświadczeniami współautorów 

dołączonymi do wniosku, jestem głównym autorem większości publikacji – mój udział 

procentowy w poszczególnych pracach wieloautorskich wynosi od 35% do 86%. Dodatkowo 2 

artykuły związane z osiągnięciem są w trakcie publikacji w czasopismach indeksowanych przez 
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JCR. Gdyby je uwzględnić w sumarycznych współczynnikach bibliometrycznych, te ostatnie 

wyglądałyby następująco: sumaryczna punktacja według Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – 205 punktów, sumaryczny 

współczynnik wpływu (ang. Impact Factor), liczony według roku wydania, – 4,289, a 

sumaryczny 5-letni współczynnik wpływu – 5,788. Wskaźniki bibliometryczne dla cyklu 

publikacji oraz dla artykułów w trakcie publikacji zestawione są w tabelach 1-3. Objaśnienia 

oznaczeń:  

 IF5Y – 5-letni współczynnik wpływu wg Journal Citation Reports (JCR) 

 CWoS – liczba cytowań 

 PMNiSW – liczba punktów ministerialnych 

Tabela 1 Wskaźniki bibliometryczne dla publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego. Źródło: opracowanie własne. 

Pozycja w 

spisie 

publikacji 

Rok 

wydania 

Udział Współczynnik 

wpływu wg roku 

publikacji (IF) 

IF5Y CWo

S 

PMNiS

W 

1. 2015 100% 1,013 1,179 3 25 

2. 2011 35% 0,143 1,179 8 25 

3. 2008 35% - - 3 15 

4. 2013 49% - - - 5 

5. 2015 86% - - - 15 

6. 2016 76% - - - 15 

7. 2014 59% - - - 15 

8. 2016 49% - - - 15 

9. 2015 55% - - - 15 

  60%8 1,156 2,358 14 145 

                                                 
8 średnia 
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Tabela 2 Wskaźniki bibliometryczne dla artykułów związanych  z osiągnięciem w trakcie 

publikacji. Źródło: opracowanie własne. 

Pozycja w spisie 

artykułów w 

trakcie publikacji  

Planowany 

rok 

wydania 

Udział Współczynnik 

wpływu wg roku 

publikacji (IF) 

IF5Y CWoS PMNiSW 

1. 2017 100% 1,5 1,906 - 30 

2. 2017, lub 

2018 

100% 1,633 1,524 - 30 

  100%9 3,133 3,43 - 60 

Tabela 3 Sumaryczne, lub uśrednione wskaźniki bibliometryczne dla publikacji 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz dla artykułów związanych z 

osiągnięciem w trakcie publikacji. Źródło: opracowanie własne. 

Pozycja na 

spisie 

publikacji 

Rok 

wydania 

Udział Współczynnik 

wpływu wg roku 

publikacji (IF) 

IF5Y CWo

S 

PMNiS

W 

1-9 

1-210 

2008-

2017 

68% 4,289 5,788 - 205 

5.2.7. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne 

lub artystyczne 

Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub 

artystyczne wchodzące w skład osiągnięcia to: 

1. Metoda analizy bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych 

2. Laboratoria testowania cyberbezpieczeństwa o charakterze międzynarodowym, (w tym 

dedykowanego dla infrastruktur krytycznych Unii Europejskiej) 

3. Agentowy symulator złośliwego oprogramowania MAlSim (ang. Mobile Agent Malware 

Simulator) 

4. Metoda analizy kosztów cyberbezpieczeństwa 

5. Europejska platforma wymiany informacji o cyber-incydentach dla sektora energetycznego 

6. Sieć świadomości sytuacyjnej sektora energetycznego 

                                                 
9 średnia 
10 w spisie artykułów w trakcie publikacji 
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W następnych rozdziałach, elementy systemu zostały przedstawione w kolejności 

chronologicznej badań związanych z ich opracowaniem. Na końcu każdego rozdziału 

przedstawiam znaczenie badań. 

6. Metoda analizy bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych 

W latach 2006–2008 należałem do zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem 

infrastruktur krytycznych we Wspólnym Ośrodku Badawczym Komisji Europejskiej (ang. 

European Commission Joint Research Centre), w Isprze, we Włoszech. Misją centrum jest 

zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla opracowywania, wdrażania i 

monitorowania polityk Unii Europejskiej. W latach 2006–2008 moje badania koncentrowały 

się na opracowaniu i wdrożeniu metody analizy bezpieczeństwa systemów ICT 

wykorzystywanych w IK. 

Analizy cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych przez długi czas koncentrowały się na 

systemach wewnętrznych (komponenty techniczne oraz operatorzy) i badaniu możliwości 

wystąpienia przypadkowych awarii, związanych z niewykrytymi defektami. Wzrastające 

wykorzystanie publicznych sieci informatycznych narzuciło wymóg systematycznej analizy 

zagrożeń pochodzących także z sieci zewnętrznych (głównie Internetu) oraz zagrożeń 

wywoływanych celowo, a nie przypadkowo, jak również uwzględnienie wszystkich 

powiązanych elementów (organizacyjnych, technicznych itd.)11. 

Zagadnienia oceny i zarządzania bezpieczeństwem systemów ICT w infrastrukturach 

krytycznych należały do pionierskich. Większość badań koncentrowała się na korporacyjnych 

systemach ICT. W literaturze naukowej istniało niewiele prac, które próbowały podjąć tę 

problematykę: a) Hussain 12  rozwinął metodykę ukierunkowaną na analizę ataków DDoS, 

natomiast b) Herzong13 zaproponował Open Source Security Testing Methodology. Pierwsza 

praca dedykowana jest konkretnemu problemowi odmowy usługi, natomiast opracowanie 

Herzonga to bardziej „podręcznik” testowania penetracyjnego. Nie uwzględnia zagadnień 

gromadzenia danych eksperymentalnych, ich agregacji, definicji środowiska testowego itd. W 

ten sposób trudno zaklasyfikować je jako eksperymentalną metodykę cyberbezpieczeństwa. 

                                                 
11 A. Miller, “Trends in Process Control Systems Security,” IEEE Secur. Priv., pp. 57–60, 2005. 
12  A. Hussain, S. Schwab, R. Thomas, S. Fahmy, and J. Mirkovic, “DDoS Experiment 

Methodology,” in Proceedings of the DETER Community Workshop on Cyber Security 

Experimentation, 2006. 
13 P. Herzog, “OSSTMM 3 - The Open Source Security Testing Methodology Manual,” 2010. 
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6.1. Ogólny opis metody 

Metoda oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w IK 

opracowana przeze mnie oraz dwóch kolegów polega na symulacji ataków na oceniane 

systemy. Aby uniknąć bezpośredniego oddziaływania na system i związanego z nim ryzyka, 

które w przypadku IK jest szczególnie wysokie, eksperymenty przeprowadzane są w 

bezpiecznym i odseparowanym środowisku laboratorium bezpieczeństwa IT. Nasze podejście 

obejmuje następujące fazy: 

 Analiza systemu informatycznego infrastruktury krytycznej. Faza ta ma na celu otrzymanie 

kompletnej „mapy” systemu informatycznego w celu jego późniejszej rekonstrukcji z 

wykorzystaniem zasobów sprzętowych oraz oprogramowania w laboratorium 

bezpieczeństwa IT. Faza obejmuje dokładne zapoznanie się z dostępną dokumentacją 

systemu, a w razie braku informacji formułowane są zapytania do administratorów i 

projektantów systemu. Na tym etapie konieczne jest także złożenie wizyty na miejscu, w 

celu przeprowadzenia rozmów z administratorami oraz dokonania dodatkowych analiz 

konfiguracji systemu. 

 Rekonstrukcja systemu informatycznego w środowisku symulacyjnym. Bazując na „mapie” 

uzyskanej w poprzedniej fazie, możliwe jest wykonanie kopii systemu informatycznego 

analizowanej infrastruktury w laboratorium cyberbezpieczeństwa. Ten etap wymaga 

podjęcia decyzji wynikających z ograniczonej liczby dostępnych zasobów, a związanych z 

wyborem tych elementów systemu, które powinny być zrekonstruowane w sposób wierny, 

oraz tych, które można odtworzyć z pewnym przybliżeniem. 

 Identyfikacja przypadków użycia. Na tym etapie analizowane są sposoby użycia systemu, 

identyfikowane są grupy użytkowników posiadających prawa dostępu do systemu, oraz ich 

uprawnienia i przestrzeń operacyjna. Wyniki analiz dokumentowane są w postaci 

przypadków użycia. Wiedza uzyskana w tej fazie jest szczególnie przydatna przy 

projektowaniu eksperymentów, związanych symulacją zagrożeń, dla których istotną rolę 

odgrywa czynnik ludzki. 

 Projektowanie eksperymentów. Podczas projektowania eksperymentów najpierw 

definiowane są cele ataków oraz obszary systemu, które znajdą się pod działaniem ataku. 

Następnie tworzone są scenariusze ataków opisujące kolejne kroki potrzebne do 

przeprowadzenia skutecznego ataku. Scenariusze ataków mające formę opisów tekstowych 

są następnie uzupełniane bardziej formalnymi specyfikacjami w postaci drzew ataków. Na 

koniec definiowane są warunki, które muszą zaistnieć w systemie, aby możliwe było 
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przeprowadzenie ataków i eksperymentów (jak na przykład ustawienia systemu, wymagane 

zasoby itd.). 

 Przeprowadzanie eksperymentów. Przed każdym eksperymentem konieczne jest 

zapewnienie “stanu–zero”, czyli takiego stanu systemu, w którym nie istnieją jakiekolwiek 

ślady przeprowadzanych wcześniej eksperymentów. Stan–zero może być inny dla każdego 

scenariusza, gdyż oprócz ‘wyzerowania’ pamięci systemu, zakłada on zapewnienie 

warunków początkowych dla realizowanego eksperymentu. Następnie wykonywany jest 

zapis ustawień systemu aby zapewnić możliwość późniejszego powtarzania 

eksperymentów. Przeprowadzany jest eksperyment, a wszystkie zdarzenia zachodzące w 

systemie są rejestrowane. 

 Gromadzenie i analiza wyników. W ostatniej fazie gromadzone są wszystkie informacje o 

zdarzeniach w systemie. Dane te są następnie przetwarzane w celu wydobycia informacji 

kluczowych, związanych z atakiem. Te informacje są dalej analizowane, a na ich podstawie 

formułowane są wnioski dotyczące bezpieczeństwa systemu. Tam, gdzie wykryto 

podatności systemu na zagrożenia, proponowane są metody ochrony. 

Metoda została skutecznie wdrożona w różnych kontekstach. W szczególności została 

wykorzystana do oceny cyberbezpieczeństwa rzeczywistej i funkcjonującej elektrowni 

gazowo-parowej.  

6.2. Laboratoria cyberbezpieczeństwa 

Prace badawcze dotyczyły również przygotowania i uruchomienia 2 laboratoriów do 

testowania cyberbezpieczeństwa (tzw. testbed’ów), w JRC i w ENEL, Livorno oraz 

prowadzenie eksperymentów związanych z symulowaniem ataków. W ramach 3-5 osobowych 

zespołów (w zależności od laboratorium), współuczestniczyłem w projektowaniu laboratoriów, 

rozmieszczeniu, instalacji oraz konfiguracji zasobów sprzętowych oraz programowych, 

testowaniu działania laboratoriów, przygotowywaniu do konkretnych eksperymentów oraz 

demonstrowaniu operatorom oraz uczestnikom sektora energetycznego. Nasze laboratoria 

cyberbezpieczeństwa IK były całkowicie pionierską propozycją, jedną z pierwszych tego typu 

w UE a nawet na świecie. 

6.3. MAlSim 

Oprócz prac wspólnych, warto zaznaczyć mój indywidualny wkład badawczy związany z 

opracowaniem MAlSim’a (ang. Mobile Agent Malware Simulator) – oprogramowania 
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umożliwiającego symulowanie złośliwego oprogramowania w dowolnym systemie 

informatycznym. Oprogramowanie umożliwia odwzorowanie zachowania różnych rodzin 

wirusów (robaki, wirusy, złośliwy kod mobilny itd.) oraz rozmaitych typów złośliwego 

oprogramowania należących do tej samej rodziny (np. makro-wirusy, metamorficzne i 

polimorficzne wirusy). Możliwe jest symulowanie znanych zagrożeń (np. Code Red, Nimda, 

SQL Slammer), ale także indywidualnych złośliwych zachowań (np. propagacji 

wykorzystującej luki w mechanizmach udostępniania plików, propagacja z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej), czy nieistniejących dotąd konfiguracji. To ostatnie umożliwia 

wykonywanie eksperymentów związanych z oceną odpowiedzi systemu na nowe, 

nierozpoznane wcześniej ataki (tzw. ataki godziny–zero). MAlSim to oprogramowanie 

rozproszone, oparte na technologii agentów mobilnych, wykorzystujące platformę agentową 

JADE (ang. Java Agent DEvelopment Framework). Każde wystąpienie złośliwego 

oprogramowania symulowane jest niezależnie, w ramach oddzielnego agenta. Oznacza to, że 

jeśli modelowy wirus rozprzestrzenia się w sieci tworząc swoje kopie, to agent MAlSim’a 

mający symulować tego wirusa również rozprzestrzenia się w sieci i tworzy nowe wystąpienia 

swojej klasy.  

Według przeprowadzonych analiz MAlSim był unikatową propozycją tego typu, nie 

opracowano wcześniej podobnego symulatora. Symulator pełni istotną rolę w eksperymentach, 

gdyż zagrożenia związane z atakami przez złośliwe oprogramowanie są najbardziej 

rozpowszechnione w Internecie. Z powodzeniem wykorzystałem go w eksperymentach i 

demonstracjach dotyczących oceny cyberbezpieczeństwa elektrowni gazowo-parowej i ENEL. 

6.4. Publikacje 

Badania nad metodą oceny cyberbezpieczeństwa dla IK oraz nad MAlSim’em zostały opisane 

w [2]–[10]. 

W artykule [2] razem z dwoma kolegami, przedstawiamy metodę oceny bezpieczeństwa 

systemów ICT w infrastrukturach krytycznych oraz opisujemy nasze laboratorium 

cyberbezpieczeństwa, gdzie zrekonstruowaliśmy oceniany system informatyczny. 

Zaznajamiamy czytelnika z autorskim systemem InSAW za pomocą którego przechowywane i 

systematyzowane są dane pochodzące z obserwacji eksperymentów. InSAW wspomaga analizę 

bezpieczeństwa w czterech fazach: tworzenia specyfikacji systemu, oceny podatności na 

zagrożenia, oceny zagrożeń oraz oceny potencjalnych ataków. Następnie opisujemy 

MAlSim’a. Materiały uzyskane z eksperymentów są podstawą tworzenia dowodów zaufania, 
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które stanowią niezwykle cenną informację dla końcowych użytkowników infrastruktur 

(dostarczają odpowiedzi na pytanie: czy można zaufać danej infrastrukturze). Koncepcja 

dowodów zaufania przedstawiona jest w kolejnej sekcji artykułu. W rezultacie, po 

przeprowadzonych analizach, właściciel infrastruktury krytycznej otrzymuje dokumentację 

określającą poziom bezpieczeństwa systemu i wskazującą istniejące podatności na zagrożenia. 

Ponadto proponowane są zabezpieczenia, które pozwolą uchronić system przed 

zidentyfikowanymi zagrożeniami. W końcowej części artykułu opisaliśmy eksperyment 

związany z symulacją ataku robakiem godziny-zero, w ramach oceny cyberbezpieczeństwa 

elektrowni. Studium przypadku zademonstrowało sposób wykorzystania zaproponowanego 

podejścia do rzeczywistego problemu oraz udowodniło jego praktyczną zastosowalność [2]. W 

artykule [3] podobne treści, w skróconej formie, przedstawione są polskiemu czytelnikowi (w 

języku polskim). 

W artykule [4] omawiamy wyniki kompleksowej oceny bezpieczeństwa systemu ICT 

elektrowni z użyciem systemu InSAW. Przedstawiamy zbiór scenariuszy cyberataków, które z 

powodzeniem odtworzyliśmy w drugim laboratorium (ENEL), wybrane szczegółowe 

informacje dotyczące środowiska laboratorium oraz analizę słabych miejsc systemu. Kolejne 

szczegółowe informacje umieściliśmy w artykule [5]. 

Artykuł [6], którego byłem głównym autorem, będący rozszerzoną wersją [8], [7] w całości 

poświęcony jest przedstawieniu MAlSim’a. Ponieważ symulator bazuje na technologii 

agentowej, opis rozpoczyna scharakteryzowanie tej technologii oraz wyjaśnienie dlaczego 

paradygmat agentowy został wybrany do wytworzenia oprogramowania symulatora. Następnie 

przedstawiam JADE (Java Agent DEvelopment Framework) – platformę agentową na której 

działa MAlSim i która dostarcza MAlSim’owi mechanizmy realizacji i kontroli cyklu życia 

agentów symulacyjnych. W kolejnej części opisuję komponenty oprogramowania  MAlSim 

oraz koncepcję szablonów złośliwego oprogramowania wykorzystywanych w symulacji, 

wyjaśniam również sposób przygotowywania i konfigurowania eksperymentów z MAlSim’em. 

Dalej przytaczam bardziej szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i używania szablonów 

złośliwego oprogramowania oraz przedstawiam przykładowy szablon słynnego wirusa Melissa. 

Artykuł kończy prezentacja zastosowania MAlSim’a do oceny bezpieczeństwa elektrowni oraz 

wnioski i obserwacje. 

Artykuł [9] poświęcony jest szczegółom projektowym MAlSim’a. Po przedstawieniu kontekstu 

prac (cyberbezpieczeństwo CI, ocena bezpieczeństwa, zapotrzebowanie na symulator), 

wyjaśniam wybór paradygmatu agentowego do rozwijania oprogramowania symulacyjnego, 
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przedstawiam kluczowe decyzje projektowe, zmiany w projekcie wprowadzone w czasie jego 

implementacji oraz dodatkowe informacje na temat zakończonego projektu. Następnie krótko 

opisuję zastosowanie MAlSim’a do oceny bezpieczeństwa elektrowni. Ostatnia część artykułu 

poświęcona jest omówieniu perspektyw rozwoju technologii agentowej na podstawie 

doświadczeń z przebiegu projektu. 

W artykule [10], razem z kolegą, przedstawiamy uaktualnioną konfigurację środowiska 

symulacyjnego do oceny cyberbezpieczeństwa IK, pozwalająca symulować ataki podobne do 

Stuxnet’a. Konfiguracja ta zawiera m.in. nowe rozszerzenia MAlSim’a. W artykule opisujemy 

też scenariusze ataków opracowane do realizacji w nowym środowisku. 

6.5. Znaczenie badań 

Poza opisanymi wcześniej praktycznymi wdrożeniami związanymi z zastosowaniem metody 

do oceny cyberbezpieczeństwa elektrowni, badania przetarły ścieżkę dla dalszych studiów i 

prac rozwojowych w JRC. Wpłynęły też na europejskie inicjatywy, takie jak European 

Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP) oraz w związku z rolą jaką 

JRC pełni w Komisji Europejskiej, także na europejskie polityki dotyczące infrastruktur 

krytycznych w odniesieniu do ich testowania. Badania wiążą się również z powstanie jednych 

z pierwszych laboratoriów cyberbezpieczeństwa dla IK w UE i na świecie14,15. 

7. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki 

W marcu 2010 roku, będąc adiunktem na Politechnice Gdańskiej, objąłem stanowisko 

Oddelegowanego Eksperta Krajowego (ang. Seconded National Expert) w Europejskiej 

Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ang. European Union Agency for Network and 

Information Security – ENISA) z siedzibą w Heraklionie, w Grecji. ENISA jest ośrodkiem 

wiedzy specjalistycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie. Jej zadaniem jest wsparcie 

UE i Państw Członkowskich w przygotowaniach do zapobiegania incydentom bezpieczeństwa 

informacji, a także w ich wykrywaniu i reagowania na nie. ENISA uczestniczy w kształtowaniu 

polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. Przyczynia się to również 

                                                 
14  European Commission, “Working document of the Commission on the Review of the 

European Program for Critical Infrastructure Protection, (EPCIP), SWD (2012) 190 final,” 

2012. 
15 European Commission, “Working document on a new approach to the European Programme 

for Critical Infrastructure Protection Making European Critical Infrastructures more secure, 

SWD(2013) 318 final,” 2013. 



18 

 

do wzrostu gospodarczego na europejskim rynku wewnętrznym. Komisja Europejska oraz co 

najmniej 50% państw UE zastosowało zalecenia agencji. 

Podczas oddelegowania zapoczątkowałem działania ENISA w obszarze cyberbezpieczeństwa 

systemów automatyki, które kontynuowano dalej już po zakończeniu mojego oddelegowania i 

powrocie do Polski w 2012 roku i które prowadzone są do dnia dzisiejszego. Moje zadania 

eksperckie w ENISA obejmowały m.in. prowadzenie bądź wsparcie naukowe i uczestnictwo w 

projektach dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki, krytycznych infrastruktur, 

planów awaryjnych i ćwiczeń dla krytycznej infrastruktury informacyjnej.  

W latach 2010 – 2011 kierowałem projektem ENISA P/01/11/TCD pt. „Industrial Control 

Systems Security”, którego głównym celem była analiza bieżącej sytuacji cyberbezpieczeństwa 

systemów automatyki w UE, w tym istniejących zagrożeń, trudności i wyzwań a także 

międzynarodowych inicjatyw dotyczących ochrony tych systemów, a następnie identyfikacja 

obszarów wymagających poprawy oraz sformułowanie zaleceń dla państw członkowskich, w 

tym zaleceń dotyczących kierunków badań [11], [12].  

7.1. Metodyka badań 

Badania obejmowały i) ankietę pilotażową; ii) systematyczną analizę literatury; iii) główne 

badania ankietowe oraz iv) wywiady. Zadaniem przeprowadzonej przeze mnie ankiety 

pilotażowej była wstępna identyfikacja dalszych obszarów badań oraz możliwych do podjęcia 

działań. Jej wyniki stanowiły dla mnie pomoc w planowaniu projektu oraz pozyskaniu partnera 

do jego realizacji. Dalsze etapy projektu realizowane były we współpracy z partnerem 

(podwykonawcą), firmą S21sec z Hiszpanii. Jej przedstawicielem w projekcie był Elyoenai 

Egozcue. 

W ramach analizy literatury przeanalizowano 150 dokumentów cieszących się szerokim 

uznaniem w dziedzinie, w tym m.in. przewodniki, zalecenia, czy raporty pochodzące z różnych 

instytucji (organizacje standaryzacyjne, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, konsorcja 

projektowe, czy centra badawcze), a także najważniejsze monografie oraz aktualne serwisy 

informacyjne, fora i grupy dyskusyjne. W głównych badaniach ankietowych przygotowano 

dedykowane kwestionariusze dla 6 grup uczestników otoczenia biznesowego systemów 

automatyki: i) dostawców systemów automatyki; ii) dostawców zabezpieczeń dla tych 

systemów; iii) operatorów infrastruktur; iv) organizacji publicznych; v) instytucji 

standaryzujących oraz vi) środowisk badawczych. W zależności od dedykowanej grupy, 

kwestionariusze zawierały od 25 do 34 pytań (otwartych oraz zamkniętych – pojedynczego i 
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wielokrotnego wyboru) dotyczących zagadnień technicznych i organizacyjnych, politycznych 

oraz ekonomicznych, a także budowania świadomości i standardów, związanych z 

cyberbezpieczeństwem systemów automatyki. W ramach tej części badań zostały wysłane 164 

kwestionariusze, a uzyskano odpowiedź od 48 uczestników [11]. 

Wywiady przeprowadzono w formie bezpośredniej z wykorzystaniem audiokonferencji. Ich 

celem było dokładniejsze omówienie wybranych odpowiedzi z ankiety, wymiana opinii 

dotyczących najważniejszych tematów bezpieczeństwa systemów automatyki lub wywiad 

kwestionariuszowy dla osób, które nie brały udziału w ankiecie. Mniej więcej połowa 

wywiadów została przeprowadzona z nowymi ekspertami [11]. 

Heterogeniczny i nieustrukturyzowany zbiór danych pochodzących z analizy literatury, ankiet 

oraz wywiadów, przed poddaniem go dalszym analizom, należało najpierw ujednolicić i 

znormalizować. Wykonano to z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. Analiza tak 

uporządkowanych danych pozwoliła zidentyfikować około 100 najważniejszych wniosków i 

obserwacji (ang. key findings) pogrupowanych wg następujących kategorii: i) najważniejsze 

wyzwania i problemy; ii) inicjatywy; iii) rozbieżności lub zgodności między uczestnikami 

otoczenia biznesowego; iv) trendy i tendencje w odpowiedziach; v) opinie oraz vi) inne ważne 

informacje o potencjalnym wpływie na cyberbezpieczeństwo systemów automatyki. Dane te 

stały się podstawą do sformułowania 7 zaleceń dotyczących ochrony systemów automatyki dla 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie wyniki poddano dodatkowej walidacji 

podczas warsztatów tematycznych z uczestnikami studium [11], [12]. 

7.2. Najważniejsze wnioski i obserwacje 

Wybrane najważniejsze wnioski i obserwacje uzyskane w ramach badań są następujące. 

Projektując ICS w większości przypadków nie uwzględniono zagadnień cyberbezpieczeństwa. 

Dodatkowo z upływem czasu pojawiły się nowe czynniki, które wpłynęły na sytuację 

cyberbezpieczeństwa tych systemów. Główne czynniki ryzyka to: i) podatne protokoły 

komunikacyjne; ii) wykorzystanie komercyjnych systemów operacyjnych i aplikacji oraz 

sprzętu ogólnego zastosowania; iii) wzrastająca liczba połączeń z innymi systemami; iv) 

niezabezpieczone połączenia sieciowe; v) wykorzystanie technologii bezpieczeństwa 

opracowanej dla konwencjonalnych systemów ICT; vi) szeroka dostępność danych 

technicznych systemów automatyki; oraz vii) postępujący rozwój zagrożeń. 

Największe wyzwania związane z ochroną ICS to: i) brak inicjatyw dedykowanych 

cyberbezpieczeństwu ICS; ii) brak centrum odniesienia dla ICS w Europie; iii) brak 
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zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem ICS; iv) brak zaangażowania kierownictwa; v) 

amortyzacja inwestycji w ICS; vi) wysoki nakład związany z wejściem w obszar ICS dla 

dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa; vii) dostosowujące się uporczywe zagrożenia; 

viii) techniczne wyzwania cyberbezpieczeństwa SG: wielkość, sieci zewnętrzne i prywatność 

konsumentów. Nowe obszary dotyczące dziedziny to cyberataki ukierunkowane na ICS, 

zastosowanie przetwarzania w chmurze w środowisku przemysłowym oraz nowoczesne sieci 

elektroenergetyczne. Eksperci są zgodni, że jedną z największych przeszkód na drodze do 

poprawy cyberbezpieczeństwa ICS jest uzasadnienie kosztów cyberbezpieczeństwa przed 

kadrą kierowniczą. W tym celu cyberbezpieczeństwo powinny być wyraźnie postrzegane jako 

czynnik biznesowy przynoszący przedsiębiorstwu realne korzyści ekonomiczne. 

Dostępne standardy, wytyczne i przepisy prawne są stosunkowo ogólne. Większość z nich 

poświęcona jest komunikacji ICS, systemom zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 

definicjom profili bezpieczeństwa.  Spośród wszystkich sektorów przemysłowych, sektor 

elektryczny jest najbardziej pokryty dedykowanymi standardami, wytycznymi i przepisami, 

natomiast najmniej aktywne są sektory związane z gospodarką wodną oraz rolnictwem. Nie 

wszystkie sektory objęte politykami EU. Wiele dokumentów pochodzi ze Stanów 

Zjednoczonych, a także międzynarodowych organizacji takich jak IEEE, ISO, itd. Jednocześnie 

niektóre państwa UE opracowały własne wytyczne a nawet mandaty przemysłowe, w tym 

Wielka Brytania, Niemcy i Norwegia należą do najbardziej aktywnych w tym obszarze. 

Uczestnicy ankiety są zgodni co do tego, że najbardziej skuteczne mechanizmy ochrony ICS to 

dobre praktyki i standardy. Najbardziej cenione są standardy cechujące się całościowym 

ujęciem problemu i zorientowaniem biznesowym, a także dotyczące zarządzania ryzykiem. 

Wynika to z faktu, że ich skuteczność wykazały doświadczenia wdrożeniowe. Zbyt 

rozbudowane, lub zbyt techniczne standardy nie należą do preferowanych. Zdaniem 

ankietowanych koszty wdrożenia podstawowego zbioru standardów są akceptowalne. 

Natomiast poziom zastosowania standardów został oceniony na niski, lub średni, z przewagą 

wykorzystania standardów międzynarodowych i amerykańskich wytycznych. Zdaniem 

ekspertów należy jak najszybciej opracować zbiór dokumentów dotyczących 

cyberbezpieczeństwa ICS o zasięgu europejskim. 

Powinny też powstać wzorcowe plany cyberbezpieczeństwa dla każdego operatora i/lub 

infrastruktury. W pierwszym etapie wystarczy także ogólny wzorcowy plan dla wszystkich 

uczestników. Treści planów powinny obejmować bezpieczeństwo operacyjne i fizyczne, 

zagadnienia techniczne, zarządzanie bezpieczeństwem (w tym role i odpowiedzialności), miary 
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znaczenia biznesowego, a także zarządzanie kryzysowe. Personel techniczny powinien 

otrzymać wytyczne: i) zapewniające zrozumienie bieżących technologii informacyjnych i 

problemów cyberbezpieczeństwa; ii) dotyczące różnic między konwencjonalnymi systemami 

ICT i ICS, w tym dotyczących zarządzania bezpieczeństwem procesów; iii) opisujące praktyki 

pozwalające na współpracę między organizacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa ICS. 

Zdaniem operatorów opracowywanie planów bezpieczeństwa jest jednak kosztowne. 

Zdaniem ekspertów, istnieje znacząca potrzeba utworzenia i promowania inicjatyw związanych 

z wymianą informacji oraz współpracą. Korzyści to dostęp do specjalistycznych ekspertyz, 

możliwość rozwijania zintegrowanych rozwiązań a także podnoszenie świadomości. 

Producenci i dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa ICT powinni ściśle współpracować z 

producentami systemów automatyki, zapewniając wzajemnie uzupełniającą się i 

skonsolidowaną wiedzę. By uzyskać pełny obraz zagadnień, pożądana jest również 

partycypacja uniwersytetów i organizacji publicznych. Zdaniem uczestników ankiety 

współpraca i wymiana informacji między sektorem publicznym i prywatnym jest niezbędna do 

osiągnięcia poprawy cyberbezpieczeństwa ICS, nawet pomimo różnych, a czasem przeciwnych 

interesów. 

Badania ujawniły potrzebę stworzenia wspólnego laboratorium cyberbezpieczeństwa (ang. 

testbed) umożliwiającego poświadczanie i certyfikację bezpieczeństwa oraz poprawnej 

współpracy ICS. Laboratorium powinno działać na poziomie europejskim, a środki na jego 

utworzenie oraz utrzymanie powinny pochodzić od organizacji publicznych i prywatnych. 

Wskazane jest uczestnictwo uniwersytetów ze względu na posiadane przez nie doświadczenia 

związane z uruchamianiem mniejszych laboratoriów, specjalistyczną wiedzę oraz warsztat 

metodologiczny. Zdaniem części ankietowanych, certyfikacja ICS w ramach laboratorium 

cyberbezpieczeństwa powinna być wręcz obowiązkowa. W jej ramach operatorzy i producenci 

ICS weryfikowaliby spełniany poziom ochrony, poprawność ustawień bezpieczeństwa, a także 

zgodność systemów, a w tym komponentów cyberbezpieczeństwa. 

Bieżące inicjatywy podnoszenia świadomości i upowszechniania wiedzy na temat 

cyberbezpieczeństwa ICS znane były dwóm trzecim uczestników ankiety, z których większość 

aktywnie w nich uczestniczyła. Zdaniem ekspertów należałoby poprawić jakość 

organizowanych wydarzeń, ponieważ często ich tematyka jest zbyt ogólna, lub są 

ukierunkowane komercyjnie, z nastawieniem na sprzedaż produktów, bądź w przypadku 

konferencji i warsztatów naukowych, występuje nieproporcjonalność w reprezentacji 

uczestników sektora (obecność pracowników naukowych, brak operatorów, producentów itd.)  
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Należy powołać zespół reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa ICS (ang. ICS-CERT – 

Industrial Control Systems Computer Emergency Response Team) działający na poziomie 

europejskim, obsługujący zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne oraz promowany 

przez ENISA. W ramach swoich zadań powinien opracowywać aktualne wytyczne 

cyberbezpieczeństwa i model podatności, dostosowane do pojawiających się zagrożeń. 

Optymalnie zagadnienia cyberbezpieczeństwa powinny być rozpatrywane w ramach sektorów, 

co oznacza powołanie specjalistycznych oddziałów dla sektora energetycznego, 

transportowego, gospodarki wodnej itd. działających w sposób skoordynowany. 

W odniesieniu do kierunków badań, powinny one koncentrować się na 1) wytrzymałych i 

elastycznych architekturach, ii) wczesnym wykrywaniu anomalii z pomocą analizy zachowania 

sieci (ang. Network Behaviour Analysis – NBA) oraz oprogramowania SIEM (ang. Security 

Incident and Event Management); iii) bezkolizyjnym instalowaniu aktualizacji i poprawek nie 

wymagającym zatrzymania procesów przemysłowych; iv) metod zarządzania zagrożeniami 

oraz v) poprawą technik kryminalistycznych w ramach wsparcia organów ścigania. Największe 

wyzwania techniczne, potencjalnie możliwe do rozwiązania w ramach badań naukowych to 

ochrona przed atakami ukierunkowanymi i uporczywymi zagrożeniami, wewnętrznymi 

naruszeniami cyberbezpieczeństwa (umyślnymi i nieumyślnymi) a także rosnące trudności w 

zarządzaniu podatnościami, czy problematyka prywatności w związku z rozwojem 

nowoczesnych sieci elektroenergetycznych. 

7.3. Zalecenia dotyczące ochrony ICS dla UE 

Na podstawie najważniejszych wniosków i obserwacji sformułowano zalecenia dotyczące 

ochrony systemów automatyki dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Zalecenia 

wskazują potrzebę. 

1. Opracowania europejskich i krajowych strategii cyberbezpieczeństwa ICS 

2. Opracowania wytycznych i dobrych praktyk dla ICS 

3. Opracowania planów cyberbezpieczeństwa dla ICS 

4. Wspierania szkoleń i podnoszenia świadomości 

5. Zbudowania wspólnego laboratorium testowania (ang. testbed) dla UE, lub alternatywnie 

ram certyfikacji ICS 

6. Rozwoju krajowych ośrodków reagowania na zagrożenia i incydenty ICS 

7. Wspierania badań dotyczących cyberbezpieczeństwa ICS wykorzystując obecne Programy 

Badawcze 
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7.4. Publikacje 

Opisane wyżej badania zostały przedstawione w obszernym raporcie ENISA (prawie 500 

stron), którego byłem redaktorem oraz współautorem [12]. Raport składa się z głównej części 

oraz 5 załączników. Część główna stanowi podstawowe źródło wiedzy związanej z zaleceniami 

ochrony ICS dla UE, natomiast 5 załączników zawiera szczegóły badań. W części głównej 

opisujemy cel i zakres badań, zastosowaną metodykę, najważniejsze wnioski i obserwacje, 

zalecenia oraz wnioski końcowe. W Załączniku I przedstawiliśmy wyniki analiz literatury.  

Tworzą one szeroki obraz bieżącej sytuacji cyberbezpieczeństwa ICS. Załącznik II zawiera opis 

i rezultaty szczegółowej analizy danych pozyskanych z ankiet oraz wywiadów. Załącznik III 

stanowi zestawienie aktualnych standardów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ICS. W 

Załączniku IV umieściliśmy kompletną listę inicjatyw ochrony ICS wraz z ich krótkimi 

opisami. Załącznik V zawiera szczegółowy opis najważniejszych wniosków i obserwacji. Na 

ich podstawie sformułowaliśmy zalecenia ochrony ICS. Dodatkowo szósty załącznik 

nieudostępniany publicznie poświęcony jest warsztatom tematycznym podczas których wraz z 

wybranymi uczestnikami dokonaliśmy walidacji studium. 

W artykule [11] (rozdziale monografii rozpoznawanym przez WoS) napisanym wraz z drugim 

współautorem i kierowanym do środowiska naukowego, przedstawiamy najważniejsze 

elementy badań. Najpierw opisujemy sytuację problemową oraz użytą metodykę, a następnie 

przedstawiamy wyzwania ochrony ICS zidentyfikowane w ramach studium oraz 

odpowiadające na nie zalecenia ENISA. 

7.5. Znaczenie badań 

Siedem zaleceń dotyczących ochrony ICS dla UE jak również samo studium sytuacji 

cyberbezpieczeństwa ICS były szeroko rozpoznane w UE (przede wszystkim wśród praktyków 

– operatorów i dostawców rozwiązań, ale także przez organizacje publiczne zajmujące się 

cyberbezpieczeństwem) i miały znaczący wpływ na następne działania w dziedzinie ICS. Dla 

przykładu w 2013 roku opracowano i opublikowano dobre praktyki i wytyczne dotyczące 

testowania ICS 16  a w 2015 roku dokonano oceny istniejących inicjatyw związanych z 

certyfikowaniem umiejętności zawodowych pod kątem ich powiązania z tematyką 

cyberbezpieczeństwa ICS i opracowano zalecenia dotyczące modelu certyfikacji ICS 17 . 

                                                 
16 A. Pauna and K. Moulinos, “Good Practices for an EU ICS Testing Coordination Capability,” 

2013. 
17 A. Pauna, “Certification of Cyber Security skills of ICS/SCADA professionals,” 2015. 
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Powstały ośrodki certyfikacji ICS, na przykład Global Information Assurance Certification 

(GIAC) ICS Security Certification (https://uk.sans.org/courses/industrial-control-

systems/certifications). Opracowano programy szkoleń i podnoszenia świadomości dla ICS. 

Dla przykładu oferta edukacyjna organizacji ENCS (ang. European Network for Cyber 

Security) (www.encs.eu) zawiera kursy “Red Team –  Blue Team Training for Industrial 

Control Systems and Smart Grid Cyber Security” oraz “Customised Education & Training 

Workshop” dotyczące tematyki cyberbezpieczeństwa ICS. 

Od czasu mojego oddelegowania ENISA po dzień dzisiejszy kontynuuje prace w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa ICS. Agencja opublikowała szereg raportów ze swoich badań 

dotyczących ochrony ICS. Ich tematyka wyraźnie rezonuje z najważniejszymi wnioskami i 

obserwacjami pochodzącymi z kierowanych przez mnie badań cyberbezpieczeństwa ICS. 

