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TRANSKRYPCJA 

JAK UKRAŚĆ TOŻSAMOŚĆ I JAK SIĘ NIE DAĆ? 

 

[00:00:07] 

Prowadzący: Cześć. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj razem 

ze mną i z moim gościem chciałbym poruszyć temat, który wielokrotnie pojawiał i pojawia się ciągle, 

bo tak naprawdę dotyczy każdego z nas – jak ukraść tożsamość i jak się nie dać? Ale zanim zaczniemy, 

odpowiem na, odpowiemy na pytanie, co może i w sumie jest traktowane, jako nasza tożsamość w 

kontekście sieci? Jak te elementy mogą być wykorzystane przeciwko nam? O tym już za chwilę. 

Wracając do mojego gościa – Łukasz Bromirski, Cisco Systems. Cześć Łukasz. 

Łukasz Bromirski: Cześć. 

Prowadzący: Łukasz, ile to już lat w szeregach organizacji? 

Łukasz Bromirski: No już chyba z piętnaście, albo nawet szesnaście. 

Prowadzący: A obecnie zajmujesz się? 

Łukasz Bromirski: Jestem Dyrektorem Produktu odpowiedzialnym za rozwiązania bezpieczeństwa, a w 

szczególności za Firewall następnej generacji – Cisco Firepower. 

Prowadzący: Wracając do tematu – nasza tożsamość w sieci. Łukasz, co z perspektywy użytkowników, 

szczególnie tych niezajmujących się stricte IT jest traktowane, jako, no właśnie – tożsamość, choć 

oczywiście mówiąc wprost chyba nie da się tego określić, tych wszystkich elementów w kilku słowach? 

Łukasz Bromirski: Niby tak, chociaż RODO trochę uporządkowało ten, ten bałagan. I też trochę 

rozumienie tego, co warto chronić, a czego nie warto chronić. Za tożsamość może być właściwie 

potraktowane wszystko, od adresu IP, jeśli jest niezmienny albo rzadko zmienny, po różnego rodzaju 

ustawienia komputera, ustawienia przeglądarki. Wiadomo, że ustawienia przeglądarki, nawet takiej 

zainstalowanej czysto na komputerze, mogą być dosyć unikalne, związane z naszym komputerem. Jest 

cała gama dyskusji na ten temat, w jaki sposób można zrobić taki odcisk palca i zawężyć jakby 

poszukiwanego wśród użytkowników naszego serwisu. Ale też wszelkiego rodzaju informacje, które 

zostawiamy na różnego rodzaju stronach, od kodów pocztowych, które są czasami jakby takim 

pierwszym punktem identyfikacyjnym pod tytułem – „Wyceń za ile wyślemy Ci paczkę” albo coś w tym 

stylu, po wszelkiego rodzaju informacje w mediach społecznościowych, od imienia, nazwiska, zdjęć – 

swoich, znajomych, zwierząt, po różnego rodzaju inne informacje. 

Prowadzący: Wiesz co, zacznijmy od takich po prostu danych, czyli bardzo często traktowane jako 

stricte nasza tożsamość w sieci. Bardzo często chętnie zostawiamy, w sumie chyba czasami za chętnie. 

Zresztą sam jakiś czas temu zostałem poinformowany przez znajomego, który chciał załatwić jedną 

sprawę w urzędzie. Dla wygody stwierdził, że pobierze sobie po prostu gotowy formularz, aby ominąć 

powiedzmy jedną, czy dwie kolejki. I znalazł oczywiście ten formularz w sieci, ale tak naprawdę wiesz, 
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nie przyszło mu do głowy, że miał do czynienia nie ze stroną urzędu, a tak naprawdę ze stroną, która 

oferowała powiedzmy tego typu usługi. Wystarczyło wpisać oczywiście konkretne dane dostosowane 

oczywiście do dokumentu, który chcieliśmy pobrać. Mało tego ten dokument później, w takiej 

sensownej postaci, w postaci PDF miał zostać wysłany na adres pocztowy, no i chyba zdajesz sobie 

sprawę, że tak naprawdę tego emaila nie dostał. 

