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Streszczenie Wzrastająca popularność Internetu to jeden z najważniejszych czynników 
powodujących intensyfikację prac nad poprawą bezpieczeństwa danych. Coraz więcej ludzi 
korzysta z zasobów oferowanych przez Internet. Twórcy oprogramowania starają się aby Internet 
był coraz bezpieczniejszy, jednak coraz to nowe incydenty zwracają uwagę na fakt, iż nikt nie jest 
do końca bezpieczny. W artykule omówiono rolę otwartego oprogramowania w ujęciu zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem danych. 
 
Abstract The popularity of the Internet was one of the most important developments that 
prompted an intensified effort in data security. An ever-growing number of people are using their 
personal computers to gain access to the resources that the Internet has to offer. Modern 
developments have made Internet communication more secure, but there are still several 
incidents that gain attention and alert us to the fact that nothing is completely safe.  
 
 
 
 
      Wprowadzenie Internet i jego wcześniejsze protokoły transmisji danych budowane były w 
na „zaufaniu do systemów”, Oznacza to, że protokoły nie miały wbudowanych mechanizmów 
bezpieczeństwa.  Nie ma zatwierdzonych standardów bezpieczeństwa wbudowanych w model 
warstwowy TCP/IP otwiera to możliwości wykorzystania luk do działań naruszających szeroko 
pojęte bezpieczeństwo. Oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo wbudowywane jest 
zarówno w systemy operacyjne, jak też we wszelkiego rodzaju aplikacje z których korzystają 
użytkownicy komputerów. Dzisiejsi twórcy oprogramowania starają się aby komunikacja w 
Internecie była bezpieczniejsza, stale jednak docierają ze świata informacje o kolejnych 
incydentach zwracających uwagę na fakt, iż żaden system nie jest tak naprawdę bezpieczny. 
Należy więc dążyć do tego aby zarówno oprogramowanie było bezpieczniejsze, jak i 
użytkownicy bardziej świadomi zagrożeń na jakie mogą się natknąć podczas pracy. Naturalną 
drogą w tym kierunku wydaje się stosowanie otwartego oprogramowania które umożliwia wzrost 



świadomości dzięki dostępowi do źródeł oprogramowania, oraz co się z tym wiąże możliwość 
ciągłego udoskonalania aplikacji. 
 
      Przyczyny spadku bezpieczeństwa. Mechanizmy bezpieczeństwa ewoluowały przez lata, 
a ich celem było zapewnienie poufności w dostępie do ogólnodostępnych sieci, informacji 
osobistych, finansowych i innych zastrzeżonych danych. Stale rosnąca liczba przypadków 
związanych z utratą lub zniszczeniem danych wywołanych włamaniami i wzrastającą liczbą 
wirusów komputerowych, zmusza do poszukiwania wszelkich sposobów na poprawę 
bezpieczeństwa. Coraz większa liczba osób korzystających z sieci powoduje, skala wszelkiego 
rodzaju zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych jest coraz większa.   
 
 

 
 

Rys 1. Liczba internautów wg szacunkowych danych; [2]  
 

Z badania Interbus przeprowadzonego przez TNS OBOP wynika, że w pierwszym 
kwartale br. liczba internautów w Polsce wynosiła ok. 6,6 mln osób, co oznacza spadek o 600 
tys. w porównaniu z grudniem 2003 roku. W I kwartale br. z Internetu korzystało w Polsce ok. 
6,6 mln osób powyżej 15 roku życia. Dla porównania pod koniec ubiegłego roku internautów 
było ok. 7,2 mln (dane za grudzień), w listopadzie 7,1 mln, a w trzecim kwartale ub. r. 6,7 mln. 
[3] 

Internet powstał, działa i ciągle burzliwie się rozwija dzięki wykorzystaniu otwartych 
standardów protokołów sieciowych TCP/IP. Rozwojowi Internetu cały czas towarzyszyła cała 
gama otwartego oprogramowania związanego z szeregiem usług sieciowych. Do grupy tej można 
zaliczyć: 

♣ Apache (około 62% wszystkich serwerów www); 
♣ BIND (główny serwis nazw domenowych Internetu); 
♣ Sendmail (najpopularniejsze oprogramowanie do transportu poczty elektronicznej); 
♣ Perl (narzędzie do „ożywiania” stron www); 
♣ Linux (drugi po Windows najpopularniejszy system operacyjny). 

 



Podział oprogramowania pod względem uwarunkowań licencyjnych przedstawia się następująco: 
♣ free software (oprogramowanie wolne, dostępne źródła, możliwość wprowadzania 

modyfikacji; 
♣ proprietory (oprogramowanie prawnie zastrzeżone); 
♣ public domain (oprogramowanie nie zastrzeżone); 
♣ freeware (programy udostępniane bez opłaty, ale bez dostępu do kodów źródłowych); 
♣ shareware (programy do swobodnego rozpowszechniania), ich stałe używanie wymaga 

rejestracji i wniesienia opłaty licencyjnej. [4] 
 
 

 
 

rys 2. kategorie oprogramowania 
 
Różnice pomiędzy Free Software a Open Source przedstawiają się następująco: 
Free Software i Open Software to dwa niezależne (ale wspierające się) ruchy na rzecz 
poszerzenia swobody użytkowników w korzystaniu z dostępnego oprogramowania. Z deklaracji 
Free Software Fundation wynika, iż: „Termin oprogramowanie open source jest używany przez 
niektórych ludzi, dla których znaczy mniej więcej to samo, co wolne oprogramowanie. Jednak ich 
kryteria są nieco mniej rygorystyczne (zaakceptowali pewne rodzaje ograniczeń licencyjnych, 
które odrzuciliśmy jako nie do przyjęcia).” 
 