Raporty te to: “Analysis of ICS-SCADA Cyber Security Maturity Levels in Critical Sectors” 

(poświęcony analizie poziomów dojrzałości cyberbezpieczeństwa ICS w krytycznych 

sektorach), “Certification of Cyber Security skills of ICS/SCADA professionals” (dotyczący 

certyfikacji umiejętności zawodowych związanych z cyberbezpieczeństwem w ICS), “Good 

Practices for an EU ICS Testing Coordination Capability” (zawierający dobre praktyki 

testowania ICS na poziomie europejskim) , “Window of exposure… a real problem for SCADA 

systems?” (poświęcony tematyce instalowania aktualizacji i poprawek w systemach ICS), czy 

“Can we learn from SCADA security incidents?” (opisujący problematykę analiz incydentów 

ICS).  

W 2014 roku ENISA powołała grupę ekspercką zrzeszającą reprezentantów sektora ICS –

ENISA ICS Security Stakeholder Group, która w 2015 roku przejęła koordynację European 

SCADA and Control Systems Information Exchange (EuroSCSIE) – istniejącej wcześniej 

europejskiej grupy eksperckiej dedykowanej ICS. Misją zespołu jest inicjowanie, uczestnictwo 

oraz promowanie działań związanych z ochroną ICS. 

                                                 

 

https://uk.sans.org/courses/industrial-control-systems/certifications
http://www.encs.eu/
https://uk.sans.org/courses/industrial-control-systems/certifications
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8. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa w nowoczesnych sieciach 

elektroenergetycznych 

W latach 2011-2012 przygotowałem, a następnie prowadziłem (na stanowisku zastępcy 

kierownika oraz kierownika – w końcowych etapach projektu) analogiczny projekt 

zadedykowany nowoczesnym sieciom elektroenergetycznym (ang. Smart Grids – SG).  

8.1. Cel i metodyka badań 

Celem projektu było pozyskanie aktualnej wiedzy o problemach cyberbezpieczeństwa SG w 

Europie. W tym zagrożeń, ryzyk i wyzwań, oraz krajowych i europejskich inicjatyw 

związanych z poruszaną tematyką. W projekcie zastosowano podobną metodykę, jak w badaniu 

ICS, to znaczy przeprowadzono i) analizę literatury; ii) badanie ankietowe; oraz iii) wywiady. 

W ramach analizy literatury przeanalizowano ponad 230 dokumentów takich jak: i) uznane 

publikacje: raporty techniczne, książki specjalistyczne, dobre praktyki, standardy i artykuły 

naukowe; ii) inne dokumenty techniczne: tzw. białe księgi, instrukcje, ulotki; iii) najnowsze 

wiadomości: fora dyskusyjne, listy mailingowe, blogi, twitter, itd. W przeciwieństwie do 

studium ICS użyto wyłącznie jednego kwestionariusza, rezygnując z różnicowania formularza 

w zależności od grupy uczestników sektora elektroenergetycznego. Niemniej jednak 

kwestionariusz pozwala określić do której z 9 grup (producenci, operatorzy systemów 

dystrybucyjnych, operatorzy systemów przesyłowych, uniwersytety itd.) należał ankietowany. 

Kwestionariusz zawierał 11 rozbudowanych pytań otwartych. W odróżnieniu do podejścia 

przyjętego w studium ICS, pytania były bardziej ukierunkowane na pozyskanie informacji, niż 

ocenę stopnia wiedzy ekspertów. Zadaniem ankiety nie było pozyskanie treści do 

sformułowania zaleceń, a nie danych ilościowych ilustrujących sytuację cyberbezpieczeństwa 

ICS. To dlatego preferencją było użycie otwartych pytań. Podczas badań wysłano 304 

kwestionariusze, a otrzymano 50 wypełnionych. Następnie przeprowadzono 23 wywiady. 

Analiza otrzymanych danych pozwoliła wyodrębnić 90 najważniejszych wniosków i 

obserwacji, pogrupowanych w 12 kategoriach: i) największe wyzwania dla SG ii) podstawowe 

komponenty SG; iii) pilotażowe uruchomienia SG i cyberbezpieczeństwa; iv) szacowanie 

ryzyka w SG; v) certyfikacja i rola krajowych organizacji certyfikujących; vi) elementarne 

kwestie bezpiecznych SG; vii) wyzwania cyberbezpieczeństwa SG; viii) aktualne inicjatywy 

cyberbezpieczeństwa SG; ix) metryki cyberbezpieczeństwa SG; x) zarządzanie cyberatakami; 

xi) tematy badań związanych z cyberbezpieczeństwem SG; oraz xii) uzasadnienie biznesowe 
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dla SG (ang. business case). W kolejnych akapitach przedstawiono wybrane najważniejsze 

wnioski i obserwacje. 

8.2. Najważniejsze wnioski i obserwacje 

Według ankietowanych, niedostateczną uwagę poświęca się cyberbezpieczeństwu i 

prywatności, które wyraźnie nie należą do priorytetów w rozwoju SG. Postrzegane są jako 

wtórny element systemów, a nie jako proces który powinien zostać uwzględniony już na etapie 

ich projektowania w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności ochrony, a jednocześnie 

obniżenia jej kosztów. Jest to szczególnie ważne w dobie postępującego zaawansowania 

konstrukcyjnego urządzeń przemysłowych. Włączenie do systemu elektroenergetycznego 

części obiektów należących do konsumentów (systemy szybkiej odpowiedzi na 

zapotrzebowanie – ang. demand-response, czy domowe źródła energii), znacząco zwiększa 

podatność na ataki, a związane z nimi ryzyko jest wysokie z uwagi na brak możliwości 

kontrolowania prywatnego środowiska domowego konsumentów. Kolejne zagrożenia 

związane są ze zwiększonym wykorzystaniem sieci publicznych w infrastrukturach 

energetycznych.  

Pierwszym krokiem w ochronie SG powinno być zabezpieczenie istniejących procesów oraz 

wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Systemy te definiują 

struktury organizacyjne, procesy, procedury i polityki wspomagające reagowanie na zagrożenia 

i radzenie sobie z problemami technicznymi, czy promujące szkolenia i podnoszenie 

świadomości. Tworząc zabezpieczenia należy realizować strategię ochrony dogłębnej (ang. 

defense in depth) oraz bezpieczeństwa i prywatności na etapie projektowania (ang. security and 

privacy by design). Istotna jest świadomość użytkowników na temat zagrożeń mogących mieć 

wpływ zarówno na ich życie, jak i funkcjonowanie organizacji. Stąd konieczne jest 

prowadzenie okresowych szkoleń, dostosowanych do zajmowanego przez pracownika 

stanowiska. 

Chociaż cyberbezpieczeństwo postrzegane jest jako ważny obszar w projektach SG, to gdy 

przychodzi do praktycznej realizacji, często zostaje pominięte ze względu na ograniczony 

budżet, niedostępność zasobów, powiązania z innymi projektami, czy brak wiedzy eksperckiej. 

Tymczasem w obecnych odporność na cyberataki, w szczególności na ataki odmowy dostępu 

(ang. Denial of Service – DoS), jest determinantą stabilności SG i braku przerw w dostawach 

energii elektrycznej. Wrażliwe dane przetwarzane i przechowywane w SG, takie jak dane 

konsumentów, czy odczyty i polecenia sterujące realizowane przez zautomatyzowane systemy 
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podejmowania decyzji (np. związane z równoważeniem dystrybucji) powinny podlegać 

ochronie. Odnośnie ochrony danych osobowych i bezpiecznego ich przetwarzania, eksperci 

wskazali dwa wyzwania: i) możliwość wywodzenia nowych informacji z danych dostępnych 

(np. zwyczaje domowe użytkowników na podstawie odczytów liczników energii elektrycznej); 

ii) konieczność udostępnienia danych pomiarowych poboru energii elektrycznej wielu 

niezależnym uczestnikom SG (np. operatorom systemu dystrybucyjnego, dostawcom usług, 

czy konsumentom). Największym wyzwaniem dla producentów i dostawców zabezpieczeń 

oraz organizacji standaryzujących jest podnoszenie świadomości i popularyzacja szkoleń wśród 

producentów energii oraz dostarczenie im wsparcia eksperckiego. Niezbędna jest też zmiana 

nastawienia wśród dostawców usług, aby uniknąć sytuacji, gdy cyberbezpieczeństwo 

uwzględnia się dopiero w obliczu masowych awarii.  

Eksperci wskazali, że najbardziej rozpoznawaną inicjatywą zajmującą się 

cyberbezpieczeństwem SG jest sojusz CEN/CENELEC/ETSI na rzecz standaryzacji SG. 

Dostawczy rozwiązań bezpieczeństwa oraz uniwersytety są najmniej zaangażowani w 

platformy wymiany informacji i inne inicjatywy cyberbezpieczeństwa. Jednak sytuacja ta 

stopniowo zmienia się wraz ze rosnącą świadomością zagrożeń w sektorze 

elektroenergetycznym. Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych (OSD i OSP) 

powinny mieć bardziej aktywną, przewodnią rolę. Operatorzy sieci elektroenergetycznych, 

jako najbardziej zaangażowani w rozwój SG, są w pierwszej linii odpowiedzialni za 

zapewnienie zabezpieczeń. Wskazywane obszary poprawy to: i) brak widoczności inicjatyw 

europejskich; ii) powtarzalność tematów w inicjatywach ogólnoeuropejskich; iii) obecność tych 

samych ekspertów w różnych inicjatywach; oraz iv) brak koordynacji. 

Aby dobrze zidentyfikować cele, potrzeby i trudności w ochronie krajowych infrastruktur 

energetycznych, organizacje publiczne powinny przyjąć podejście bazujące na analizie ryzyka. 

Należy przy tym uwzględnić różnice w priorytetach dotyczących akceptowalnych poziomów 

ryzyka i zagrożeń między Państwami Członkowskimi. OSD i OSP powinny przeprowadzać 

obowiązkowe analizy ryzyka, za pomocą określonej metodyki oraz z udziałem pracowników 

technicznych, w celu identyfikacji krytycznych zasobów, procesów i zagrożeń oraz 

zdefiniowania planu ochrony. Wskazano zapotrzebowanie na metody analizy ryzyka dla SG 

uwzględniające zależności między elementami systemu, analizę biorących w nim udział 

podmiotów (ich opinie, założenia i oczekiwania), czy ocenę zagrożeń i podatności. Techniki 

wykorzystywane przez dostawców usług to m.in. i) zespołowe oszacowania ryzyka bazujące 

na spotkaniach i dyskusji ekspertów; ii) konkretne metodyki, takie jak brytyjska IS1. 
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Ankietowani wskazali istotną rolę krajowych organizacji certyfikujących w zapewnianiu 

cyberbezpieczeństwa SG, gdyż i) dostarczają gwarancji bezpieczeństwa krytycznych 

komponentów SG na podstawie weryfikacji zgodności z profilami ochrony; ii) poświadczają 

spójność aspektów organizacyjnych (np. procesów i pracowników) ze strategią zarządzania 

cyberbezpieczeństwem. Audyt certyfikacyjny zarządzania cyberbezpieczeństwem w SG 

powinien obejmować weryfikację poprawności realizacji systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w obiektach należących do operatorów oraz, jeśli to możliwe, 

także innych uczestników sektora. Umożliwia on dalsze audyty wewnętrzne oraz 

porównywanie się z innymi. Eksperci wskazują serię ISO 27K jak podstawowy zbiór 

standardów do certyfikacji. W dalszej kolejności ISA99 i NISTIR 7628. Ten ostatni wymaga 

jednak adaptacji do rynku europejskiego. 

Istnieje potrzeba opracowania ram harmonizacji wymagań cyberbezpieczeństwa między 

Państwami Członkowskimi oraz ustanowienia podstawowego zbioru zabezpieczeń dla UE. 

Pozwoli to weryfikować kompletność i poprawność systemów zabezpieczeń w organizacjach, 

a także porównywanie organizacji ze sobą. Ramy harmonizacji powinny zawierać następujące 

elementy: i) podstawy zbiór standardów i wytycznych; ii) schematy certyfikacji dla organizacji 

oraz dla rozwiązań technicznych; iii) organizację certyfikacyjną ustanowioną na zasadach 

partnerstwa publiczno-prywatnego; iv) uregulowania prawne nakładające obowiązek 

certyfikacji i szacowania ryzyka; oraz v) platformy wymiany informacji między OSD i OSP. 

Podstawowy zbiór standardów powinien definiować i) wspólną architekturę odniesienia; ii) 

modelową metodykę szacowania ryzyka; iii) metodykę oceny zależności wewnątrz SG; iv) 

strategię reagowania na incydenty; v) wymagania techniczne dla produktów; vi) wymagania 

organizacyjne dla podmiotów prawnych uczestniczących w rynku; vii) ustandaryzowane 

wymagania łączące wymagania wobec produktów z wymaganiami organizacyjnymi (np. 

wzorce bezpiecznych ustawień, instrukcje konfigurowania dla pracowników technicznych itd.); 

oraz viii) standardowe wymagania dla zarządzania cyberbezpieczeństwem. 

Wskazywane obiecujące kierunki badań dotyczących cyberbezpieczeństwa SG obejmują: i) 

ochronę ICS w SG; ii) architektury samo-naprawiające się i wycofywalne w sposób płynny 

(ang. graceful degrading); iii) ustandaryzowane i bezpieczne połączenia między 

komponentami i sekcjami SG; iv) zarządzanie procesami wykorzystującymi techniki 

kryptograficzne; v) analiza zależności w ramach SG; vi) zarządzanie cyberbezpieczeństwem; 

vii) modelowanie przypadków użycia; viii) analiza zagrożeń; ix) opracowywanie sposobów 

ochrony przed rozproszonymi atakami odmowy usługi (ang. Distributed Denial of Service – 



29 

 

DDoS); x) metryki umożliwiające określenie dojrzałości rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla 

każdego obszaru SG; xi) urządzenia komunikacji jednokierunkowej; xii) ochrona przed 

podatnościami dnia-zero; xiii) optymalizacja protokołów kryptograficznych. 

8.3. Zalecenia cyberbezpieczeństwa SG 

W oparciu o najważniejsze wnioski i obserwacje sformułowano 10 zaleceń dotyczących 

cyberbezpieczeństwa SG: 

1. Komisja Europejska (KE) wraz z odpowiednimi instytucjami w Państwach Członkowskich 

(PC) powinny podjąć działania mające na celu poprawę politycznych i prawnych ram 

cyberbezpieczeństwa nowoczesnych sieci elektroenergetycznych na poziomie krajowym i 

europejskim. 

2. KE we współpracy z ENISA i PC powinny promować utworzenie partnerstwa państwowo-

prywatnego do koordynacji inicjatyw cyberbezpieczeństwa SG. 

3. ENISA i KE powinny wspierać inicjatywy podnoszenia świadomości i szkoleń. 

4. KE i PC we współpracy z ENISA powinny sprzyjać inicjatywom wymiany informacji oraz 

upowszechniającym wiedzę. 

5. KE wespół z ENISA, PC i sektorem prywatnym powinny opracować podstawowy zbiór 

środków bezpieczeństwa w oparciu o istniejące standardy i wytyczne. 

6. Zarówno KE jak i odpowiednie instytucje KC powinny promować rozwój schematów 

certyfikacji bezpieczeństwa komponentów, produktów oraz organizacji. 

7. KE i właściwe instytucje PC powinny wspierać tworzenie laboratoriów 

cyberbezpieczeństwa (ang. testbeds) oraz przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa. 

8. KE i PC, we współpracy z ENISA, powinny dokładnie przeanalizować i dostosować 

strategie cyberbezpieczeństwa, w celu koordynacji rozwiązań bezpieczeństwa 

wykorzystywanych do ochrony przed cyber incydentami dużej skali, dotykającymi sieci 

elektroenergetyczne w całej Unii Europejskiej. 

9. Właściwe organy PC wraz z zespołami reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa 

(ang. Computer Emergency Response Team – CERT) powinny zainicjować działania 

mające na celu przypisania CERT’om roli doradczej w rozwiązywaniu problemów 

cyberbezpieczeństwa w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych. 

10. KE i właściwe organy PC we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi i badawczymi 

powinny wspierać badania dotyczące cyberbezpieczeństwa SG wykorzystujące obecne 

Programy Badawcze. 
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8.4. Publikacje 

Analogicznie jak dla studium ICS, badania i ich wyniki zostały przedstawione w 

wyczerpującym raporcie ENISA [13] (ponad 400 stron), którego byłem redaktorem wraz z 

drugim kolegą. Uczestniczyłem również w pisaniu niektórych części raportu – głównie 

wprowadzających i podsumowujących oraz związanych z zaleceniami. Podobnie jak przy 

studium ICS, raport został podzielony na części. W raporcie głównym opisujemy kontekst 

badań, ich cel i zakres a także użytą metodykę. Następnie przedstawiamy najważniejsze 

wnioski i obserwacje oraz zalecenia ochrony SG. Załączniki I i II zawierają opis 

najważniejszych rezultatów analizy literatury. Załącznik I wprowadza do problematyki 

nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, a Załącznik II opisuje związane z nimi problemy 

cyberbezpieczeństwa. Załącznik III zawiera wyniki analiz danych pochodzących z ankiety oraz 

wywiadów. Załącznik IV to zestawienie dostępnych standardów, wytycznych i dokumentów 

prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych i SG. Załącznik V 

przedstawia istniejące inicjatywy w tej dziedzinie oraz szczegółową analizę wdrożeń 

pilotażowych [13]. 

8.5. Znaczenie badań 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku studium ENISA dotyczącego systemów ICS, także 

badanie poświęcone nowoczesnym sieciom elektroenergetycznym, zostało szeroko rozpoznane 

w UE (przede wszystkim wśród praktyków – operatorów i dostawców rozwiązań, ale także 

przez organizacje publiczne zajmujące się cyberbezpieczeństwem) i wpłynęło na dalsze 

działania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa SG.   

Na przykład wybrane inicjatywy związane z certyfikacją w obszarze cyberbezpieczeństwa SG, 

odpowiadające szóstemu zaleceniu studium są następujące. Niemieckie Ministerstwo 

Gospodarki wyznaczyło Federalne Biuro Bezpieczeństwa Informacji (niem. Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) do opracowania profilu ochrony dla bram 

sieciowych liczników używanych w SG (ang. smart metres). Oprócz tej certyfikacji 

ukierunkowanej na urządzenia, niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobligowane 

do zapewnienia zgodności ich systemów z ISO/IEC 27001 do końca 2015. W Wielkiej Brytanii 

Departament Energii i Zmian Klimatycznych zdefiniował wymagania bezpieczeństwa dla SG 

oraz architekturę bezpieczeństwa, potrzebne w obowiązkowej certyfikacji liczników SG w 

ramach procesu CPA (ang. Commercial Product Assurance). We Francji stosuje się schemat 

certyfikacji o akronimie CSPN (fr. Certification de Sécurité de Premier Niveau), oparty na 
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Common Criteria, do liczników SG oraz koncentratorów danych. Nowoczesne sieci 

elektroenergetyczne są tam postrzegane jako rodzaj ICS. 

Europejska grupa ekspercka zajmująca się tematyką cyberbezpieczeństwa SG (ang. Expert 

Group on the Security and Resilience of Communication Networks and Information Systems for 

Smart Grids) koordynowana przez Komisję Europejską działa na zasadach partnerstwa 

państwowo-prywatnego z szerokim uczestnictwem przedstawicieli sektora prywatnego 

(zalecenie 2). Został też opracowany (i opublikowany pod koniec 2012 roku) podstawowy zbiór 

środków bezpieczeństwa dla SG w oparciu o istniejące standardy i wytyczne (zalecenie 5).  