Łukasz Bromirski: Nawet mógł dostać, to już jest jakby inwencja twórcza potencjalnych przestępców, 

tak. Jeżeli ktoś to robi dobrze to pewnie by spowodował, że proces by doszedł do skutku, właśnie po 

to, żeby przekonać potencjalną ofiarę, że wszystko jest w porządku albo przynajmniej opóźnić jej 

działania zapobiegające różnego rodzaju kradzieżom, czy, czy naruszeniu naszej, naszej prywatności, 

czy czegokolwiek innego przez przekonanie, że wszystko wydarzyło się wspaniale, otrzymałeś 

potwierdzenie, masz jakiś tam numer identyfikatora sprawy i tak dalej, i tak dalej i tego typu, tego typu 

sytuacje widzimy w Internecie dzisiaj. No niestety tak jak mówisz, jest bardzo często tak, że wypełniamy 

bezwiednie różnego rodzaju formularze, przekonani, że one faktycznie usprawnią nam życie i tak po 

części oczywiście powinno być i generalnie też tak można żyć. W szczególności są kraje, w Polsce 

również część rzeczy daje się załatwić bezpośrednio i bezpiecznie przez rozwiązania elektroniczne. No, 

ale niestety, świadomość tego, co nas otacza, świadomość tego, co wpisujemy i gdzie wpisujemy, to 

jest nadal ogromne pole do poprawy dla właściwie wszystkich, od nawet działów IT, po, po takich 

zwykłych użytkowników Internetu, którzy czasami ten Internet widzą tylko przez przeglądarkę na, na, 

na swoim telefonie, już nawet nie na komputerze. 

Prowadzący: No właśnie, sądzisz, że to jest bardziej kwestia liberalnego podejścia do tematu, czy 

kwestia edukacji? 

Łukasz Bromirski: Znaczy na pewno jeden, jak i drugi temat jest ważny. Ludzie w Polsce nadal nie mieli 

do czynienia z masowymi sytuacjami, kiedy giną nam pieniądze. Bardzo często te wszystkie skandale, 

o których się czyta w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych, a propos polskich 

banków i ich bezpieczeństwa, czy nie, kończą się raczej na informacji, że ktoś mógł coś zobaczyć na 

innym koncie, ale tak naprawdę nic nie zrobił, tak.  

[00:05:06] 

Łukasz Bromirski: Nie mamy takiej ogólnej świadomości, że naszemu sąsiadowi ukradziono pieniądze 

z konta lub tego typu sytuacje. Natomiast na zachodzie takie sytuacje się zdarzają częściej i firmy, czy 

osoby są dotykane statystycznie rzecz biorąc częściej. W związku z tym tam, ta wiedza, że ten Internet 

jest niebezpieczny, jest trochę bardziej powszechna i bardziej zrozumiała na takich prostych 

przykładach. W Polsce nadal wydaje się, że przez te wszystkie mechanizmy identyfikacji i, że mamy 

zainstalowanego na komputerze antywirusa, właśnie taki laik stwierdza, że przecież wszystko będzie w 

porządku, poza tym - mi się nigdy nic nie stało. 

Prowadzący: Czyli podejście – jak nie zobaczę, to nie uwierzę. 
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Łukasz Bromirski: Tak jest. 

Prowadzący: Albo jeżeli nie dotknie to najbliższych. 

Łukasz Bromirski: Tak. Nie ma co szukać daleko analogii. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje, działo 

właściwie, z obecną pandemią, tak. Na początku też było bardzo dużo osób, które twierdziły, że 

przecież nic się nie dzieje, bo one nie mają żadnego znajomego, który by zachorował. No teraz nie ma 

co ukrywać, sytuacja jest duża poważniejsza i nagle ludzie zaczynają stwierdzać, że jednak zostaną w 

domu i jednak będą nosić maseczki. To trochę tego typu sytuacja nam się przydarzyła.  

Prowadzący: Łukasz, a kwestie związane z dowodami osobistymi, ale nie mówię tutaj o kwestiach 

oczywiście naszych materialnych dowodów osobistych, natomiast bardziej o ich cyfrowych wersjach, 

w postaci skanów. Wiem, że już troszeczkę się tutaj pozmieniało i czy jeżeli chodzi o edukację, czy jeżeli 

chodzi o pewne polityki, ale no mówiąc wprost, wydaje mi się, że chyba dalej to jest temat, który jest 

dosyć ciekawy i newralgiczny dla, dla, dla ludzi. 

Łukasz Bromirski: Generalnie myślę, że bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że każda, 

nawet najmniejsza informacja pozostawiona gdzieś w sieci, może nam, może osobie, która będzie jakby 

zmotywowana do tego żeby coś nam zrobić, albo zaszkodzić, albo po prostu na przykład okraść z nas 

pieniędzy, okraść nas z pieniędzy, może posłużyć, może posłużyć takiej identyfikacji. Bo te dane są 

zbierane, agregowane bardzo często przez ludzi, którzy się na tym doskonale znają i sami nie uprawiają 

żadnego hakerstwa zaawansowanego. Oni po prostu potem te bazy sprzedają albo udostępniają. 