     Zagrożenia utraty danych.  W dobie globalnej informatyzacji coraz większego 
znaczenia nabierają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Oprócz awarii 
fizycznych sprzętu i celowych włamań do systemu głównym problemem z jakim spotykają się 
obecnie użytkownicy komputerów są wirusy komputerowe. Szacuje się, iż 90% użytkowników 
komputerów miało kontakt z wirusem komputerowym. Zniszczenia powodowane przez wirusy 
liczy się już w miliardy dolarów. W ciągu ostatnich lat wirusy ewaluowały od wolniej 
rozprzestrzeniających się wirusów bootsektorowych, plikowych poprzez skryptowe, pocztowe 
oraz ostatnio – samowystarczalne robaki błyskawicznie się rozprzestrzeniające. Większość z 
ostatnich groźnych wirusów atakowała dziury w systemach Microsoftu.  

♣ CodeRed (czerwiec 2001) - robak atakował systemy Windows i miał za zadanie 
przeprowadzić atak typu DoS (Denial of Service) na adres www1.whitehouse.gov. 

♣ CodeRed II (sierpień 2001) – groźniejsza wersja CoreRed. 
♣ Slammer (styczeń 2003) – robak atakujący serwery SQL-a Microsoftu oraz MSDE 2000 

(Microsoft SQL Server Desktop Engine). 
Z analizy przypadków wynika, iż administratorzy i użytkownicy systemów poświęcają coraz 
mniej czasu na instalowanie wszelkich łat poprawiających bezpieczeństwo systemu. Ze statystyk 
wynika, iż w ciągu ostatnich kilkunastu lat spada wiedza techniczna użytkowników i 
administratorów systemów, a wzrasta szkodliwość ataków na systemy komputerowe. 
Użytkownicy korzystający z „zamkniętych” systemów nie mają możliwości wykrywania usterek 
i poprawy kodu źródłowego oprogramowania. O wiele bardziej świadomi są użytkownicy 
korzystający z rozwiązań „otwartych” mają oni swobodę w dziedzinie zmian kodu źródłowego, 
poprawy usterek i dostosowywania programów do własnych potrzeb. 
 
      Otwarte źródła a bezpieczeństwo. Brian Valentine (vice-prezydent korporacji Microsoft, 
Windows Development): 
„Nie jestem dumny... Rzeczywiście, nie zrobiliśmy wszystkiego, co było możliwe, aby chronić 
naszych klientów. Nasze produkty nie są konstruowane z myślą o bezpieczeństwie.” 
Wg wewnętrznej notatki służbowej Microsoftu wersja Windows 2000 z lutego 2000 r. zawierała 
ponad 28 tys. błędów i podobną liczbę potencjalnych defektów. 
 

 
Rys 3. Luki w serwerze Apache 1.3.27, czas - 52 miesiące 

 
Otwarte Oprogramowanie nie jest oczywiście wolne od błędów, różnica polega głównie na 
większej świadomości użytkowników i możliwości samodzielnego przeprowadzania zmian oraz 
naprawy usterek w oprogramowaniu. Jak dotychczas wszystkie robaki, którymi został dotknięty 



np. Red Hat Linux zostały napisane, aby wykorzystać znane defekty systemu. Łaty usuwające te 
defekty pojawiły się zanim hakerzy zdołali napisać programy wykorzystujące te luki w 
bezpieczeństwie. 
 

 
 

Rys 4. Robaki oraz czas reakcji na dziury które były przez nie wykorzystywane 
 

Rosnące znaczenie problemów związanych z bezpieczeństwem systemów 
komputerowych wskazuje, że najczęściej dotychczas wykorzystywany model tworzenia 
oprogramowania strzeżonego prawami patentowymi (i o niejawnym kodzie) przestaje się 
sprawdzać. Ocenia się, że systemy operacyjne oparte na otwartych źródłach są z natury rzeczy 
bardziej bezpieczne niż ich odpowiedniki chronione prawami patentowymi. Użytkownik 
oprogramowania o zamkniętym kodzie często zwleka z usunięciem wykrytych w nim luk 
bezpieczeństwa z uwagi na koszt jego odnowienia (upgrade'u). 

Nasze życie w coraz większym stopniu zależy od jakości technologii informacyjnych 
warunkujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji (w tym państwa). 
Ochrona podstawowych swobód obywatelskich i godności człowieka zależy od stopnia kontroli 
jakości i bezpieczeństwa oprogramowania. Oparcie funkcjonowania społeczeństwa 
informacyjnego o otwarte źródła ogranicza możliwości kontrolowania jednostek przez państwo 
lub monopolistę. Dostęp do źródeł programów pozwala na ich ocenę, umożliwia dokonywanie 
zmian, usuwania ograniczeń i błędów, zwiększania funkcjonalności, więc tym samym warunkuje 
możliwość rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez wszystkich jego obywateli. 
 
      Podsumowanie Społeczność otwartych źródeł stworzyła swobodnie dostępne, stabilne i 
wydajne systemy operacyjne, szereg narzędzi programistycznych i szeroki wachlarz programów 
umożliwiających funkcjonowanie Internetu. Wszystkie te środki powinny zostać wykorzystane w 
nauczaniu przedmiotów informatycznych, aby społeczeństwu informacyjnemu nie zabrakło 
obywateli rozumiejących jego funkcjonowanie oraz zdolnych do jego kontroli i ulepszania. Nie 
ma otwartego, bezpiecznego społeczeństwa bez otwartego społeczeństwa informacyjnego 
opartego o wykorzystywanie oprogramowania otwartych źródeł. 
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