Od czasu mojego oddelegowania ENISA po dzień dzisiejszy kontynuuje prace w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa SG. Agencja opublikowała szereg raportów ze swoich badań dotyczących 

ochrony SG. Podobnie jak dla studium SG, ich tematyka podąża za najważniejszymi wnioskami 

i obserwacjami pochodzącymi z kierowanych przez mnie i współkierowanych badań 

cyberbezpieczeństwa SG. Raporty te to: “Smart Grid Security Certification in Europe” 

(certyfikacja w obszarze cyberbezpieczeństwa SG w UE), “Appropriate security measures for 

smart grids” (podstawowy zbiór środków bezpieczeństwa dla SG) i “Communication network 

interdependencies in smart grids” (analiza zależności sieci komunikacyjnych w SG). 

9. Metoda analizy kosztów cyberbezpieczeństwa 

Wśród ośmiu najważniejszych wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa systemów 

automatyki zidentyfikowanych w ramach studium ICS przeprowadzonego w ENISA (i 

opisanego w rozdziale 7 niniejszego autoreferatu) jest brak wystarczającego zaangażowania 

kierownictwa w kwestie cyberbezpieczeństwa. Kadra kierownicza postrzega 

cyberbezpieczeństwo jako koszt, a nie jako inwestycję. Co więcej, ma tendencję do znaczącego 

przeszacowania tego kosztu i co skutkuje niechęcią do jego poniesienia. W rezultacie wdrażane 

są prowizoryczne i tymczasowe rozwiązania cyberbezpieczeństwa. Zdaniem uczestników 

ankiety, uzasadnienie kosztów i przekonanie kierownictwa do ich podjęcia, stanowi jedną z 

głównych barier w poprawie cyberbezpieczeństwa infrastruktur wykorzystujących systemy 

automatyki [12]. Jest to problem, który dotyczy nie tylko obszarów automatyki przemysłowej, 

ale cyberbezpieczeństwa w ogóle [14], [15]. 

Mój wkład w rozwiązanie tego problemu polegał na zaproponowaniu metody szacowania 

kosztu działań zapewniających skuteczny poziom cyberbezpieczeństwa. Koszty te są 

najczęściej niejawne, a przez to trudne do zidentyfikowania. Metoda pozwala je zgrubnie 
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określić na podstawie niewielkiej liczby parametrów opisujących organizację takich jak liczba 

pracowników, wskaźniki fluktuacji, czy wysokości wynagrodzeń. Opisywane rozwiązanie 

rozszerza zbiór dostępnych metod szacowania kosztów zarządzania cyberbezpieczeństwem 

pozwalając uzyskać całościowy obraz tych kosztów [14]–[16]. 

Prace nad metodą obejmowały analizę uznanych metod analizy kosztów działalności 

przedsiębiorstw, a następnie wybranie tej, która najlepiej odnosi się do problemu poruszanego 

w niniejszej pracy. Następnie zaproponowano modyfikacje, służące dopasowaniu do specyfiki 

zagadnienia. Badania obejmowały również identyfikację wszelkich działań związanych z 

zarządzaniem bezpieczeństwem IT, wybór oraz przyporządkowanie nośników kosztów oraz 

określenie minimalnego zbioru danych wejściowych, które pozwolą uzyskać zadowalające 

rezultaty oszacowań. Metodę poddano ocenie w ramach szeregu studiów przypadku 

obejmujących infrastruktury krytyczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, czy jednostki 

administracji publicznej i służby zdrowia [14]–[16]. 

9.1. Wybór i adaptacja metody kalkulacji kosztów 

Tradycyjne metody kosztów są zorientowane na wyznaczenie kosztu jednostkowego produktu, 

przy znajomości kosztów bezpośrednich i ogólnozakładowych przedsiębiorstwa18. Istotą tych 

metod jest odpowiedni podział i przyporządkowanie kosztu do produktów. Tymczasem w 

analizowanym problemie to właśnie te koszty bezpośrednie i pośrednie nie są znane, i to je 

należy oszacować. Nie występuje tu także problem określania kosztu jednostkowego.  

Metody Activity-Based Costing (ABC) i Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) 

koncentrują się na działaniach, jako podstawowych obiektach związanych z kosztami w 

przedsiębiorstwie 19 . W tym sensie stają się przydatne, gdyż proponują podejście do 

oszacowania czynnościowego (w przeciwieństwie do rzeczowego – związanego z zasobami 

rzeczowymi) kosztu wdrażania bezpieczeństwa IT w organizacji, bazujące na określeniu 

wszystkich działań związanych z tym przedsięwzięciem. Tak samo w przypadku rachunku 

kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem, każde z działań zostanie 

                                                 
18 R. Cooper and R. S. Kaplan, Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, 

2000. 
19 R. S. Kaplan, S. R. Anderson, P. Mućko, i A. Mućko, Rachunek kosztów działań sterowany 

czasem - TDABC Time-Driven Activity-Based Costing: prostsza i bardziej skuteczna droga do 

większych zysków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 
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powiązane z odpowiednimi obiektami kosztów za pomocą nośników kosztów, a następnie 

zostanie określony koszt działań.  

Wybranym nośnikiem kosztów zasobów jest nośnik czasu trwania. Ponieważ zasoby w 

zarządzaniu bezpieczeństwem informacji mają charakter przede wszystkim osobowy, 

najbardziej naturalnym wyborem nośnika kosztów zasobów jest czas pracy personelu 

wyrażany w godzinach. O ile jednak w przypadku metody ABC i TDABC, działania 

przyporządkowywane są różnym obiektom kosztów, to w przypadku analizowanego problemu, 

zostaną one wszystkie zsumowane, jako że wspólnie wpływają na koszt przedsięwzięcia.  

Drugą, niezwykle istotną różnicą jest to, iż w przypadku rachunku kosztów działań oraz 

rachunku kosztów działań sterowanego czasem, podobnie jak w metodach tradycyjnych, koszty 

działań znane są w organizacji, i otrzymuje się je głównie w drodze ankietowania bądź 

przepytywania pracowników. Natomiast w odniesieniu do analizowanego zagadnienia 

wszystkie koszty działań należy oszacować. 

9.2. Identyfikacja listy działań 

W celu zdefiniowania listy działań dokonano analizy standardów i powszechnie uznanych 

monografii dotyczących zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Z uwagi na 

poszukiwaną uniwersalność działań (a przy tym powszechną stosowalność), wskazane by było, 

aby lista działań bazowała na standardzie. 

W wyniku analiz literatury obejmującej między innymi pozycje takie jak20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25  za 

podstawę do opracowania listy działań, przyjęto standard NIST SP 800-53 Rev. 3 

„Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations”, 

zawierający wytyczne do wybierania i definiowania mechanizmów bezpieczeństwa (ang. 

                                                 
20  National Institute of Standards and Technology (NIST), NIST SP 800-53 Rev. 3 

Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations. U.S. 

Government Printing Office, 2009. 
21 R. Lusignan, O. Steudler, and J. Allison, Managing Cisco Network Security: Building Rock-

Solid Networks. Syngress, 2000. 
22 J. Ramachandran, Designing Security Architecture Solutions. Wiley, 2002. 
23 R. Peltier, Information Security Policies and Procedures: A Practitioner’s Reference, Second 

Edition. Boston, MA, USA: Auerbach Publications, 2004. 
24 H. Tipton, Information Security Management Handbook. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 

Inc., 2003. 
25 S. Purser, A Practical Guide to Managing Information Security (Artech House Technology 

Management Library). Norwood, MA, USA: Artech House, Inc., 2004. 
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security controls) dla systemów informatycznych w agencjach federalnych Stanów 

Zjednoczonych. Wytyczne dotyczą wszystkich komponentów systemów informatycznych, 

które przetwarzają, przechowują, bądź transmitują informację federalną.  

Wyboru normy dokonano ze względu na jej następujące cechy: i) będąc powszechnie 

zaakceptowaną normą posiada wymagane cechy uniwersalności i powszechności; ii) 

przedstawiono w niej wyczerpującą listę komponentów bezpieczeństwa IT, obejmującą 

wszelkie obszary zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego organizacji; iii) 

dedykowany dla agencji federalnych, bardzo racjonalnie odnosi się do zagadnień 

bezpieczeństwa, w ten sposób, że proponowane wymagania nie są wygórowane, a jednocześnie 

ich spełnienie prowadzi do zapewnienia dobrego poziomu bezpieczeństwa organizacji; iv) jest 

w pełni zgodny z najważniejszym standardem zarządzania bezpieczeństwem – ISO/IEC 27001. 

W tabeli H-1, Załącznika H do normy NIST SP 800-53 Rev. 3 przedstawiono jednoznaczne 

odwzorowanie pomiędzy obiema normami. Lista działań utworzona na podstawie NIST SP 

800-53 Rev. 3 zawiera 101 działań obejmujących wszystkie obszary zarządzania 

bezpieczeństwem informacji.  

9.3. Przyporządkowanie nośników kosztów  

Następnie dla poszczególnych działań oszacowano czasy ich wykonywania oraz 

przyporządkowano stanowiska pracy odpowiedzialne za wykonanie. Każdemu działaniu 

przyporządkowano cztery rodzaje oszacowań czasu wykonania: i) minimalny czas wykonania; 

ii) maksymalny czas wykonania; iii) średni czas wykonania oraz iv) przeciętny czas wykonania. 

Minimalny czas wykonania jest to najkrótszy możliwy czas wymagany dla zapewnienia i 

utrzymania danego elementu bezpieczeństwa. Konsekwentnie czas maksymalny, to ilość czasu 

potrzebna na wykonanie działania, która w normalnych warunkach, nie powinna być 

przekroczona przez organizację. Czas średni jest wielkością otrzymywaną poprzez obliczenie 

średniej arytmetycznej z dwóch wcześniejszych wartości. Natomiast przeciętny czas 

wykonania odpowiada czasowi uzyskanemu w obserwacji praktyki organizacji. Jest to czas 

określający, ile przeciętnie, w praktyce, organizacje poświęcają czasu na skuteczne wykonanie 

danego działania. 

Jako zasoby przyjęto grupy pracowników odpowiedzialnych za wykonanie, bądź biorące udział 

w wykonywaniu działań według stanowisk. W tym na przykład: pracowników bezpieczeństwa 

IT, administratorów IT, pracowników działu zarządzania kadrami, kierowników lub członków 

zarządu, pracowników ochrony, czy pracowników jednostki budżetowania i kontroli finansów. 
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Następnie każdemu działaniu przyporządkowano nośniki kosztu zasobów oraz oszacowania 

czasu trwania.  

9.4. Określenie danych wejściowych 

W celu dokonania oszacowań całkowitego kosztu związanego z działaniami wdrażania i 

utrzymania bezpieczeństwa, konieczne jest podanie informacji dotyczących analizowanej 

organizacji. I tak należy określić: i) liczbę użytkowników – liczbę pracowników organizacji 

korzystających z urządzeń komputerowych; ii) liczbę pracowników bezpieczeństwa IT – 

planowaną liczbę pracowników organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu 

informatycznego; iii) wprzyj – wskaźnik przyjęć – wartość przeciętna stosunku liczby 

pracowników przyjętych do wszystkich pracowników organizacji w ciągu roku; iv) wfl – 

wskaźnik odejść – wartość przeciętna stosunku liczby pracowników odchodzących do 

wszystkich pracowników organizacji w ciągu roku; v) wprzen – wskaźnik przeniesień – wartość 

przeciętna stosunku liczby pracowników zmieniających stanowisko w organizacji do 

wszystkich pracowników organizacji w ciągu roku; vi) wmob – wskaźnik wykorzystania 

urządzeń mobilnych – wartość przeciętna stosunku liczby pracowników korzystających z 

mobilnych urządzeń komputerowych w organizacji do wszystkich pracowników organizacji w 

ciągu roku; vii) szacunkową liczbę osób spoza organizacji mających dostęp do systemu 

(wskaźnik nieobowiązkowy); oraz viii) przeciętne stawki godzinnych wynagrodzenia 

pracowników odpowiadających centrom kosztów wymienionych wcześniej (i ewentualnie 

kosztu godziny pracy systemu informatycznego).  

9.5. Dane wyjściowe 

Na podstawie powyższych danych wejściowych zostają oszacowane następujące parametry 

kosztowe: i) szacunkowy koszt całkowity działań związanych z zarządzaniem 

bezpieczeństwem IT, obejmujący koszt działań wszystkich zaangażowanych pracowników; ii) 

szacunkowy koszt całkowity działań wykonywanych wyłącznie przez pracowników 

bezpieczeństwa IT; iii) liczba wymaganych godzin pracy pracowników bezpieczeństwa IT; a 

także iv) liczba wymaganych etatów dla pracowników bezpieczeństwa IT. Dla każdego z 

parametrów określana jest wartość minimalna, maksymalna, średnia oraz przeciętna. 

9.6. Studia przypadku 

Część weryfikacyjna metody została przeprowadzona metodą wielokrotnego studium 

przypadku, mającego na celu porównanie między sobą indywidualnych przypadków 
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zastosowania metody do oszacowania kosztu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 

przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Metodę zastosowano między innymi do 

oszacowania kosztu w elektrowni gazowo-parowej będącej wcześniej obiektem analiz 

bezpieczeństwa (opisanych w rozdziale 1), w oddziale producenta opon oraz producenta stopów 

cynku, magnezu, glinu i plastiku, a także jednostce służby zdrowia. 

9.7. Publikacje 

W artykule [16] opisuję metodę szacowania kosztu, a następnie przedstawiam studium 

przypadku związane z oszacowaniem kosztu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 

oddziale producenta opon. Pokazuję w jaki sposób wykorzystanie metody i jej wyników 

wpisuje się w proces opracowywania programu cyberbezpieczeństwa dla ICS zdefiniowanego 

w wytycznych NIST SP 800-82. 

W artykule [14] przedstawiam dodatkowe informacje na temat metody, opisuję studium 

przypadku oszacowania kosztu w oddziale producenta opon oraz producenta stopów cynku, 

magnezu, glinu i plastiku oraz demonstruję aplikację webową o nazwie Security Cost 

Management Analysis (SMCA), wspierającą oszacowania kosztów za pomocą metody, poprzez 

realizację związanych z nią obliczeń. Aplikacja została rozwinięta przez magistranta 

prowadzonego pod moją opieką. 

W artykule [15], napisanym w języku polskim, przedstawiam najważniejsze cechy i elementy 

metody umieszczając ją w nowym kontekście aplikacyjnym, dotyczącym jednostek 

administracji publicznej. Opisuję też studium przypadku związane z jednostką służby zdrowia. 

9.8. Znaczenie badań 

Innowacyjne obszary badań dotyczą między innymi: (i) włączenia komponentu kosztowego 

związanego z działaniami pracowników do oszacowań kosztu zarządzania bezpieczeństwem 

zasobów informacyjnych w organizacjach; (ii) przygotowania listy działań na podstawie 

standardu NIST SP 800-53 Rel. 3; (iii) weryfikacji metody w ramach wielokrotnego studium 

przypadku. Osiągnięte wyniki dają podstawy do dalszych badań i prac rozwojowych nad 

skuteczną metodą szacowania kosztów cyberbezpieczeństwa. Rozszerzają też zakres 

przyszłych analiz naukowych, gdyż obecne podejścia nie uwzględniają komponentu 

kosztowego związanego z pracą personelu. 

Znaczenie badań w sferze społecznej i politycznej związane jest przede wszystkim z 

zapewnieniem podstawy do podejmowania decyzji dotyczących wprowadzenia procesu 
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zarządzania bezpieczeństwem informacji w infrastrukturach krytycznych. To w konsekwencji 

powinno wpłynąć zarówno na indywidualny, dotyczący konkretnego obiektu, jak i ogólny, 

związany z całą infrastrukturą elektroenergetyczną, poziom ochrony zasobów informacyjnych, 

skutkujący uniknięciem lub zmniejszeniem konsekwencji cyberataków. W przypadku 

infrastruktur krytycznych, uzasadnione inwestycje w cyberbezpieczeństwo mogą uchronić 

nawet przed bardzo dramatycznymi skutkami, takimi jak katastrofy ekologiczne, czy utrata 

zdrowia i życia tysięcy osób.  

Opracowana metoda analizy kosztów możliwa jest do wykorzystania nie tylko w sektorze 

elektroenergetycznym, ale we wszystkich infrastrukturach krytycznych. Możliwe jest jej 

zastosowanie także w organizacjach i przedsiębiorstwach nie wchodzących w skład 

infrastruktury krytycznej. Jest to szczególnie istotne we współczesnej dobie gospodarki opartej 

na wiedzy, w której zasoby informacyjne pełnią kluczową rolę w prowadzeniu działalności oraz 

osiąganiu celów organizacyjnych. Świadome, wsparte wcześniejszymi oszacowaniami, 

inwestycje w bezpieczeństwo zasobów informacyjnych, podnoszą prawdopodobieństwo 

uchronienia się przed takimi skutkami cyber-incydentów jak zakłócenia działalności 

organizacji i utrudnienia w pracy, utrata danych, czy straty finansowe. 

10. Platforma wymiany informacji o cyber-incydentach 

Kluczowym elementem strategii ochrony zasobów ICT w infrastrukturach krytycznych sektora 

elektroenergetycznego jest efektywna wymiana informacji o incydentach 26 . W jej ramach 

wszyscy interesariusze, tj. operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów 

dystrybucyjnych, dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa, organizacje standaryzujące a także 

centra badawcze i środowiska akademickie dzielą się między sobą informacjami dotyczącym 

bezpieczeństwa w systemie elektroenergetycznym. Informacje te to m.in. alarmy o nowych 

zagrożeniach, wykryte słabości systemów, środki bezpieczeństwa itd. Wymiana informacji 

pomaga w wykrywaniu podatności systemów i doborze odpowiednich zabezpieczeń, 

umożliwia też szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na zagrożenia, a tym samym pozwala 

                                                 
26 K. Stouffer, V. Pillitteri, S. Lightman, M. Abrams, and A. Hahn, “NIST SP 800-82 Guide to 

Industrial Control Systems (ICS) Security Revision 2,” 2015. 
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uniknąć eskalacji ich efektów, w tym znaczących strat finansowych27,28,29. Innym pozytywnym 

efektem jest konwergencja strategii cyberbezpieczeństwa wśród operatorów odnajdująca wyraz 

w przestrzeganiu tych samych standardów, zasad i regulacji, a także korzystaniu z tych samych, 

bądź podobnych zabezpieczeń [17]. Wynika to z faktu, że w większości przypadków operatorzy 

korzystają dziś z podobnych, a nawet tych samych rozwiązań technicznych (ICS, przekaźników 

przepływowych, systemów operacyjnych itp. – tego samego producenta, tego samego typu). 

Istotnym elementem wymiany informacji jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk, w 

tym opisów incydentów, które wystąpiły w danej IK oraz akcji naprawczych. Tak jak atakujący, 

którzy w dzisiejszych czasach łączą się w zorganizowane grupy, wymieniające się na stronach 

internetowych informacjami o podatnościach systemów ICS, także broniący tych systemów 

powinni mieć do dyspozycji podobne medium umożliwiające szybką odpowiedź na szkodliwe 

działania. Z tych powodów wspieranie wymiany informacji stało się priorytetowym elementem 

krajowych i europejskich strategii cyberbezpieczeństwa30,31,32. 

W latach 2013 – 2015 kierowałem na Politechnice Gdańskiej międzynarodowym projektem 

Distributed Energy Security Knowledge (DEnSeK) z Programu CIPS 2012 („Zapobieganie, 

gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa”) 

Komisji Europejskiej. Numer referencyjny projektu to: HOME/2012/CIPS/AG/ 4000003772. 