Dowody osobiste, o których mówisz, zacząłem się uśmiechać, bo miałem ostatnio bardzo duże 

zamieszanie z jednym z naszych operatorów kart płatniczych, właśnie spowodowane wykonywaniem 

kserokopii dowodu, dowodu osobistego. Jeden z operatorów komórkowych w Polsce bardzo fajnie 

sprawę załatwił. Przygotował nawet takie specjalne formularze, które się nakłada na dowód, jak się 

robi kserokopię w punkcie sprzedaży. Tam sprawa jest załatwiona bardzo czysto. Natomiast 

niesamowite jest to, że pod płaszczykiem właśnie różnego rodzaju regulacji, różnego rodzaju 

wymogów korporacyjnych, bardzo często pojawia się takie żądanie, żeby przesłać w całości taki 

dokument, za pomocą poczty elektronicznej, czy, czy tego typu środków. To jest absolutnie 

niebezpieczne i absolutnie nie wolno takich rzeczy robić, a w szczególności nakłaniać do robienia takich 

rzeczy. Łącznie z tym, że prosi się dodatkowo poza skanem, o wysyłanie w emailu, tym samym albo 

innym, jakby to miało coś niesamowitego zmienić, wszystkich danych, tylko, że jeszcze raz 

przepisanych, już na czysto, żeby tam nie było problemów z odczytaniem, co jest na skanie, czy na 

zdjęciu dowodu. No i właśnie rozpętałem miesiąc temu taką dyskusję z jednym z operatorów kart, który 

jest obecny w Polsce, a którego my używamy, jako, jako Cisco. No i sprawa w którymś momencie 

skończyła się na tym, że właściwie to nie ma nigdzie jakby punktu, który mówi o tym, że takie dane 

należy udostępniać, w postaci zdjęcia, czy jakiegokolwiek innego formatu, formacji elektronicznej i w 

zasadzie to służy tylko potwierdzeniu naszych, naszych adresów, na które mają być wysyłane rachunki, 
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a ponieważ państwo polskie teraz wymaga dodatkowych, szczególnych regulacji, to trzeba było zrobić 

coś zupełnie innego. Natomiast operator po prostu wymyślił, że tak będzie najprościej, tak, to znaczy 

poprosić ludzi, żeby zrobili zdjęcie i wysłali swój dowód w Internet, tak. No i niestety to jest 

powszechne, ponieważ jeżeli nie mamy świadomości tego, do czego to może doprowadzić, jeśli nie 

mamy świadomości tego, o czym powtarza bardzo wielu ludzi zajmujących się bezpieczeństwem na co 

dzień, nie trzeba tego daleko szukać, że takie zdjęcie zrobione i pozostawione sobie gdzieś tam w 

skrzynce Gmaila, czy gdziekolwiek, no ono już tam potem będzie żyło latami, tudzież dziesięcioleciami, 

to komuś kto będzie miał dostęp do naszej skrzynki, pierwsze co się szuka, to się szuka różnego rodzaju 

zdjęć i tak dalej, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś sobie nie zrobił zdjęcia karty kredytowej, 

dowodu, paszportu, jakichś biletów lotniczych. Te wszystkie informacje mogą potem posłużyć do 

udanego włamania. 

Prowadzący: No właśnie, wiesz co, no bo rozpocząłeś od kwestii wykorzystywania tych dokumentów, 

tych elementów przez operatorów, no ale właśnie bardzo często jest tak, że to ludzie sami robią gdzieś 

te skany. 

Łukasz Bromirski: Tak. 

Prowadzący: Wrzucają w najróżniejsze miejsca. 

Łukasz Bromirski: Oczywiście.  

Prowadzący: Więc to wydaje mi się, że rzeczywiście chyba nie jest też tylko problem operatorów, ale 

ogólnie nasz, nas, nas samych, tak. 

Łukasz Bromirski: Bo jest nam tak wygodnie. Sam ostatnio, ostatnio jak ostatnio, z dwa, czy trzy lata 

temu, usłyszałem od jednego z członków swojej rodziny, że musimy zrobić koniecznie zdjęcia i sobie 

wysłać na emaila, bo jak będziemy przekraczać granicę, a zgubimy paszporty, no to będziemy mieli 

kopię.  

[00:10:00] 

Łukasz Bromirski: No i generalnie nie jest to zły pomysł, tak. Ale to nie jest ten pomysł z kategorii 

najlepszych, no bo niestety to właśnie może posłużyć się potem do sytuacji, kiedy ktoś za trzy, cztery, 

pięć lat dostanie się do tej skrzynki i wyszuka sobie w archiwum ten dowód, on prawdopodobnie nadal 

będzie w dużej mierze aktualny i na podstawie tych danych, które stamtąd wyczyta, potem podejmie 

jakieś inne akcje. Być może zrzuci je tylko do jakiejś właśnie zagregowanej bazy albo spróbuje porównać 

z innymi rekordami, które już w tej bazie ma i nagle się okaże, że ma na nasz temat dużo więcej 

informacji, niż nam się wydawało. 

Prowadzący: Łukasz, właśnie ruszyłeś również kwestię operatorów, a ja też chciałem zapytać o kolejną 

sprawę, właśnie związaną powiedzmy z płatnościami w Internecie. I powstało chyba całkiem sporo 

mitów, które na szczęście są już powolutku wypierane i chyba całe szczęście ludzie jednak ufają 

płatnościom internetowym, co widać, biorąc pod uwagę zyskujące popularność najróżniejsze metody 
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płatności. Myślę, że również dzięki no pewnym elementom, takie jak nie wiem, rozbudowane normy, 

tak, które operatorzy muszą spełniać, po to, aby tak naprawdę być dopuszczeni do tego typu spraw, 

jak również nie wiem, szereg zabezpieczeń samych kart kredytowych, jak chargeback, z których 

użytkownicy coraz częściej również korzystają i coraz częściej rzeczywiście słychać, że powiedzmy 

korzystanie z karty kredytowej to jest jednak dobry pomysł. I chciałem właśnie też jeszcze tutaj ruszyć 

ten temat w związku z kolejnymi, powiedzmy jakimiś sztuczkami, które są wykorzystywane przez 

napastników. Mówię właśnie tutaj o akcjach powiedzmy „na dopłatę”, teraz popularne sprawy z OLX-

em, coraz więcej osób też nie zgłasza, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Jak właśnie te sztuczki 

powiedzmy połączone z fishingiem wyglądają i jak duży jest to problem? I jakich dodatkowych, 

powiedzmy atrakcji możemy szukać, przy okazji tego typu sztuczek? 

Łukasz Bromirski: Wydawało się, że przynajmniej w Polsce, w momencie, kiedy sprzedaż karty SIM 

musi być rejestrowana na dowód osobisty, czy przypisana właśnie do konkretnej osoby, to tego typu 

ataki ustaną. No, ale technologia jest bardzo elastyczna, w tym, w tym względzie i można sobie takie 

wyobrazić, że taki atak przeprowadzano właściwie posiadając niezbyt dużą nawet wiedzę techniczną. 

Faktycznie jest to problem. Jeden z moich synów otrzymał takiego smsa ostatnio, z popularnej firmy 

zajmującej się paczkomatami, znaczy teoretycznie oczywiście, z popularnej firmy zajmującej się 

paczkomatami, a propos odebrania jakiejś paczki. No i niestety, tu działa problem skali, bo o ile te ataki 

są trudniejsze albo prostsze do przeprowadzenia, to i w momencie, kiedy się je przeprowadza patrzymy 

na to, że atakujący będzie w stanie rozesłać tę informację do tysięcy, setek tysięcy odbiorców, tak. I 

wystarczy nawet, że mała, mały procent tych odbiorców w jakiś sposób zareaguje, rozpocznie dialog 

albo po prostu właśnie przeleje te 5,43, a tudzież inną kwotę na, na konto atakującego i już jesteśmy 

w stanie sobie tam całkiem miłą sumę, sumę uzbierać. A statystyki, czy, czy wszelkiego rodzaju raporty 

pokazują, że to nie są małe procenty. Ludzie nadal dosyć, powiedziałbym, w sposób beznadziejny 

wierzą temu, co otrzymają na własnym telefonie. Bardzo często, źle kojarząc informacje, po pierwsze 

podawane na, na, w polu identyfikującym nadawcę, a to pole bardzo łatwo, no, bardzo łatwo jest, jest 

zmodyfikować. A po drugie, jeżeli atakujący cokolwiek już o nas wie, w szczególności na przykład zna 

nasze imię, bardzo wielu osobom to już wystarczy do tego, żeby stwierdzić – no przecież ten sms, czy 

jakakolwiek tam informacja, to jest właśnie do mnie i to ktoś napisał do mnie, konkretnie i w związku 

z tym wszystko się zgadza i w związku z tym przeleję, tudzież pomogę, tudzież zadzwonię na jakiś tam 

numer, który jest wskazany, no tudzież kliknę link, który ma mnie przekierować gdzieś tam, a potem, 

potem już nie mamy pieniędzy. 