Celem projektu było poprawienie cyberbezpieczeństwa europejskiej infrastruktury 

energetycznej poprzez stworzenie i uruchomienie centrum wymiany i analizy informacji o 

incydentach (ang. European Energy Information Sharing and Analysis Centre (EE ISAC)) 

pozwalającego na interaktywną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między 

wszystkimi zaangażowanymi stronami. Aby zbudować zaufane relacje między uczestnikami, 

jakże konieczne w kontekście wymiany wrażliwych danych, w projekcie przewidziano 

stworzenie dedykowanej, bezpiecznej platformy wymiany informacji, wspieranej przez tzw. 

                                                 
27 D. Feledi, S. Fenz, and L. Lechner, “Toward web-based information security knowledge 

sharing,” Inf. Secur. Tech. Rep., vol. 17, no. 4, pp. 199–209, May 2013. 
28 J. Stevenson and R. J. Prevost, “Securing the Grid: Information Sharing in the Fifth 

Dimension,” Electr. J., vol. 26, no. 9, pp. 42–51, Nov. 2013. 
29 NIST, “NISTIR 7628 Revision 1 Guidelines for Smart Grid Cybersecurity,” 2014. 
30 U.S. Department of Energy, “Smart Grid Investment Grant Program Progress Report II 

(October 2013),” 2013. 
31 “Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation 

of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection.” 

2008. 
32 ENISA, “Report on Cyber Security Information Sharing in the Energy Sector,” 2016. 
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sieć świadomości sytuacyjnej (ang. situational awareness) umożliwiającą monitorowanie 

zagrożeń w europejskich IK sektora energetycznego.  

Partnerami konsorcjum byli: i) Alliander NV, dystrybutor energii, Holandia; ii) GCSEC, 

organizacja cyberbezpieczeństwa, Włochy; iii) ENEL, międzynarodowy producent i 

dystrybutor energii, Włochy; iv) Security Matters, dostawca rozwiązań cyberbezpieczeństwa, 

Holandia i v) ENCS, organizacja cyberbezpieczeństwa, Holandia. Strona internetowa projektu 

to: www.densek.eu. Strona EE-ISAC:  www.ee-isac.eu/. 

Mój wkład badawczy w rozwój platformy wymiany informacji o cyber-incydentach dla sektora 

energetycznego dotyczył: 

 zaproponowania mechanizmów anonimizacji [1], [18], 

 identyfikacji wymagań bezpieczeństwa [17], 

 opracowania modelu danych [19], [20], 

 propozycji zabezpieczeń [17], 

 definicji reguł sanityzacji danych (wyniki przedstawione w raporcie wewnętrznym 

projektu), 

 a także innych zadań projektowych takich jak opracowanie modelu biznesowego, czy 

zasad korzystania z platformy. 

10.1. Mechanizmy anonimizacji 

Ważnym problemem związanym z wymianą informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa 

jest naturalna „powściągliwość” w dzieleniu się tego typu danymi. Ta sytuacja nasila się jeszcze 

bardziej, gdy odbiorcami informacji są potencjalnie konkurencyjni uczestnicy rynku. Jednym z 

możliwych rozwiązań jest zastosowanie mechanizmów zapewniania anonimowości 

uczestników. Jako konkretną propozycję przedstawiłem dwumodułową architekturę 

anonimowości opracowaną przeze mnie w ramach pracy doktorskiej. Obecne badania 

obejmowały zakończoną pozytywnie weryfikację możliwości zastosowania w nowym obszarze 

aplikacyjnym, wskazanie sposobu instalacji architektury oraz testy użyteczności (ang. usability 

tests) [1], [18].  

Architektura składa się z dwóch modułów. Moduł I zapewnia funkcjonalność protokołu 

ochrony przed tropieniem (tzn. kompleksowego zabezpieczenia lokalizacji nadawcy), z tą 

zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej 

wędrówki. Moduł I stanowi rdzeń architektury, który z założenia ma być otoczony 

http://www.densek.eu/
http://www.ee-isac.eu/
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opcjonalnymi elementami Modułu II. Moduł II odnosi się do złożonego zagadnienia 

rozszerzonej ochrony przed tropieniem. Odpowiada ochronie na mniej prawdopodobne ataki 

analizy ruchu sieciowego oraz śledzenie agentów na podstawie interpretowania przenoszonych 

przez nich danych. Ponieważ jego całościowe wdrożenie może wymagać znaczących nakładów 

na narzuty obliczeniowe i komunikacyjne, powinno się go raczej implementować w zakresie 

wynikającym z analizy zysków do nakładów. 

W celu umożliwienia anonimowej wymiany informacji w sektorze elektroenergetycznym 

konieczna jest instalacja środowiska agentowego w jego infrastrukturze ICT. W tym celu 

zalecane jest zastosowanie platformy zgodnej ze specyfikacjami FIPA. FIPA (ang. the 

Foundation for Intelligent Physical Agents) jest organizacją standaryzującą należącą do IEEE 

Computer Society. Od 1997 FIPA opublikowała 23 specyfikacje opisujące różne aspekty 

technologii agentowej takie jak komunikację między agentami, zarządzanie agentami, czy 

agentową architekturę abstrakcyjną. 

Najbardziej dojrzałym środowiskiem agentowym zgodnym z FIPA jest JADE (ang. Java Agent 

DEvelopment Framework) – platforma agentowa udostępniana w ramach licencji otwartej, 

wspierana przez liczną społeczność użytkowników oraz programistów, którzy gwarantują jej 

ciągłą poprawę i rozwój. Środowisko JADE zostało napisane w Java, co powoduje, że jest ono 

niezależne od systemu operacyjnego i architektury sprzętowej. Cecha ta jest szczególnie ważna 

dla instalacji w systemie elektroenergetycznym, gdzie różne rodzaje systemów 

informatycznych są wzajemnie połączone. 

Aby zapewnić skuteczne działanie architektury anonimowości, kontenery platformy agentowej 

powinny być zainstalowane w poszczególnych sterowniach. Taki poziom zagęszczenia 

kontenerów jest niezbędny do osiągnięcia właściwej liczby węzłów pośredniczących dla 

protokołu ochrony przed tropieniem i wymaganego poziomu anonimizacji. W każdym z 

kontenerów zostanie włączona specjalna wtyczka do JADE służąca do zapewniania 

anonimowości (ang. anonymity add-on) oraz zarejestrowana usługa ochrony przed tropieniem. 

Sam proces aktywacji agentów niepodatnych na tropienie wymaga wykorzystania 

dedykowanych klas Java oraz wzorców zachowania związanych z przemieszczaniem się 

agentów. W tak skonfigurowanym środowisku, wrażliwe informacje o incydentach będą 

przenoszone między interesariuszami przez specjalne agenty migrujące odporne na tropienie.  

W celu porównania procesu wysyłania komunikatu za pomocą architektury anonimowości i 

TorBrowser’a, przeprowadzono testy użyteczności (ang. usability tests). TorBrowser jest 

najpopularniejszym narzędziem do zapewniania anonimowości komunikacji dostępnym w 
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Internecie. Jest to uaktualniona wersja przeglądarki Mozilla Firefox rozszerzona o komponenty 

oprogramowania Tor umożliwiającego anonimowe przeglądanie Internetu w oparciu o sieć Tor. 

Testy użyteczności zostały przeprowadzone w Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań 

Informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Uczestnicy testów najpierw realizowali przedstawione im zadania testowe, a następnie 

wypełniali kwestionariusze. Dla celów oceny użyteczności zastosowano skalę Likerta, zgodnie 

z którą ankietowani wskazują stopień w jakim zgadzają się, lub nie z danym stwierdzeniem na 

5-punktowej skali zawierające poziomy oceny od „bardzo się zgadzam” do „bardzo się nie 

zgadzam”. Aby przygotować odpowiednie stwierdzenia do testu porównawczego, 

przeanalizowano 4 kwestionariusze użyteczności oprogramowania: System Usability Scale 

(SUS), Software Usability Measurement Inventory (SUMI), Computer System Usability 

Questionnaire (CSUQ) oraz Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI). Testy 

potwierdziły szybszą realizacje wysyłania komunikatu za pomocą architektury anonimowości, 

jednocześnie wskazując preferencję użytkowników do korzystania z dobrze znanego im 

interfejsu przeglądarki. Ta druga obserwacja wskazała potrzebę rozszerzenia interfejsu 

architektury anonimowości [1], [18]. 

10.2. Wymagania bezpieczeństwa 

Badania związane z określeniem wymagań cyberbezpieczeństwa dla platformy wymiany 

informacji składały się z dwóch etapów. Najpierw przeprowadziłem poszukiwania istniejących 

platform wymiany informacji w dziedzinie bezpieczeństwa celem weryfikacji, czy 

zdefiniowano i udostępniono dla nich wymagania. Następnie wykonałem analizy literatury 

dotyczącej inżynierii wymagań bezpieczeństwa. 

W efekcie zidentyfikowałem 6 platform wymiany informacji: i) FS-ISAC Avalanche / Soltra 

Edge; ii) Multinational Alliance for Collaborative Cyber Situational Awareness (MACCSA); 

iii) Microsoft’s Interflow; iv) Collective Intelligence Framework (CIF); v) ITU’s IMPACT oraz 

vi) NATO’s Malware Information Sharing Platform (MISP). Niestety nie opublikowano dla 

nich wymagań bezpieczeństwa. Natomiast analiza literatury ujawniła 12 metodyk 

umożliwiających zdefiniowanie wymagań bezpieczeństwa bez udziału użytkowników. Z uwagi 

na geograficzną dyspersję uczestników platformy oraz ich znaczną heterogeniczność, brak 

konieczności ich partycypacji w definicji wymagań był preferowany w moich badaniach. 

Rozpoznane metodyki to między innymi: Misuse Case Analysis, CORAS Framework, Anti-

Model Analysis, UMLsec Framework, czy Social Actor Analysis. Pozwalają one określić 
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wymagania bezpieczeństwa opierając się na koncepcjach paradygmatu inżynierii 

bezpieczeństwa. Wykorzystywane są tutaj różne notacje modelowania bezpieczeństwa: np. 

drzewa ataku, sieci ataku, przypadki nadużyć (ang. misuse cases), UMLsec, czy SecureUML. 

Dodatkowo analizowane są interakcje i zależności między uczestnikami w kontekstach 

organizacyjnych. Wszystko to powoduje, że definicja wymagań z użyciem metodyk staje się 

niezwykle złożona i zasobochłonna. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się zastosować 

alternatywne podejście. Ponieważ platforma jest rodzajem specjalistycznego systemu 

zarządzania treścią (ang. Content Management System – CMS), można zaadaptować do niej 

wymagania bezpieczeństwa dla CMS’ów, aplikacji webowych, baz danych, czy nawet 

oprogramowania w znaczeniu ogólnym. Podążając za tą koncepcją, przeprowadziłem 

identyfikację literatury związanej z tą tematyką, a następnie wyłoniłem wymagania dla 

platformy wymiany informacji w oparciu o dostępne źródła. Wymagania te całościowo 

pokrywają zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Zostały pogrupowane w 15 obszarów takich jak 

szacowanie ryzyka, identyfikacja, uwierzytelnianie, kontrola dostępu, zarządzanie sesjami, 

sprawdzanie danych wejściowych i wyjściowych, czy ochrona bazy danych [17]. 

10.3. Zabezpieczenia 

Odnosząc się do wymagań cyberbezpieczeństwa przedstawionych w poprzednim podrozdziale, 

zaproponowałem odpowiednie środki ochrony. Wybór podparty był badaniami literatury oraz 

wcześniejszymi doświadczeniami związanymi z rozwijaniem systemów zabezpieczeń dla IK. 

Zabezpieczenia pogrupowane są w 10 kategorii: i) uwierzytelnianie; ii) autoryzacja i kontrola 

dostępu; iii) zarządzanie sesjami; iv) sprawdzanie danych; v) ochrona bazy danych; vi) 

kryptografia; vii) hasła; viii) rejestrowanie zdarzeń; ix) ochrona przez złośliwym kodem oraz 

x) anonimowość i sanityzacja danych [17]. 

10.4. Model danych i metoda jego opracowania 

Głównym celem definiowania modelu danych jest usprawnienie komunikacji między 

personelem technicznym i biznesowym poprzez wypracowanie wspólnego, jednoznacznego 

postrzegania i zrozumienia określonego problemu. Budowany w oparciu o wymagania 

pozyskane od zainteresowanych stron, model danych zapewnia reprezentację statycznych i 

dynamicznych charakterystyk procesu biznesowego oraz pozwala uzyskać wysokopoziomowe 

specyfikacje techniczne określające strukturę informacji przechowywanych w systemie 

informacyjnym.  



43 

 

Modelowanie danych wykonuje się w początkowych etapach procesu wytwarzania 

oprogramowania, a jego efekty mają znaczący wpływ na wartość rozwijanego produktu i koszt 

jego wytworzenia. Z tego powodu projektowanie modelu danych powinno być poprzedzone 

szczegółową analizą dziedziny problemowej. 

Warunkiem opracowania wysokiej jakości modelu danych jest zaangażowanie użytkowników. 

Jest to szczególnie ważne, gdy część użytkowników będzie korzystać z dedykowanych typów 

danych, a część ze wspólnych. Najczęściej wykorzystywane podejście do modelowania danych 

składa się z czterech etapów: i) analizy wymagań biznesowych; ii) modelowania 

konceptualnego danych; iii) modelowania logicznego danych; oraz iv) projektowania 

fizycznego. Chociaż istnieje wiele metod, modeli, języków, reprezentacji i narzędzi 

modelowania danych, proponowana metoda jest unikatowa w swoim dopasowaniu do specyfiki 

modelowania danych udostępnianych w platformie wymiany informacji dotyczących 

cyberbezpieczeństwa SG. Dla przykładu część tych danych jest generowana automatycznie, 

bez udziału człowieka, przez oprogramowanie do wykrywania i monitorowania incydentów 

oraz inne. Opracowany model danych powinien być wystarczająco elastyczny, by w całości 

uwzględnić treści generowane maszynowo. Także szeroka dostępność metod i innych 

sposobów reprezentacji modelu danych – efekt 6 dekad istnienia dziedziny modelowania 

danych – ostatecznie staje się wyzwaniem dla projektantów modelu opisującego niedawno 

powstałą i wciąż rozwijającą się dziedzinę cyberbezpieczeństwa SG. Wybór właściwej 

reprezentacji staje się trudną decyzją wymagającą dokładnych analiz. 

Inna kwestia dotyczy wysokiego zróżnicowania i rozproszenia użytkowników platformy, co 

utrudnia pozyskanie ich wymagań oraz uzyskanie informacji zwrotnej. Użytkownicy, czyli 

producenci i dostawcy energii, operatorzy sieci przesyłowych, środowiska akademickie, 

instytucje administracyjne, organizacje standaryzujące itp. reprezentują różne sektory 

biznesowe, modele biznesowe i interesy (nieraz przeciwstawne) oraz formy działalności. 

Skutkuje to różnym stopniem zaangażowania w nowe inicjatywy (takie jak na przykład 

opracowanie dedykowanego im modelu danych). Co więcej organizacje te znajdują się w 

różnych lokalizacjach geograficznych, nierzadko bardzo oddalonych od siebie, co utrudnia 

zorganizowanie bezpośredniego spotkania, na którym mogliby być obecni reprezentanci 

wszystkich jednostek. W efekcie bardzo trudno uzyskać dobrą komunikację z wszystkimi 

przedstawicielami, niezbędną do pozyskania wymagań oraz informacji zwrotnej dotyczących 

danych, które chcieliby wymieniać oraz formy ich reprezentacji. Dodatkowo sytuację utrudnia 

wrażliwa natura wymienianych danych, co wywołuje wśród uczestników (szczególnie 
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przedsiębiorstw) pewną ostrożność a nawet niechęć w udzielaniu informacji. Zaufanie między 

uczestnikami jest kluczowym elementem determinującym powodzenie i efektywność wymiany 

informacji.  

Aby uzyskać orientację w dostępnych metodach, modelach, językach, notacjach i narzędziach, 

najpierw przeprowadzono analizę dziedziny modelowania danych. W efekcie proponowana 

metoda jest połączeniem klasycznej metodyki modelowania danych składającej się z czterech 

etapów (wymienionych wyżej) z zaadaptowanym iteracyjno-przyrostowym modelem 

wytwarzania oprogramowania. Podejście iteracyjno-przyrostowe w modelowaniu danych 

pozwala uzyskać spójną wizję odnośnie udostępnianych danych, reguł zarządzania nimi, 

możliwych działań i scenariuszy użycia danych, ról uczestników i innych form organizacji 

danych – w środowiskach gdzie uczestnikami są duże międzynarodowe korporacje z różnych 

obszarów działalności, nierzadko konkurujące ze sobą. Wspólna wizja uzyskiwana jest w 

„małych krokach” – pośrednich wersjach opracowywanego modelu, każda będąca 

rozszerzeniem poprzedniej. Pozwala to wykorzystać wiedzę i doświadczenia związane z 

opracowaniem wcześniejszej wersji.  

W proponowanym podejściu główne przyrosty odpowiadają etapom modelowania danych i 

dotyczą: i) modelu danych bardzo wysokiego poziomu (ang. Very High-Level Data Model – 

VHLDM); ii) modelu danych wysokiego poziomu (ang. High-Level Data Model – HLDM); oraz 

iii) modelu logicznego danych (ang. Logical Data Model – LDM). W pierwszym przyroście, 

korzystając z pozyskanych w fazie analizy wymagań definicji danych udostępnianych w 

platformie, tworzony jest model VHLDM. Na jego podstawie opracowywany jest model 

wysokiego poziomu, reprezentujący aplikacje, użytkowników, reguły oraz sposoby 

przetwarzania zasobów informacyjnych. Na końcu uzyskuje się model logiczny danych 

ilustrujący związki między obiektami oraz wszystkie charakterystyki biznesowe w formie 

diagramu związków encji.  

Dla każdego przyrostu należy wykonać co najmniej trzy iteracje. W pierwszej iteracji 

opracowuje się model danych bez udziału użytkownika, na podstawie danych z poprzedniego 

przyrostu i/lub analizy dostępnej dokumentacji, standardów i innej literatury. Następnie 

przygotowany według najlepszej wiedzy i doświadczenia model danych przedstawiany jest 

uczestnikom platformy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowi to drugą 

iterację. Po uzyskaniu komentarzy uczestników, uwzględnia się je w nowej wersji modelu, 

którą następnie poddaje się ocenie podczas bezpośredniego spotkania (warsztatów). Jest to 



45 

 

trzecia iteracja. Cały proces może być powtarzany aż do momentu uzyskania wystarczającej 

akceptacji uczestników. Po jej otrzymaniu rozpoczyna się nowy przyrost. 

Ostatnim etapem opracowania metody modelowania danych dla platform wymiany informacji 

w SG było uwzględnienie w modelu treści generowanych maszynowo. W tym celu 

przeanalizowano dostępne reprezentacje danych dla dziedziny cyberbezpieczeństwa i 

zidentyfikowano IDMEF (ang. Intrusion Detection Message Exchange Format) oraz IODEF 

(ang. Incident Object Description and Exchange Format) jako bezpośrednie reprezentacje 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i Dublin Core Metadata dla dokumentów ogólnego 

przeznaczenia. Reprezentacje te zintegrowano z modelem.  

Proponowaną metodę zastosowano do opracowania 3-poziomowego modelu danych dla 

platformy wymiany informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego 

[19], [20].  