Prowadzący: No szczególnie właśnie, jeżeli, tak jak już wspominasz, jakieś dodatkowe informacje są 

wklejone tak naprawdę, powiedzmy w te, w te wiadomości. I czy to nie jest tak właśnie, że te kampanie 

to jest taki, troszeczkę taki pokaz właśnie social engineeringu? Tak, że, że, że w końcu tak naprawdę no 



IM24Podcast.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone  

nie mamy do czynienia powiedzmy z jakimś brute forcem, tak, nikt się nam nie włamuje, tylko tak 

naprawdę to my sami, z dobrej woli robimy kolejny krok.  

Łukasz Bromirski: To raz, to dwa. Po drugie, bardzo prosto jest kogoś przekonać, że się ma o nim, dla 

niego jakieś ważne informacje. Podam przykład kolejny. Jedna z moich koleżanek. Kiedyś była taka 

kampania, która polegała na tym, że atakujący, czy spamer rozsyłał informacje o tym jakoby miał 

nagrania z kamerek ludzi, którzy oglądali bardzo brzydkie strony, gdzieś tam w Internecie, tak. I w 

ramach tego, że jakby uwierzytelniał się przed tym, który miał mu zapłacić bitcoinami, po pierwsze 

wpisywał jego imię, po drugie wpisywał również hasło. To hasło pochodziło od jednego z jakiegoś tam 

wycieku danych, który był wcześniej. No ale to natychmiast powodowało u ludzi przekonanie, że to 

faktycznie jestem ja. Już nie będę wchodził w detale, czy to byli ludzie, którzy faktycznie mogli 

podejrzewać, że zostali nagrani, czy nie zostali nagrani, ale faktycznie to powodowało, że ludzie 

natychmiast stwierdzali – kurczę, no przecież to, to przecież są moje dane, tak. I miałem taką śmieszną 

sytuację, bo jedna z koleżanek naszych w firmie, przyszła do mnie, zaniepokojona, zabrała mnie do 

salki, właśnie zaczęła wypytywać jak to jest, bo ona dostała takiego emaila i czy to jest prawda i w 

ogóle, i tak dalej. 

[00:15:00] 

Łukasz Bromirski: To tylko pokazuje, że ludzie, którzy mają do czynienia z IT, mają do czynienia również 

trochę tam z tym bezpieczeństwem, trochę kojarzą co jest, co to jest przeglądarka, co to jest adres, co 

to jest hasło, w momencie kiedy otrzymują coś, co ma szansę ich przekonać, po prostu pękają, a w 

szczególności, jeśli to miałoby w jakiś sposób im zagrozić, tak. No tu była to bardzo taka ostra kampania 

skierowana. Raczej są to właśnie kampanie, które polegają na tym, że nikt nas nie prosi o 500 złotych, 

albo nikt nas nie prosi tam o 100 bitcoinów, tylko jakaś malusieńka suma, która docelowo zbiera się w 

ogromną. Natomiast z perspektywy tego, który jest narażony na atak, nie wydaje się niczym strasznym. 

Ludzie, bardzo często słyszę taki, taki tekst – no tak, ale tam co mnie to 4 złote kosztuje, trudno już, 

straciłem, tak. Proszę pamiętać też o tym, że te dane są znowu automatycznie agregowane. To znaczy, 

że to, że ten atak się powiódł na użytkownika Jan Kowalski, który ma taki adres telefonu i taki adres 

emailowy, logował się kiedyś do tych stron, z takich adresów IP, no i różne inne informacje, które się 

da wyciągnąć z social mediów, potem może też trafić do informacji. Proszę sobie wyobrazić też, że 

atakujący zbierają reputację o nas, sprawdzają jak reagujemy na różnego rodzaju ataki. Nie, nie, znowu, 

być może nie ci, którzy to fizycznie wykonują, ale gdzieś w tych bazach, gdzieś, ktoś odkłada informacje 

o tym, że człowiek jest podatny na fishing na przykład, bo już zostało to sprawdzone i te bazy oczywiście 

mają dużo większą wartość.  

Prowadzący: No właśnie, przejdźmy może z tej strony bardziej prywatnej, do oblicza firmowego. Jak 

już poruszyliśmy kwestię związaną z social engineeringiem, wiemy jak niebezpieczny jest dla organizacji 

i, i jakie tak naprawdę jego oblicza w chwili obecnej najczęściej są obierane przez napastników? Tak 
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naprawdę, po co się tak bawić i co po takiej zabawie może zostać na, na placu boju, a w tym przypadku, 

no dla danej organizacji? 

Łukasz Bromirski: Myślę, że dwa nadal najbardziej popularne metody ataku na firmy no to jest właśnie 

Business Email Compromise, czyli ktoś wchodzi do naszej skrzynki przez malware, albo przez to, że 

gdzieś tam po drodze podaliśmy, albo wręcz hasło, albo zasugerowaliśmy, jakie mogłoby być nasze 

hasło, tak. Drugi typ ataku to jest sytuacja, kiedy firmę trafia różnego rodzaju malware, czy, czy 

ransomware. I to są chyba dwie najpoważniejsze sytuacje. Szpiegostwo przemysłowe, czyli takie 

długotrwałe przebywanie w sieci, czy w firmie, po to żeby wyciągać z niej informacje to są dużo rzeczy 

bardziej skomplikowane i długotrwające, aczkolwiek dzisiaj jak popatrzymy na różnego rodzaju raporty 

dużych firm, zajmujących się bezpieczeństwem, nie mówię w tym momencie tylko o Sisco, to widać 

ewidentnie, że mamy wylew tych grup, które działają na rynku i włamują się na zlecenie, albo rządów, 

albo różnego rodzaju bogatych ludzi i robią to w sposób tak bardzo wyrafinowany i na tyle 

skomplikowany, że trudno powiedzieć, że, że taka średniej wielkości firma, która nie zatrudnia 

specjalistów od bezpieczeństwa, będzie się w stanie obronić. Na pewno nie za pomocą takich narzędzi 

spółki tylko do ustawionych i włączonych jakby z założeniem, że wszystko będzie dobrze. Wracając do 

tego, co powiedziałem na początku, BEC, czyli ten Business Email Compromise, to jest największy 

problem, wydaje się, ponieważ podatne są znowu, działa tutaj, działa tutaj z prawa skali. Działy IT coraz 

lepiej sobie z tym radzą, natomiast biorąc pod uwagę, że czasami, nawet przez te wszystkie firmy, filtry 

antyspamowe, antymalwarowe taki email dociera, do różnych osób w fimie, to tylko pokazuje, że one 

są coraz lepiej konstruowane i coraz sprytniejsze w sposobie formułowania, formułowania prośby, czy 

też formułowania informacji. Natomiast malware i ransomware pozostają nadal ogromnym 

problemem. Nadal są firmy, lata przecież już po, po tych wydarzeniach na Ukrainie, lata, nadal są firmy, 

które są dotykane różnego rodzaju malwarem i nie stosują się do najlepszych praktyk segmentacji sieci 

i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie no traci się, traci się całą, całą firmę. Nie dalej niż tydzień temu 

rozmawiałem ze znajomym, który właśnie był zajęty odtwarzaniem backupów w małej firmie, na, na 

południu Polski. No i firma straciła dwa tygodnie pracy ostatniej, taki mały zakład, który zajmował się 

tam działalnością usługową. Firma straciła dwa tygodnie pracy, no bo nic się nie dało już zrobić, tak. 

Dobre było to, że faktycznie mieli backup i to niestety zrobiony tylko wyłącznie, dlatego, że przy okazji 

jakiegoś tam upgradu, ktoś pomyślał – no dobra to można by było odświeżyć. Bo poprzedni backup 

mieli sprzed dwóch lat. Więc straciliby dane o wszystkich klientach, których mieli i tak dalej, i tak dalej, 

już nie mówiąc o przestoju w pracy, w tych i tak niełatwych czasach. 

Prowadzący: Czyli najczęściej kampanie skierowane raczej w kierunku szybkiej, szybkiego rezultatu, 

tak? Rzućmy ransome, zaszyfrujmy, zobaczmy co się stanie dalej. 

Łukasz Bromirski: Tak. Zobaczmy, jak zobaczmy. Niech nam przeleją pieniądze, tak. Wycwanili się 

atakujący, bo znowu, nie proszą już teraz o jakieś niesamowite, niebotyczne kwoty, chyba, że to jest 
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atak targetowany i atakujący doskonale wie, kogo atakuje, no to wtedy oczywiście ta kwota może być 

zupełnie inna. Natomiast przy takich atakach masowych, no to znowu to są kwoty rzędu tam, jakiegoś 

ułamka bitcoina, które w efekcie sprowadzają się do powiedzmy tam setek, czy tysięcy złotych. I 

powiedzmy sobie też wprost, no zwykle osoba prywatna, raczej tyle tysięcy złotych to raczej nie zapłaci, 

no chyba, że to będą jakieś super dane. 