10.5. Reguły sanityzacji danych 

Podczas rejestrowania działań związanych z cyberbezpieczeństwem powstają bardzo 

różnorodne dane w zależności od urządzenia, które je wygenerowało, czy polityki 

bezpieczeństwa obowiązującej w organizacji itp., na przykład dzienniki zdarzeń 

wykorzystywane przez zapory ogniowe i systemy wykrywania włamań, czy rejestry ruchu 

sieciowego. Dostarczają one szczegółowej wiedzy o zaobserwowanych schematach 

komunikacyjnych, wynikach analiz treści oraz regułach połączeń. Alarmy bezpieczeństwa sieci 

zwykle zawierają takie informacje jak adres IP, używany protokół i port, czas zdarzenia, 

identyfikator sensora, a także nagłówki pakietów, czy informacje o ich zawartości. Dokładność 

i wierność wszystkich tych danych jest warunkiem skutecznej ochrony systemów ICT dużej 

skali. Przykładem są zaufane repozytoria alarmów bezpieczeństwa zarządzane najczęściej 

przez dostawców zabezpieczeń, gdzie od dokładności danych dostarczonych przez uczestników 

zależy szybkość wczesnego powiadamiania oraz skuteczność podążania za trendami 

bezpieczeństwa w Internecie. 

W kontekście wymiany informacji sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ pobierane dane nie 

trafiają do zaufanego administratora systemu, lub oprogramowania dedykowanego do ich 

przetwarzania jak to ma miejsce w zaufanych repozytoriach alarmów bezpieczeństwa, ale 

muszą zostać przekazane wszystkim uczestnikom, dokładność i wierność danych staje w 

konflikcie z bezpieczeństwem. Otwarty charakter platform wymiany informacji powoduje, że 
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stają się one celem atakujących, którzy chcą pozyskać i wykorzystać udostępniane dane. 

Dodatkowo istnieją informacje, którymi trudno jest dzielić się nawet w zaufanych kręgach.  

Jedną z technik zapewnienia odpowiednie równowagi między dokładnością i użytecznością 

współdzielonych danych jest sanityzacja danych. Celem sanityzacji jest ochrona danych przed 

ich nieupoważnionym wykorzystaniem w innym celu niż ten do którego zostały stworzone. 

Polega na modyfikacji danych w taki sposób, aby pozostałe one użyteczne w swoim 

oryginalnym zastosowaniu, natomiast trudne albo nawet niemożliwe do wykorzystania w 

szkodliwych celach. Istotny jest tu wybór właściwej metody sanityzacji oraz prawidłowe 

określenie zbioru danych do których zostanie ona zastosowana.   

Istnieje wiele metod sanityzacji danych: i) generalizacja, a w jej ramach tłumienie, usuwanie, 

agregacja, wariancja, zastępowanie i tasowanie; ii) perturbacja; iii) generacja Gibberisha; iv) 

K-anonimowość; v) L-zróżnicowanie; vi) filtry Blloma; oraz vii) kostki danych. Zaletą tych 

metod jest brak potrzeby korzystania z technik kryptograficznych, a co za tym idzie brak 

konieczności zarządzania kluczami zwykle dość złożonego w instalacji i obsłudze w 

geograficznie rozproszonych środowiskach. Z drugiej strony metody te nie dają gwarancji 

możliwego do udowodnienia poziomu bezpieczeństwa, szczególnie gdy atakujący posiada 

pewną dodatkową wiedzę, jak na przykład informacje o wartościach atrybutów potencjalnie 

obecnych w oryginalnym zbiorze danych, czy zakres adresów IP, które zostały poddane 

sanityzacji. Także techniki oparte na wyodrębnianiu metadanych takie jak filtry Blooma, k-

krotne szkicowe struktury danych, czy kostki danych nie zapewniają kryptograficznie silnych 

gwarancji bezpieczeństwa. 

Reguły sanityzacji dla platformy wymiany informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa dla 

sektora elektroenergetycznego zostały zdefiniowane dla każdego elementu modelu danych 

opisanego w poprzednim podrozdziale. Reguły zdefiniowano na dwóch poziomach – niskim i 

wysokim. Niski poziom sanityzacji odnosi się do sytuacji, gdy tylko najbardziej wrażliwe 

poddawane są sanityzacji. Natomiast sanityzacja wysokiego poziomu ma chronić także te dane, 

które jedynie potencjalnie mogłyby dostarczyć pewne niebezpośrednie wskazania odnośnie 

danych wrażliwych, pozwalając atakującemu posiadającemu dodatkowe informacje 

wywnioskować te dane. 

10.6. Publikacje 

W artykule [18], którego jestem głównym autorem, wraz z 2 kolegami reprezentującymi 

dziedzinę elektroenergetyki opisujemy wieloagentową architekturę umożliwiającą anonimową 
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wymianę informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa w Krasowym Systemie 

Elektroenergetycznym. Po wprowadzeniu do problematyki podjętej w artykule, przedstawiam 

paradygmat agentów mobilnych oraz zastany stan badań w tym obszarze. Pozostałe sekcje 

artykułu poświęcone są opisami architektury, a w tym modelowi sieci, protokołowi ochrony 

przed tropieniem, Modułowi II, sposobowi instalacji architektury w infrastrukturze 

elektroenergetycznej oraz ocenie bezpieczeństwa i efektywności rozwiązania. W artykule [1] 

analogiczne treści kierujemy do polskiego czytelnika (w języku polskim). 

W artykule [17], którego również jestem pierwszym autorem, wraz z 2 kolegami 

przedstawiamy wymagania dla platformy wymiany informacji dla sektora energetycznego. 

Opisuję również metodę ich identyfikacji i wyboru, a także odpowiadające im środki ochrony. 

W artykule [19], będącym rozszerzoną wersją [20], opublikowaną w International Journal for 

Information Security Research (IJISR), razem z kolegą opisujemy opracowaną przez nas 

metodę tworzenia modelu danych dla platformy wymiany informacji o incydentach 

bezpieczeństwa dla SG. Metoda jest dopasowana do specyfiki nowej dziedziny aplikacyjnej 

cechującej się znacznym rozproszeniem geograficznym i zróżnicowaniem dostawców danych, 

oraz koniecznością zarządzania danymi wygenerowanymi maszynowo. Następnie 

przedstawiamy wyniki analizy dziedziny modelowania danych, w tym najważniejsze koncepcje 

i klasyfikacje oraz prace badawcze. Ostatnia część artykułu poświęcona jest modelowi danych 

dla platformy wymiany informacji dla sektora energetycznego stworzonemu z wykorzystaniem 

opracowanej metody. 

10.7. Znaczenie badań 

Rozwinięcie platformy wymiany informacji o cyber-incydentach dla sektora energetycznego 

oraz uruchomienie europejskiego centrum wymiany i analizy informacji o incydentach dla 

sektora energetycznego (ang. European Energy Information Sharing and Analysis Centre – EE-

ISAC) są odpowiedzią na potrzebę zidentyfikowaną w ramach badań ENISA dotyczących 

sytuacji cyberbezpieczeństwa ICS i SG (patrz. rozdział 2 i 3) oraz na czwarte zalecenie ENISA 

dotyczące ochrony SG. 

Uruchomione w 2015 roku europejskiego centrum wymiany i analizy informacji, w ramach 

którego dokonano pilotażowego wdrożenia platformy wymiany informacji, jest aktywnym 

ośrodkiem wspierania uczestników sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej w 

poprawie cyberbezpieczeństwa sieci i systemów energetycznych (www.ee-isac.eu/). EE-ISAC 

będący bezpośrednim rezultatem projektu DEnSeK był początkowo inicjatywą 4 europejskich 

http://www.ee-isac.eu/
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operatorów energetycznych, uniwersytetów, organizacji rządowych i dostawców technologii. 

Politechnika Gdańska (którą reprezentowałem jako kierownik projektu DEnSeK na tej uczelni) 

była jedną z organizacji założycielskich. EE-ISAC skierowany jest zarówno do przedsiębiorstw 

prywatnych (operatorów, dostawców rozwiązań itp.) jak i organizacji publicznych (np. uczelni, 

organizacji rządowych i pozarządowych), a jego głównym celem jest wymiana informacji o 

incydentach cyberbezpieczeństwa w dziedzinie energetyki. W chwili obecnej EE-ISAC zrzesza 

20 członków z całej Unii Europejskiej, w tym ENEL, Siemens, ENISA, TUDelft i innych. W 

ramach centrum wymieniają: i) bieżące dane i analizy; ii) raporty o incydentach i naruszeniach 

cyberbezpieczeństwa; iii) doświadczenia techniczne i operacyjne związane ze stosowanymi 

zabezpieczeniami; iv) wnioski wyciągnięte z napotkanych problemów; oraz v) prognozy i 

ostrzeżenia dotyczące przyszłych wyzwań. Strona internetowa EE-ISAC to www.ee-isac.eu. 

EE-ISAC jest szeroko rozpoznaną inicjatywą, wskazywaną w pierwszej kolejności m.in. przez 

najnowszy raport ENISA pt. „Report on Cyber Security Information Sharing in the Energy 

Sector” opublikowany w lutym 201733. 

11. Sieć świadomości sytuacyjnej 

Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem służącym poprawie cyberbezpieczeństwa infrastruktur 

krytycznych są sieci SAN (ang. Situation Awareness Networks) wykorzystujące 

oprogramowanie SIEM (ang. Security Incident and Event Management). Wspomagają one tzw. 

świadomość sytuacyjną, czyli wiedzę o stanie elementów środowiska, będących przedmiotem 

zainteresowania, w określonym czasie i przestrzeni, a także (prognostycznie) w najbliższej 

przyszłości34. Świadomość sytuacyjna ułatwia podejmowania kluczowych decyzji, pozwala na 

lepszą kontrolę systemów oraz szybszą reakcję na zagrożenia35. 

W projekcie DEnSeK zaproponowano trójwarstwową architekturę sieci świadomości 

sytuacyjnej dla systemów energetycznych. Najniższa warstwa, czyli warstwa danych, składa 

się z czujników, takich jak systemy wykrywania włamań do sieci i hosta, monitory sieci i 

analizatory. Oprogramowanie SIEM pracuje w warstwie logicznej – gromadzi i przetwarza 

                                                 
33 https://www.enisa.europa.eu/publications/information-sharing-in-the-energy-sector 
34  G. P. Tadda and J. S. Salerno, “Overview of Cyber Situational Awareness,” in Cyber 

Situational Awareness, vol. 46, S. Jajodia, P. Liu, V. Swarup, and C. Wang, Eds. Boston, MA: 

Springer US, 2010, pp. 15–35.  
35 H. Khurana, M. Hadley, and D. A. Frincke, “Smart-grid security issues,” IEEE Secur. Priv. 

Mag., vol. 8, no. 1, pp. 81–85, Jan. 2010. 

http://www.ee-isac.eu/
https://www.enisa.europa.eu/publications/information-sharing-in-the-energy-sector
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dane z czujników i przesyła je do warstwy najwyższej. Ostatecznie w warstwie prezentacji 

przetworzone dane wizualizowane są w formie przystępnego interfejsu operatora. W ramach 

projektu opracowano również panel sterowania (ang. dashboard) dla operatorów sieci 

świadomości sytuacyjnej, który wizualizuje dane zebrane z rozproszonego zestawu czujników.  

Mój wkład badawczy dotyczył:  

 zaprojektowania architektury SAN, tak by wspierała efektywną wymianę informacji 

pomiędzy uczestnikami [21], 

 analizy i przedstawienia wymagań bezpieczeństwa dla sensorów (wyniki przedstawione 

w raporcie wewnętrznym projektu), 

 zdefiniowania metryk testowych [22], 

 zaprojektowania oraz przeprowadzenia testów (w laboratorium cyberbezpieczeństwa 

ENEL, w Livorno, we Włoszech) [23]–[25], 

 zdefiniowania reguł korelacji i agregacji zdarzeń (wyniki przedstawione w raporcie 

wewnętrznym projektu). 

11.1. Architektura SAN 

W zaprojektowanej architekturze SAN można wyróżnić trzy warstwy funkcjonalne: i) warstwę 

danych; ii) warstwę logiczną oraz iii) warstwę prezentacyjną. Najniższa warstwa (danych) 

składa się z różnego rodzaju powiązanych ze sobą sensorów analizujących dane przesyłane w 

sieci komputerowej, umożliwiając monitorowanie ruchu sieciowego oraz wykrywanie 

określnych zdarzeń. Potrzeba zastosowania systemu sensorów (a nie jednego sensora w danym 

segmencie sieci) wynika z obserwacji, iż w ciągu ostatnich 5 lat narzędzia monitorujące stały 

się mocno wyspecjalizowane i obecnie skupiają się wyłącznie na określonych wektorach 

zagrożeń i sposobach analizy. Stąd, aby uzyskać szerszy obraz aktywności sieciowych oraz 

potencjalnych problemów, konieczne jest połączenie różnych systemów monitorowania.  

W warstwie logicznej, oprogramowanie SIEM (ang. Security Information and Event 

Management) przetwarza dane otrzymane z sensorów i przesyła je do warstwy najwyższej. 

Głównym zadaniem systemów SIEM jest zagregowanie i znormalizowanie danych z różnych 

źródeł, zapewnienie ciągłego dostępu do informacji o zdarzeniach, korelowanie zdarzeń oraz 

wysyłanie powiadomień (alarmów) w przypadku wykrycia zagrożenia. W oparciu o 

skonsolidowaną informację z systemu SIEM, operator może podejmować decyzje odnośnie 

wykrywanych zdarzeń. 
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W warstwie prezentacyjnej, panel sterowania (ang. dashboard) wizualizuje dane za 

pośrednictwem przyjaznego interfejsu użytkownika. Istnieją dwa zasadnicze powody 

wprowadzenia warstwy wizualizacji do architektury SAN. Po pierwsze dzięki niemu 

operatorzy mogą odkryć nieprawidłowości niemożliwe do wykrycia przez automatyczne 

oprogramowanie, lub do którego wykrycia to oprogramowanie nie zostało skonfigurowane. 

Pulpit wspomaga analizę dużych ilości danych poprzez ich znaczącą redukcję dzięki skupieniu 

się na kluczowych parametrach wykrywania nieprawidłowości. Po drugie, jeśli jeden z 

automatycznych systemów wywoła alarm o zagrożeniu (np. o rozprzestrzenieniu się złośliwego 

oprogramowania), operatorzy mogą wykorzystać pulpit do obserwacji powiązanego ruchu w 

sieci, a następnie potwierdzenia lub anulowania alarmu. Pulpit dostarcza do dyspozycji szereg 

kontrolek (ang. widgets) do prezentacji zróżnicowanych aspektów ruchu sieciowego (adresy 

IP, porty TCP, protokoły, itd.), które mogą być wykorzystane w zależności od potrzeb. Możliwe 

jest również opracowanie własnych kontrolek. Pozwala to dopasować pulpit do indywidualnej 

specyfiki danej organizacji, w tym do konkretnej struktury i konfiguracji sieci komputerowej.  

Za pomocą panelu sterowania użytkownicy mogą dokonać oceny sytuacji w sieci 

komputerowej, zweryfikować poprawność jej działania, odkryć nieprawidłowości w 

konfiguracji, czy przeanalizować ewentualne problemy. Po tej wstępnej ocenie możliwe jest 

sparametryzowanie występujących podatności, czy naruszeń cyberbezpieczeństwa, by móc je 

łatwiej wykrywać w przyszłości oraz w innych systemach (należących do innych organizacji). 

Takiej parametryzacji dokonuje się poprzez dodanie skryptów Bro, oraz sygnatur dla systemów 

wykrywania włamań. 

W zaprojektowanej architekturze, SAN wymaga sieciowego systemu wykrywania włamań za 

pomocą sygnatur (ang. Signature-Based Network Intrusion Detection System) do 

rozpoznawania znanych ataków, oraz kilku systemów wykrywania anomalii (ang. Anomaly-

Based Network Intrusion Detection System) do analizy zawartości ruchu sieciowego oraz jego 

przepływów pod kątem nieprawidłowości.  

Rozwijana sieć SAN oparta jest na oprogramowaniu udostępnianym na zasadach licencji 

wolnej, lub otwartej. Wykorzystywane systemy wykrywania włamań za pomocą sygnatur to 

Snort i Suricata. Natomiast jeśli chodzi o systemy wykrywania anomalii dostępna jest tu tylko 

niewielka liczba rozwiązań możliwych do zastosowaniach w środowiskach przemysłowych. 

Jedną z nich jest Bro, pozwalający dodać dowolny algorytm nad warstwę dostarczanych przez 

siebie analizatorów składniowych (ang. parsers) protokołów. 
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Informacje z sensorów dostarczane są do centralnego węzła SIEM za pomocą komunikatów 

Syslog’a – oprogramowania do rejestrowania zdarzeń w systemie. Jest to powszechna praktyka 

zapewniająca wymaganą elastyczność we współpracy z innymi narzędziami oraz wszystkie 

potrzebne informacje. Pulpit sterowania korzysta z różnych komponentów oprogramowania, 

aby dostarczyć wyodrębnione metadane do centralnego repozytorium.  

W dolnej warstwie architektury zainstalowano oprogramowanie ICS o nazwie Argos działające 

pod systemem operacyjnym Linux, które analizuje ruch sieciowy i wyodrębnia odpowiednie 

metadane. Dane te są następnie wysyłane za pomocą usługi publikowania komunikatów 

Apache Kafka do centralnego repozytorium obsługiwanego przez oprogramowanie Druid. Jest 

to magazyn danych pracujący w czasie rzeczywistym i wykorzystujący architekturę 

przetwarzania danych w pamięci głównej (ang. in-memory) do agregacji danych i szybkiej 

obsługi kwerend. Zapytania przetwarzane przez Druida wprowadzane są za pomocą 

graficznych kontrolek opartych na bibliotece oprogramowania D3JS. 

W przeprowadzonym przeze mnie wraz z kolegą procesie wybierania oprogramowania SIEM 

dla sieci SAN, zidentyfikowaliśmy 3 systemy udostępniane na zasadach licencji otwartej, które 

są aktywnie rozwijane: AlienVault OSSIM,  Cyberoam iView and CS Prelude. Aby dokonać 

porównania tych systemów, opracowaliśmy kryteria oceny zgodne z modelem Sahay i Gupta. 

Kryteria główne zostały zidentyfikowane bazując na analizie pożądanych cech systemów SIEM 

oraz kryteriach oceny systemów wykrywania włamań. Kryteria dodatkowe zdefiniowano na 

podstawie powszechnie znanych wymagań niefunkcjonalnych inżynierii oprogramowania. 

Analiza pokazała, że OSSIM i Prelude najlepiej spełniają kryteria oceny. Wynik ten był zgodny 

z naszymi obserwacjami podczas instalacji, konfigurowania oraz testowania każdego z 

systemów w środowisku testowym. OSSIM jest kompletnym systemem SIEM gotowym to 

wdrożenia w sieci SAN. Z drugiej strony zaletą Prelude jest jego modularna konstrukcja 

pozwalająca stosować różnego rodzaju komponenty w rozwijanej sieci SAN, takie jak 

automatyczna korelacja zdarzeń, czy analizator dzienników zdarzeń. 