[00:20:00] 

Łukasz Bromirski: Natomiast firma może się o takie rzeczy pokusić. Wiem, że w Polsce jest trochę firm, 

które taki ransome, taki okup zapłaciły. Nie wszystkie dane odzyskały, no niestety nie wszyscy atakujący 

mają ten etos bycia profesjonalnymi włamywaczami, no, ale różnie to bywa.  

Prowadzący: Czyli profesjonalny włamywacz odda. 

Łukasz Bromirski: Profesjonalny włamywacz stara się utrzymać swój biznes… 

Prowadzący: I reputację. 

Łukasz Bromirski: W związku z tym zadba o reputację, zadba o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. 

Pytanie, na jakiej zasadzie miałby go rozpoznać atakowany, ale to już jest zupełnie inna, inna kwestia. 

Ciągle powtarzam tą historię, bo ona mi się strasznie spodobała. Mogę jej użyć teraz również. Naście 

lat temu już, chyba, bo mamy 2020 rok, a mam wrażenie, że to było w okolicach 2010, 2008, jakoś tak, 

w magazynie Wired, polecam, był artykuł o tym, jak w Unii Europejskiej, w Amsterdamie, no taka siatka 

przestępcza ze Wschodu, założyła sobie Call Center, obsługujące wszelkiego rodzaju transakcje 

elektroniczne związane z kradzionymi kartami kredytowymi. No i była to normalna, profesjonalna 

działalność, było całe kontakt z Center, które normalnie było wynajęte, po to żeby działać na rzecz 

klientów. Ci klienci czasami dzwonili, jak się okazywało, że karta nie działa, tam jedna z tych tam pakietu 

kupionych, no to oczywiście natychmiast był tutaj specjalny bonus dla ważnego klienta i tak dalej, i tak 

dalej. Sprawa się oczywiście skończyła tym, że tam połowa agentów była z Interpolu, połowa agentów 

była z innych Agencji. Próbowali się jednocześnie zaaresztować i to było, to było śmieszne, natomiast 

smutne było to, że no to było dekadę temu i już widać było, że no to jest po prostu profesjonalna 

działalność. 

Prowadzący: No, ale widzisz, SOA. 

Łukasz Bromirski: Dokładnie, dokładnie. 

Prowadzący: Szybkie działanie, szybka reakcja. 

Łukasz Bromirski: Proszę Pana, jestem niezadowolony z usługi. Kupiłem od Pana dziesięć numerów 

kart, dwie nie działają, nie chcę sprawdzać reszty, co się dzieje z waszym biznesem. Dostaje się 

dodatkowe numery kart i można szaleć. 

Prowadzący: Łukasz, wiesz co, a teraz jeszcze jedna kwestia – magia haseł, czyli stosowanie 

rzeczywiście tych samych poświadczeń, w różnych serwisach, dla wygody, lub o zgrozo, tego samego 

hasła do Facebooka i do poczty firmowej, czy do, hasła dostępowego do komputera. W dzisiejszych 
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czasach już chyba trochę wydaje się abstrakcją, ale no właśnie, jak to jest, pomijając ciekawe sytuacje, 

w których, nie wiem, no ludzie fotografują się, czy nagrywają jakieś filmy, czy zdjęcia z bananem na 

twarzy, na tle tablicy, na której są jakieś ciekawe hasła i tym podobne sprawy. Ale no jak to teraz też 

wygląda, z tymi hasłami? 

Łukasz Bromirski: To nie jest abstrakcja. Ludzie nadal używają tych samych haseł, mimo tej całej 

kampanii związanej z tak zwanym MFA, czyli Multi-Factor Authentiction, czyli uwierzytelnianiem 

wieloskładnikowym. Bardzo wiele osób tego nie rozumie albo nie jest w stanie sobie poradzić z 

zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania, a nawet mimo tych wysiłków, którzy, które czynią 

producenci smartfonów, to nadal jest dla wielu osób czarna magia. No i niestety takie obrazki się często 

ogląda albo czyta w raportach, w szczególności w takich raportach postmortem, kiedy się okazuje, że 

jakiś tam pracownik firmy się przyznał, że co prawda miał inne hasło do Facebooka, a inne hasło do 