11.2. Wymagania bezpieczeństwa dla sensorów 

Wymagania cyberbezpieczeństwa dla sensorów SAN określiłem na podstawie 

zidentyfikowanych w ramach analizy literatury profili bezpieczeństwa National Information 

Assurance Partnership (NIAP) Approved Protection Profiles for the Intrusion Detection 

Systems, Sensors, Scanners and Analysers. Są to profile opublikowane przez amerykańską 

Agencję Bezpieczeństwa Krajowego, całkowicie zgodne ze standardem Common Criteria. 
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Wybrane cele bezpieczeństwa dla sensorów i ich środowiska wsparcia to: i) ochrona własna 

sensora przed nieupoważnionymi modyfikacjami oraz dostępem do kodu i danych; ii) zbieranie 

i gromadzenie przez sensor informacji o wszystkich zdarzeniach mogących wskazywać na 

niepoprawne działanie; iii) wbudowanie w sensor zbioru operacji umożliwiających zarządzanie 

jego funkcjami i danymi; iv) udzielanie dostępu upoważnionym użytkownikom tylko do 

odpowiednich funkcji i danych; v) identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników przed 

udzieleniem dostępu do danych i funkcji sensora; vi) prawidłowe zarządzanie przepełnieniami 

buforów danych i dziennika zdarzeń; vii) tworzenie wpisów dziennika zdarzeń dla operacji 

dostępu do danych oraz użycia funkcji sensora; viii) zapewnianie poufności danych sensora 

podczas udostępniania ich innym komponentom SAN; ix) dostawa, instalacja, zarządzanie i 

używanie sensorów zgodne z zasadami cyberbezpieczeństwa; x) ochrona przed fizycznymi 

atakami tych elementów sensora, które są krytyczne z punktu widzenia polityki 

bezpieczeństwa; xi) ochrona danych uwierzytelniających zgodna z zasadami 

cyberbezpieczeństwa; oraz xii) staranny dobór i szkolenia administratorów sensorów.  

Wymagania funkcjonalne dla sensorów dotyczą między innymi: i) zbierania danych przez 

sensory; ii) ograniczonego przeglądu danych; iii) gwarancji dostępności danych sensorów; iv) 

ochrony przed utratą danych sensorów; v) tworzenia danych dziennika zdarzeń; vi) przeglądu 

dziennika zdarzeń; vii) ograniczonego przeglądu danych; viii) przeglądu wybranych danych; 

ix) selektywnego tworzenia dziennika zdarzeń; x) gwarancji dostępności danych dziennika 

zdarzeń; xi) ochrona przed utratą danych dziennika zdarzeń; xii) czasu uwierzytelniania; xiii) 

definicji atrybutów użytkownika; xiv) czasu identyfikacji; xv) zarządzania funkcjami 

bezpieczeństwa; xvi) ról bezpieczeństwa; oraz xvii) prawidłowych znaczników czasu. 

11.3. Metryki procesu testowego 

W celu zapewnienia obiektywnej oceny oprogramowania oraz procesu jest wytworzenia, 

stosuje się metryki oprogramowania. Zostały one opracowane praktycznie dla wszystkich 

dziedzin aplikacyjnych, jednak w czasie, gdy prowadziłem badania nad SAN dla sektora 

energetycznego (2013-2015), dedykowane metryki dla sieci SAN nie były jeszcze dostępne. 

Wynikało to najprawdopodobniej z faktu, że była to pionierska technologia w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa, nad którą prace dopiero się rozpoczęły. Aby wypełnić tę lukę wraz z 

kolegą przeprowadziliśmy studium rozpoznawcze. Pozwoliło to zidentyfikować kilka 

interesujących badań, których wyniki mogły okazać się przydatne przy określaniu metryk dla 

SAN. Badania dotyczyły opracowania metryk dla systemów wykrywania włamań i systemów 
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SIEM, a także w bardziej ogólnych obszarach, takich jak inżynieria oprogramowania, 

testowanie i bezpieczeństwo sieci. 

Podczas wyboru metryk dla sieci SAN uwzględniliśmy zalecenia Jaquith’a. Zgodnie z nimi, 

dobre metryki powinny: i) zapewniać zgodność pomiarów; ii) być wyrażone w postaci liczby 

lub wartości procentowej; iii) być wyrażone za pomocą jednostek miary; iv) być jednoznaczne; 

oraz v) być możliwe do uzyskania przy rozsądnych kosztach. Innym kryterium branym pod 

uwagę podczas wybierania metryk była możliwość ich stosunkowo prostej implementacji, by 

móc oceniać platformę SAN na każdym etapie jej wytwarzania.  

Pierwsze 4 wybrane przez nas metryki (pokrycie kodu źródłowego, gęstość defektów w 

przypadku testowym, częstość wykrywania błędów oraz wpływ testu na jakość produktu) 

dotyczą procesu testowania. Wspomagają one zarządzanie tym procesem oraz podejmowanie 

decyzji o jego zakończeniu. Pozostałe metryki są zorientowane na produkt. 5 metryk 

cyberbezpieczeństwa (dokładność, częstość wykrywania incydentów, częstość fałszywych 

alarmów, średni czas między awariami oraz czas do zabezpieczenia) są ściśle powiązane z 

działaniem sieci SAN. Ich wyboru dokonano spośród metryk zdefiniowanych dla systemów 

cyberbezpieczeństwa takich jak systemy wykrywania włamań. Jednym z głównych problemów, 

z którymi będą musieli zmierzyć się operatorzy platformy SAN jest niezawodność wykrywania 

zagrożeń i związane z nim występowanie fałszywych alarmów, lub, w gorszej sytuacji – 

niewykrywania rzeczywistych zagrożeń. Ostatnia grupa metryk dotyczy użyteczności systemu. 

Ponieważ jedną z funkcji sieci SAN, dostarczaną przez pulpit sterowania, jest wizualizacja 

zagrożeń i stanu systemu, jakość interfejsu użytkownika ma tutaj wysokie znaczenie. Spośród 

metryk zaproponowanych przez Tullis’a i Albert’a wybrano następujące pięć: i) powodzenie 

zadania; ii) czas-na-zadanie; iii) skuteczność; iv) błędy; oraz v) zdolność uczenia się. 

11.4. Testy SAN 

Celem wykonywanych testów było zweryfikowanie, czy architektura i wybrane podzespoły 

wykazują przystosowanie do złożonego środowiska elektrowni. W tym celu opracowano testy 

integralności. Opracowano pięć przypadków testowych sprawdzających współpracę 

podzespołów SAN. W testach uwzględniono następujące podzespoły: i) Argus – analizator 

sieci; ii) Snort – system wykrywania włamań do sieci (NIDS); iii) OSSIM – system zarządzania 

informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM); oraz iv) panel sterowania sieci świadomości 

sytuacyjnej. Do przeprowadzenia testów wykorzystano oprogramowanie udostępniane w 

ramach licencji otwartej w tym TCPReplay, Oinkmaster i Barnyard2. 
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W pierwszej części procesu testowania zweryfikowano współpracę między poszczególnymi 

elementami systemu. Celem wykonania pierwszych dwóch przypadków testowych było 

sprawdzenie pracy panelu z analizatorem Argus jako źródłem danych. Podczas tych testów 

rozpoznano wiele problemów. Wszystkie dotyczyły przetwarzania i wizualizacji dużych ilości 

danych właściwych dla środowiska elektrowni. Wyniki testów pomogły w rozpoznaniu i 

poprawieniu błędów. 

Podczas drugiej fazy testów (przypadki 3 i 4) zweryfikowano integrację IDS Snort i SIEM 

Ossim. Ponieważ obydwa systemy są dojrzałymi projektami Open Source, ich wdrożenie i 

skonfigurowanie przebiegło płynnie. Jednak testowanie w środowisku wielkoskalowym 

pozwoliło rozpoznać problemy z komunikacją między podsieciami. W środowisku 

produkcyjnym czujniki będą rozproszone po wielu regionach, krajach, a nawet kontynentach. 

Dlatego ważne jest opracowanie metody komunikacji z centralnym systemem SIEM. 

Wreszcie ostatnie testy były poświęcone pełnej integracji SAN. Przetestowano komunikację na 

wszystkich poziomach SAN. Dane zebrane przez czujniki (Snort) były przesyłane do systemu 

SIEM (OSSIM). Tam, na podstawie analizy i agregacji, następowało wszczynanie alarmów i 

powiadamianie panelu. Operator był informowany o wykrywanych zagrożeniach za 

pośrednictwem kontrolek (ang. widgets) panelu.  

Testy zostały przeprowadzone w laboratorium cyberbezpieczeństwa ENEL, w Livorno – 

opisanym w rozdziale dotyczącym oceny bezpieczeństwa KI. Celem laboratorium jest 

odtworzenie architektury sieci i głównych elementów kontroli procesu rzeczywistej elektrowni. 

Zostało pomyślane, zaprojektowane i rozwinięte dla potrzeb testowania i rozwoju aplikacji z 

zakresu automatyki procesów. Z punktu widzenia systemu ICT sieć jest podzielona na warstwy 

w taki sam sposób jak zakład produkcyjny, dlatego występują w niej wszystkie główne 

elementy sieci automatyki przemysłowej, w tym sterowniki PLC (ang. Programmable Logic 

Controllers) i rozproszone systemy kontroli (ang. Distributed Control Systems, DCS) różnych 

dostawców. Z punktu widzenia procesu przemysłowego kontrolowany proces przypomina 

przepływy zimnej i gorącej wody potrzebne w elektrociepłowni. Ten proces fizyczny jest 

obsługiwany przez urządzenia terenowe (czujniki i siłowniki), takie jak ciśnieniomierze, 

zawory, pompy, falowniki itd. kontrolowane przez sterowniki PLC. 

Elektrownia ma dość złożone środowisko, zbudowane z wielu rodzajów systemów, 

podsystemów i podzespołów, w tym: i) system terenowy, obejmujący wszystkie PLC, RTU i 

czujniki elektrowni; ii) system kontroli procesów i pozyskiwania danych (ang. Process 

SCADA) kontrolujący system terenowy; iii) sieć kontroli obsługująca komunikację w całej 



55 

 

elektrowni; iv) sieć danych umożliwiająca łączenie różnych elektrowni; v) sieć biznesowa 

(biurową) z typowymi aplikacjami intranetowymi; oraz vi) strefa zdemilitaryzowana, w której 

znajdują się serwery do udostępniania danych dotyczących procesów. Systemy te zostały 

odtworzone w bezpiecznie odizolowanym (fizycznie oddzielonym od innych sieci) środowisku 

laboratorium za pomocą urządzeń komputerowych i sieciowych, a także urządzeń ICS 

rozmieszczonych wokół fizycznej instalacji hydrologicznej — Emulatora Elektrowni 

(nazywanego IDROLAB). 

Wszystkie testy, oprócz scenariusza 4 z konfiguracją 2, zostały przeprowadzone w obszarze 

IDROLAB. Podczas testów zostały wykorzystane 3 komputery z zainstalowanymi maszynami 

wirtualnymi. Dwa były wyposażone w system operacyjny Linux, a jeden w system Microsoft 

Windows. Testy wykazały, że architektura SAN została zaprojektowana prawidłowo. Choć 

wystąpiła pewna ilość niewielkich problemów i błędów, system wykazał swoją przydatność w 

złożonym środowisku testowym. 

11.5. Reguły korelacji zdarzeń 

W czasie, gdy prowadziłem badania mające na definiowanie reguł korelacji zdarzeń dla sieci 

SAN, publicznie dostępne zasoby obejmowały 16 reguł wykrywania włamań dla Snort’a, które 

dotyczyły 8 aplikacji ICS: i) CitectSCADA; ii) RealWin SCADA; iii) ICONICS WebHMI; iv) 

Siemens FactoryLink 8; v) Golden FTP Server; vi) PcVue; vii) Sunway ForceControl; oraz viii) 

PROMOTIC. 

Każda z reguł wykorzystuje znaną podatność tych aplikacji. Można założyć, że wykrycie 

incydentu odpowiadającego już jednej regule, wskazuje na wystąpienie ataku, dlatego alarm w 

systemie SIEM oraz sieci SAN powinien być generowany już w momencie wystąpienia jednego 

alarmu Snort’a. Jednak by obniżyć częstość występowania fałszywych alarmów, wraz z kolegą, 

wprowadziliśmy trzy poziomy alarmów, w zależności od priorytetów. Alarm najwyższego 

poziomu wymaga natychmiastowej reakcji ze strony operatora. Alarm średniego poziomu 

wywołuje działania samo-zabezpieczające takie jak blokowanie adresów IP atakujących, 

wykonywane samodzielnie przez system. Alarm najniższego poziomu rejestrowany jest w 

dzienniku zdarzeń i może zostać przeanalizowany przez operatora w późniejszym czasie. 

Alarmy najwyższego poziomu wywoływane są przy wystąpieniu co najmniej dwóch alarmów 

Snort’a określonych w tablicy korelacji, zdefiniowanej specjalnie w tym celu. W ten sposób 

ograniczyliśmy możliwość wystąpienia alarmów wywoływanych przez zdarzenia 

przypadkowe, jednocześnie nie obniżając całkowitej skuteczności wykrywania incydentów 
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bezpieczeństwa. Co więcej, alarmy powinny być generowane tylko wtedy, gdy cel ataku 

znajduje się w chronionej sieci. Alarmy średniego poziomu podnoszone są przy wystąpieniu 

dowolnych dwóch alarmów Snort’a. Taka sytuacja oznacza, że atakujący wykonuje 

automatyczny, nieukierunkowany atak. Wszystkie pozostałe alarmy Snort’a klasyfikowane są 

jako alarmy niskiego poziomu. 

11.6. Publikacje 

W artykule [21] napisanym wspólnie z kolegą, przedstawiamy nasze badania dotyczące oceny 

systemów SIEM. Po wprowadzeniu do dziedziny problemowej, opisujemy kryteria oceny oraz 

metodę ich wyłonienia. Następnie przedstawiamy najważniejsze obliczenia oraz wyniki 

porównania. Rezultaty oceny mogą być przydatne podczas rozwijania innych architektur 

wykrywania i raportowania incydentów cyberbezpieczeństwa SG.  

W artykule [22], razem z dwoma kolegami, wyjaśniamy budowę architektury SAN i 

przedstawiamy zbiór metryk umożliwiających ocenę sieci SAN. Metryki te dotyczą: i) procesu 

testowania; ii) cyberbezpieczeństwa; oraz iii) użyteczności. W artykule opisaliśmy również 

metodę identyfikacji i wyboru metryk. 

Realizacja testów, środowisko testowe, a także wyniki testów przedstawione są w artykule [24] 

będącym rozszerzoną wersją [25] (oba w języku polskim). W artykule [23] analogiczne treści 

skierowane są do międzynarodowego czytelnika (w języku angielskim). Wszystkie trzy 

artykuły zostały napisane razem z dwoma kolegami.  

11.7. Znaczenie badań 

Także zaproponowana sieć SAN wykorzystująca oprogramowanie SIEM, podobnie jak 

platforma wymiany informacji, została wdrożona w ramach uruchomień pilotażowych w 

europejskim centrum wymiany i analizy informacji o incydentach dla sektora energetycznego 

(EE-ISAC), będącym aktywnym ośrodkiem wspierania uczestników sektora 

elektroenergetycznego Unii Europejskiej w poprawie cyberbezpieczeństwa sieci i systemów 

energetycznych. 

Sieci SAN wykorzystujące oprogramowanie SIEM są nowoczesnymi rozwiązaniami 

cyberbezpieczeństwa służącymi do ochrony przed zaawansowanymi dziś cyberatakami na 

infrastruktury krytyczne takie jak ataki ukierunkowane, ataki typu APT (ang. Advanced 

Persistent Threats), czy DDoS. Prace badawcze i rozwojowe nad tymi systemami są zalecane 

w wielu opracowaniach. Wśród nich w studium ENISA dotyczącym cyberbezpieczeństwa ICS. 
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Zaproponowana w ramach projektu DEnSeK sieć SAN o 3-warstwowej architekturze była 

całkowicie pionierskim rozwiązaniem. Od tamtego czasu jest ona przez cały czas udoskonalana 

przez jednego z partnerów projektu. Wykorzystanie i promocja sieci SAN, jej rozwijanie i 

usprawnienie oraz komercyjne skierowanie do odbiorców stanowi trzon modelu biznesowego 

tego przedsiębiorstwa, który w ciągu lat okazał się skuteczny. Sieć SAN została wdrożona w 

systemach automatyki wielu infrastruktur na świecie, nie tylko w sektorze energetycznym. 

12. Systematyczna analiza zagadnień cyberbezpieczeństwa w 

standardach dla nowoczesnych sieci elektroenergetycznych 

Chroniąc infrastruktury krytyczne przed cyber-zagrożeniami powinno się korzystać z 

rozwiązań i praktyk zalecanych w standardach 36 , 37 . Standardy pomagają w wyznaczeniu 

zakresu i priorytetów ochrony, wyborze metod zapewniania bezpieczeństwa oraz określeniu 

skuteczności i kompletności wdrażanego programu bezpieczeństwa. Rozwiązania oparte na 

tzw. „wiedzy eksperckiej” pojedynczych pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za 

zarządzanie bezpieczeństwem mogą cechować się ograniczeniami, w zależności od 

doświadczeń i wiedzy danego eksperta. Natomiast zalecane w standardach dobre praktyki, 

zapewniają wysoki poziom pewności, że są systematyczne, kompletne i bezpieczne, ponieważ 

były wcześniej poddane dłuższej procesowi ewaluacji realizowanemu przez szerokie grono 

ekspertów. Jest wiele argumentów przemawiających za zgodnością ze standardami38 ,39 ,40 . 

Należy jednak pamiętać, że nie są one „złotym środkiem” i to jakość implementacji 

                                                 
36 H. F. Tipton and M. Krause, Information Security Management Handbook, Sixth Edition, no. 

c. 2007. 
37  R. Von Solms, “Information security management : why standards are important,” Inf. 

Manag. Comput. Secur., vol. 7, no. 1, pp. 50–57, 1999. 
38 S. Purser, “Standards for Cyber Security,” in NATO Science for Peace and Security Series - 

D: Information and Communication Security, IOS Press, 2014, pp. 97–106. 
39 ETSI, “Why we need standards.” [Online]. Available: http://www.etsi.org/standards/why-

we-need-standards. 
40 J.-N. Ezingeard and D. Birchall, “Information Security Standards: Adoption Drivers (Invited 

Paper),” in Security Management, Integrity, and Internal Control in Information Systems, vol. 

193, P. Dowland, S. Furnell, B. Thuraisingham, and X. S. Wang, Eds. Boston, MA: Springer 

US, 2006, pp. 1–20. 



58 

 

przedstawionych w nich zaleceń decyduje ostatecznie o uzyskanym poziomie 

bezpieczeństwa41. 

W ostatnich latach opublikowano wiele (kilkaset) standardów dotyczących nowoczesnych sieci 

elektroenergetycznych (SG). Doprowadziło to do sytuacji, że operatorzy mają trudność w 

orientowaniu się w tym „bogactwie” literatury. Aby skorzystać ze standardu, muszą najpierw 

przeprowadzić, nierzadko czasochłonne, studium rozpoznawcze. W odpowiedzi na ten problem 

w latach 2013-2014 prowadziłem badania mające na celu identyfikacje standardów dla SG, 

które podnoszą kwestie cyberbezpieczeństwa. Badania te wykonywane były dla Europejskiej 

Sieci Cyberbezpieczeństwa (ang. European Network for Cyber Security – ENCS), z siedzibą w 

Hadze, w ramach projektu TKI Topsectoren Smart Grids dotyczącego ochrony infrastruktury 

SG, zleconego przez rząd holenderski. W latach 2016-2017, już z własnej inicjatywy, 

powtórzyłem badania, rozszerzając zakres literatury oraz narzucając większą dyscyplinę 

badawczą. Aby zapewnić wysoki poziom kompletności studium, a także jego powtarzalność, 

zastosowałem systematyczny i powtarzalny proces poszukiwań i analizy literatury 

zaproponowany przez Webstera i Watsona 42 .  Badania przebiegały w trzech etapach: 

poszukiwania literatury, analiza literatury i wybór standardów. 

12.1. Poszukiwania literatury 

W bazach naukowych najbardziej popularnych międzynarodowych wydawnictw 

podejmujących tematykę bezpieczeństwa informacji, systemów energetycznych, informatyki i 

podobną, to jest Association for Computing Machinery (ACM), Elsevier, IEEE, Springer i 

Wiley, przeprowadzono wyszukiwanie artykułów z użyciem fraz wyszukiwania „smart grid”, 

„security” i „standard”. Następnie podobne wyszukiwanie przeprowadzono w zagregowanych 

bazach EBSCOhost, Scopus i Web of Science.  

Frazy wyszukiwania wyszukiwane były najpierw we wszystkich dostępnych metadanych 

artykułów, następnie tylko w tytułach, słowach kluczowych i streszczeniach. Dane opisowe 

około 700 rekordów zostały następnie przeanalizowane „manualnie”, w wyniku czego 

wyłoniono 79 publikacji potencjalnie związanych z tematyką badań. Na podstawie przeglądu i 

analizy treści tych publikacji wybrano 58 dokumentów, które w większym, lub mniejszym 

                                                 
41 M. Siponen and R. Willison, “Information security management standards: Problems and 

solutions,” Inf. Manag., vol. 46, no. 5, pp. 267–270, Jun. 2009. 
42 J. Webster and R. T. Watson, “Analyzing the past to prepare for the future: writing a literature 

review,” MIS Quaterly, vol. 26, no. 2, pp. xiii–xxiii, 2002. 
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stopniu poruszają tematykę standardów cyberbezpieczeństwa dla SG. Większość z nich jedynie 

wzmiankuje wybrane inicjatywy lub standardy, natomiast 8 pozycji opisuje nieco szersze 

analizy. 

Zestawienia liczbowe dotyczące poszukiwań przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 4 Wyniki wyszukiwań literatury dotyczącej standardów cyberbezpieczeństwa dla 

SG. Przedstawione wartości reprezentują liczby zidentyfikowanych artykułów. Źródło: 

opracowanie własne. 

Wydawnictwo Wszystkie 

metadane 

Tytuł Streszczenie Słowa 

kluczowe 

Przegląd i 

analiza 

treści 

Związany z 

tematyką 

ACM DL 23 0 14 1 6 6 

Elsevier SD 5674 0 30 3 9 9 

IEEE Xplore 509 3 152 16 27 22 

Springer 19619 234 n.a. n.a. 14 3 

Wiley 2677 0 9 3 7 3 

Baza             

EBSCOhost 258 4 129 7 16 15 

Scopus 5361 5 288 145 
 

  

WoS 26743 3 n.a. n.a. 1644 0 

Total 34388 249 622 175 79 58 

 

12.2. Analiza literatury 

W celu zidentyfikowania standardów i inicjatyw standaryzujących w obszarze 

cyberbezpieczeństwa SG, publikacje rozpoznane na etapie poszukiwań literatury zostały 

przeczytane w całości, lub te ich fragmenty, które są powiązane z tematem. Przeanalizowano 

również odnośniki do literatury. W efekcie do zbioru literatury dołączono dodatkowe 

                                                 
43 Wyszukiwanie w polu “Temat” z uwagi na brak opcji poszukiwań w metadanych 
44 Wyniki wyszukiwań pokryły się z rezultatami wyszukiwani w pozostałych bazach 
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raporty 45 , 46 , 47 . Zidentyfikowano również inicjatywy standaryzujące, które w raportach 

podsumowujących swoje prace, wskazywały istniejące standardy związane z 

cyberbezpieczeństwem SG48,49,50: 

 CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (SG-CG), 

 European Commission Smart Grid Mandate Standardization M/490, 

 German Standardization Roadmap E-Energy / Smart Grid, 

 IEC Strategic Group 3 Smart Grid, 

 IEEE 2030, 

 ITU-T Smart Grid Focus Group, 

 Japanese Industrial Standards Committee (JISC) Roadmap to International 

Standardization for Smart Grid, 

 OpenSG SG Security Working Group, 

 Smart Grid Interoperability Panel, 

 The State Grid Corporation of China (SGCC) Framework. 

Aby uniknąć potencjalnego powtórzenia już wcześniej wykonanych badań, analizy literatury 

rozpoczęto od wymienionych inicjatyw oraz 8 artykułów naukowych.  

12.3. Kryteria wyboru i oceny standardów, wybór standardów 

W poszukiwaniu kryteriów wyboru i oceny standardów przeprowadzono analizy literatury 

analogiczne do opisanych wyżej. W rezultacie zidentyfikowano 17 publikacji związanych z 

oceną standardów, dotyczących bezpieczeństwa informacji (14), SG (2) oraz innych zagadnień 

                                                 
45 DKE, “German Roadmap E-Energy/Smart Grid 2.0,” 2013. 
46  CEN-CENELEC-ETSI JWG, “Final report Standards for Smart Grids,” no. May. CEN 

CENELEC ETSI, pp. 1–141, 2011. 
47 Standardisation Management Board Smart Grid Strategic Group (SG3), “IEC Smart Grid 

Standardization Roadmap,” IEC, 2010. 
48 M. Goraj, J. Gill, and S. Mann, “Recent developments in standards and industry solutions for 

cyber security and secure remote access to electrical substations,” in 11th IET International 

Conference on Developments in Power Systems Protection (DPSP 2012), 2012, pp. 161–161. 
49 I. Hauer, Z. A. Styczynski, P. Komarnicki, M. Stotzer, and J. Stein, “Smart grid in critical 

situations. Do we need some standards for this? A german perspective,” in 2012 IEEE Power 

and Energy Society General Meeting, 2012, pp. 1–8. 
50 M. G. Kanabar, I. Voloh, and D. McGinn, “A review of smart grid standards for protection, 

control, and monitoring applications,” in 2012 65th Annual Conference for Protective Relay 

Engineers, 2012, pp. 281–289. 
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(3). Na podstawie analiz określono następujące kryteria wyboru standardów: (i) opublikowany 

w języku angielskim; (ii) wskazany w studium, lub inicjatywie identyfikującej standardy; (iii) 

opracowany przez organizację standaryzującą, lub instytucję administracyjną; (iv) związany z 

tematyką cyberbezpieczeństwa. Kryteria oceny standardów zostały przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 5 Kryteria oceny standardów. Źródło: opracownaie własne. 

Kryterium Opis 

Zakres Obszar tematyczny standardu 

Typ Czy standard przedstawia rozwiązania techniczne, czy 

bardziej ogólny, wysokopoziomowe 

Zastosowanie Elementy SG do których odnosi się standard 

Zasięg Pokrycie geograficzne standardu, krajowe, międzynarodowe 

Data Data publikacji standardu 

Trafność Stopień powiązania z konkretnym obszarem tematycznym 

 

Stosując kryteria wyboru w poszczególnych obszarach tematycznych: (i) kwestie 

cyberbezpieczeństwa SG; (ii) wymagania cyberbezpieczeństwa dla SG; (iii) środki ochrony i 

dobre praktyki cyberbezpieczeństwa dla SG i (iv) sposoby oceny cyberbezpieczeństwa w SG, 

wyłoniono kolejno 36, 17, 19 i 35 standardów (np. ISO/IEC 27001) lub serii standardów (np. 

ISO/IEC 27000). Standardy zostały przeanalizowane w odniesieniu do kryteriów oceny, 

opisane i porównane ze sobą (w ramach kategorii tematycznych) [26], [27]. 

12.4. Publikacje 

W artykule [26], mającym ukazać się w grudniowym (2017) wydaniu czasopisma 

„International Journal of Critical Infrastructure Protection”  indeksowanego przez JCR, 

przedstawiam wyniki analizy mającej na celu rozpoznanie standardów zawierających wytyczne 

dotyczące analizy bezpieczeństwa. Opisuję zastany stan badań, a także najważniejsze 

koncepcje oceny bezpieczeństwa i SG. Przedstawiam metodę badań oraz zdefiniowane kryteria 

oceny standardów. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest scharakteryzowaniu 

zidentyfikowanych standardów pod kątem treści dotyczących oceny bezpieczeństwa. 

Standardy zostały porównane ze sobą z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej kryteriów, 

a wyniki podsumowałem w tabelach. W artykule odnoszę się też do zagadnienia praktycznego 

wykorzystania standardów przez przemysł. 
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Artykuł [27] poświęcony jest zagadnieniom cyberbezpieczeństwa i prywatności w standardach 

dla nowoczesnych sieci elektroenergetycznych. Wyjaśniam w nim metodę badań oraz kryteria 

oceny, uzupełniając o opis inicjatyw standaryzacyjnych wskazywanych w analizowanej 

literaturze. W głównej części artykułu charakteryzuję 36 zidentyfikowanych standardów 

podnoszących kwestie cyberbezpieczeństwa, a następnie przedstawiam podobne opisy dla 12 

standardów dotykających zagadnień prywatności. Dodatkowo w artykule umieściłem 

zestawienia porównawcze standardów względem określonych wcześniej kryteriów oceny. 

Artykuł jest w trakcie publikacji w czasopiśmie „Computer Standards & Interfaces” 

indeksowanym przez JCR. Otrzymał przychylne recenzje, jednak wymagane jest jeszcze 

wprowadzenie poprawek. 

12.5. Znaczenie badań 

Przeprowadzone badania bezpośrednio odpowiadają na potrzebę wskazania podstawowego 

zbioru standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa nowoczesnych sieci 

elektroenergetycznych zidentyfikowaną między innymi w ramach badań ENISA (patrz. 

rozdział 8). 

Chociaż przeprowadzono wcześniej kilka studiów, które wskazały wybrane standardy 

odwołujące się do tematyki cyberbezpieczeństwa, to cechują się one różnym poziomem 

kompletności oraz zróżnicowanym zakresem. Za wyjątkiem 51 , nie przedstawiają opisu 

systematycznej metody wykorzystywanej w analizach, ani kryteriów wyboru i oceny 

standardów. Większość z nich to przeglądy standardów i wytycznych. Żadna z analiz nie jest 

zadedykowana bezpośrednio wymaganiom cyberbezpieczeństwa dla SG, środkom ochrony i 

dobrym praktykom cyberbezpieczeństwa dla SG, czy sposobom oceny cyberbezpieczeństwa w 

SG. Z drugiej strony inicjatywy standaryzacyjne, które wskazały istniejące standardy 

odwołujące się do tematyki cyberbezpieczeństwa, są oparte na wiedzy eksperckiej i nie stawiają 

sobie za cel osiągnięcie naukowej kompletności analiz. Z tego powodu nie wskazują 

systematycznej metody, która miałaby zapewnić osiągnięcie tego celu. W efekcie przedstawiają 

rozbieżne zbiory standardów, poruszające temat z różnych perspektyw. 

Cechy wyróżniające moich badań są następujące: 

                                                 
51 Y. Wang, B. Zhang, W. Lin, and T. Zhang, “Smart grid information security - a research on 

standards,” in 2011 International Conference on Advanced Power System Automation and 

Protection, 2011, pp. 1188–1194. 
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 Są dedykowane poszczególnym kategoriom tematycznym cyberbezpieczeństwa ((i) 

kwestie cyberbezpieczeństwa SG; (ii) wymagania cyberbezpieczeństwa dla SG; (iii) 

środki ochrony i dobre praktyki cyberbezpieczeństwa dla SG i (iv) sposoby oceny 

cyberbezpieczeństwa w SG) – wg mojej najlepszej wiedzy, nie przeprowadzono 

wcześniej tego typu badań mimo ich ważności i aktualności. 

 Cechują się wysokim stopniem kompletności dzięki zastosowaniu powtarzalnej i 

systematycznej metody poszukiwania i analizy literatury, z jawnie zdefiniowanymi 

kryteriami wyboru i oceny standardów. 

 Przedstawiono szczegóły metody badań. 

 Ich wyniki stanowią rodzaj “mapy” standardów – standardy są opisane z punktu 

widzenia kategorii cyberbezpieczeństwa, odniesione do siebie i kryteriów oceny. 

 Wszystkie standardy zostały odniesione do abstrakcyjnej architektury SG 52 

zdefiniowanej przez IEC, co pozwoliło pokazać wzajemne relacje między standardami 

oraz standardami i komponentami SG. 

Dzięki tym cechom, wyniki moich badań powinny zostać szerzej wykorzystane zarówno w 

praktyce, przez operatorów SG, jak i do dalszych badań naukowych. 

13. Podsumowanie 

Przedstawione badania dotyczą ważnej i aktualnej tematyki ochrony infrastruktur krytycznych 

sektora elektroenergetycznego przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Mają one nowatorski, 

bądź pionierski charakter, przecierając szlaki dla dalszych badań i prac rozwojowych w swoim 

obszarze, trwających do dziś i dalej kontynuowanych w różnych ośrodkach na świecie. Metoda 

oceny cyberbezpieczeństwa dla infrastruktur krytycznych, laboratoria cyberbezpieczeństwa IK, 

agentowy symulator złośliwego oprogramowania (MAlSim), platforma wymiany informacji o 

cyber-incydentach dla sektora elektroenergetycznego, sieć świadomości sytuacyjnej 

wykorzystująca oprogramowanie SIEM – były jednymi z pierwszych rozwiązaniami tego typu 

w Unii Europejskiej. Pozostałe rozwiązania są innowacyjne w określonych aspektach. Na 

przykład metoda szacowania kosztu cyberbezpieczeństwa koncentruje się na komponencie 

kosztowym działań personelu, czego wcześniej nie uwzględniano w sposób bezpośredni w 

alternatywnych podejściach. Również analizy standardów dla nowoczesnych sieci 

                                                 
52  IEC, “Smart Grid Standards Map,” 2017. [Online]. Available: 

http://smartgridstandardsmap.com/. 
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elektroenergetycznych w odróżnieniu od wcześniejszych badań są dedykowane poszczególnym 

kategoriom tematycznym cyberbezpieczeństwa, w tym ocenie cyberbezpieczeństwa, 

wymaganiom i środkom ochrony oraz cechują się wysokim stopniem kompletności dzięki 

zastosowaniu powtarzalnej i systematycznej metody badań. Także badania ENISA dotyczące 

sytuacji cyberbezpieczeństwa ICS i SG były pierwszymi tego typu, tj. realizowanymi na 

poziomie Unii Europejskiej i mającymi na celu rozpoznanie sytuacji (oraz zaproponowanie 

rozwiązań) w całej Unii. Jednocześnie warto podkreślić, że badania i prace rozwojowe są 

kontynuowane w różnych ośrodkach na całym świecie. 

Proponowane rozwiązania składające się na osiągnięcie naukowe53 tworzą system wzajemnie 

powiązanych elementów, wpisując się w proces rozwoju programu cyberbezpieczeństwa, 

służąc zapewnieniu cyberbezpieczeństwa na jego wszystkich poziomach (od technicznego, po 

strategiczny) oraz uzupełniając się wzajemnie w relacjach przyczynowo skutkowych (patrz. 

rozdział 5.2). Realizacja większości elementów systemu wiązała się z praktycznymi 

wdrożeniami, takimi jak zastosowanie metody oceny cyberbezpieczeństwa, wspieranej 

symulatorem MAlSim, do analiz infrastruktur krytycznych sektora elektroenergetycznego, 

uruchomienie międzynarodowych laboratoriów do testowania cyberbezpieczeństwa, czy 

utworzenie europejskiego centrum wymiany i analizy informacji o incydentach dla sektora 

energetycznego (EE-ISAC), gdzie dodatkowo, w ramach uruchomień pilotażowych, wdrożono 

opracowaną platformę wymiany informacji o incydentach, czy sieć SAN wykorzystującą 

oprogramowanie SIEM.  

Opracowane rozwiązania cechują się międzynarodowym zasięgiem. Metoda oceny 

cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych opracowana we Wspólnym Ośrodku 

Badawczym Komisji Europejskiej, dedykowana jest w pierwszej kolejności infrastrukturom 

Unii Europejskiej, a prace z nią związane wpłynęły na europejskie inicjatywy (np. ERNCIP) i 

polityki (patrz. rozdział 6.5). Wyniki analiz stanu cyberbezpieczeństwa ICS i SG 

przeprowadzone w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz związane 

z nimi zalecenia zostały szeroko rozpoznane w UE (przede wszystkim wśród praktyków – 

operatorów i dostawców rozwiązań, ale także przez organizacje publiczne zajmujące się 

cyberbezpieczeństwem) i miały znaczący wpływ na dalsze działania w dziedzinach ICS i SG 

(patrz. rozdział 7.5 i 8.5). Europejskie centrum wymiany i analizy informacji o incydentach dla 

sektora energetycznego (EE-ISAC), w ramach którego dokonano pilotażowego wdrożenia 

                                                 
53 wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
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platformy wymiany informacji oraz sieci SAN wykorzystującej oprogramowanie SIEM, jest 

działającym, aktywnym ośrodkiem wspierania uczestników sektora elektroenergetycznego 

Unii Europejskiej w poprawie cyberbezpieczeństwa sieci i systemów energetycznych, 

zrzeszającym członków z całej Europy oraz rozpoznawanym w kontekście międzynarodowym. 

Metoda analizy kosztów cyberbezpieczeństwa dedykowana jest infrastrukturom krytycznym (i 

nie tylko) na całym świecie. Dla przykładu za jej pomocą dokonano oszacowań kosztów w 

elektrowni należącej do światowego producenta i dostawcy energii. Także wyniki analiz 

międzynarodowych standardów dla SG kierowane są do szerokiego odbiorcy. Rezultaty 

wszystkich badań zostały opublikowane, lub w przypadku 2 artykułów – są w trakcie publikacji 

w międzynarodowych czasopismach, bądź przedstawiono je na międzynarodowych 

konferencjach. Opracowanie większości z rozwiązań wymagało współpracy partnerów z 

różnych krajów. 

Badania cechują się istotnym wpływem na sytuację w Unii Europejskiej także ze względu na 

instytucje, w których były realizowane. Wspólny Ośrodek Badawczy Komisji Europejskiej 

(JRC) stanowi centrum wsparcia naukowego i technicznego dla opracowywania, wdrażania i 

monitorowania polityk Unii Europejskiej. Europejska Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) jest ośrodkiem wiedzy specjalistycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa w 

Europie, który wspiera UE i Państw Członkowskich w przygotowaniach do zapobiegania 

incydentom bezpieczeństwa informacji, a także w ich wykrywaniu i reagowania na nie. Także 

Europejska Sieć Cyberbezpieczeństwa (ENCS) jest organizacją ukierunkowaną na zapewnianie 

cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych w Europie. 

Dodatkowo warto wskazać, iż część z proponowanych rozwiązań posiada bardziej uniwersalny 

charakter związany z możliwością zastosowania w dziedzinach aplikacyjnych wykraczających 

poza infrastruktury krytyczne sektora elektroenergetycznego. Na przykład opracowana metoda 

szacowania kosztu może być stosowana w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach i 

organizacjach, natomiast pozostałe nieanalityczne elementy zaproponowanego systemu można 

w całości, lub części wykorzystać w infrastrukturach krytycznych spoza sektora 

elektroenergetycznego, szczególne tych, które wykorzystują systemy ICS. 

W przypadku cyberbezpieczeństwa bardzo trudno jest precyzyjnie określić, czy zmierzyć 

skuteczność opracowanych rozwiązań, na przykład w formie odpowiedzi na pytanie, ile dzięki 

nim udało się uniknąć ataków, czy naruszeń bezpieczeństwa. Jest to szczególnie widoczne na 

poziomach bezpieczeństwa wyższych niż techniczny. Jednakże kształt i kompozycja 

zaproponowanego systemu rozwiązań wynikająca z analizy potrzeb oraz zaleceń 
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cyberbezpieczeństwa, przeprowadzone walidacje i testy elementów składowych, oraz 

rzeczywiste wdrożenia w przedsiębiorstwach i organizacjach mogą dawać podstawę do 

przekonania, że opracowany przeze mnie system przyczynia się do poprawy 

cyberbezpieczeństwa infrastruktur krytycznych sektora elektroenergetycznego. 
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