poczty firmowej, ale to polegało na tym, że te dwie ostatnie cyfry były inne, na przykład, albo coś w 

tym stylu. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj włamują się już z reguły automaty, a nie ludzie i o ile o 

automatach wiadomo, ma nieograniczoną cierpliwość, poza tym jest w stanie robić pod radarem, czyli 

oszukać wszelkiego rodzaju systemy, które będą sprawdzały, czy ktoś nie próbuje brutforsować tego, 

bo dla automatu jest wszystko jedno, czy sprawdzi jedno hasło na pięć, raz na pięć minut, czy co, co 

parę mini, minisekund. No to problem będzie coraz poważniejszy i tu znowu no wracamy do tego, o 

czym mówiliśmy na początku – edukacja, świadomość. To są dwie rzeczy podstawowe, no a czasami 

też danie przykładu, czy pokazanie, że ktoś dzięki temu, że ma to samo hasło albo podobne hasła w 

różnych miejscach, stracił, stracił konta. Ja ostatnio robiłem edukację swoich znajomych, no i się 

okazało, że niestety jest to droga przez mękę. Wiele osób po prostu mimo tego, że im się to jak kawa 

na ławę wytłumaczy, co mogą stracić, to stwierdzają, że użycie aplikacji, która na przykład przechowuje 

hasła, czy menadżera haseł, czy wręcz aktywowanie takich usług typu MFA w popularnych serwisach 

społecznościowych, to już jest za dużo. Albo w jednym przypadku wszystko poszło dobrze, edukacja się 

zakończyła sukcesem, po czym dostaję za jakiś czas, po paru dniach informację, że te wszystkie 

potwierdzania przez telefon, że to ja się loguję i tak dalej, to jest zbędny wysiłek – wyłączyłem to. 

Prowadzący: No cóż… 

Łukasz Bromirski: Tak to wygląda. 

Prowadzący: No a właśnie takie wiesz, podejście powiedzmy do polityki haseł, czyli nie wiem no dla 

przykładu, tak, żeby było łatwo i wygodnie, tak. Czyli użytkownik: admin, hasło: michał 1 2 3 albo michał 

1 2 3 z wykrzyknikiem, bo żeby aplikacja nam nie wrzeszczała, tak, jeszcze znak specjalny. To jest 

właśnie to, o czym mówisz, tak?  

Łukasz Bromirski: Tak. I to jest też w ogóle temat, który został już na szczęście w takich, jakby dojrzałych 

organizacjach zaadresowany, to wymuszanie zmiany haseł, które samo w sobie prowadzi do sytuacji, 

w której tak jak mówisz, ludzie stwierdzają – no to teraz zamienię kolejność literek albo – użyję 
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wykrzyknika zamiast hasha, i to już wystarczająco ten automat, który sprawdza, czy hasło jest podobne 

do tego, które było stwierdzone, to już nie jest podobne. 

[00:25:03] 

Łukasz Bromirski: Można go, można go użyć do różnego rodzaju nadużyć. Po pierwsze, mówi się o tym, 

żeby już nie wymuszać na użytkownikach zmiany haseł, a raczej wymuszać na nich to, żeby używali 

właśnie drugiego składnika albo sytuacji, czy narzędzi typu właśnie menadżery haseł, które stały się 

bardzo popularne. No, bo to są rozwiązania, które z natury rzeczy po pierwsze, potrafią wygenerować 

losowe hasło, które będzie bardzo długie. Ja nie pamiętam w 99% swoich haseł, bo nie jestem w stanie 

spamiętać tych wszystkich ciągów, po 32 czy 60 znaków, w zależności od tego, który serwis, ile 

wpuszcza. I to jest myślę dużo bezpieczniejsze rozwiązanie, w oczywisty sposób, niż akcje typu ,,co 30 

dni zmień swoje hasło”, tak. I w zasadzie o nic innego już nie zadbamy, bo to, czy używasz menadżera 

haseł albo wieloskładnikowego uwierzytelniania, kogo to obchodzi, ważne, że twoje hasło, co 30 dni 

się zmienia. To nic nie znaczy. Ktoś może w ciągu tych 30 dni je zaatakować, co więcej, no sami możemy 

się nim podzielić. Nawet, że tak powiem, pod bronią palną, zmuszony do tego, żeby ujawniać swoje 

jakieś hasła, byłoby mi dzisiaj bardzo trudno powiedzieć, jakie mam hasło do różnych ważnych miejsc, 

ponieważ no niestety, ono tam sobie siedzi, w tym menadżerze haseł i jest totalnie losowe. To są lepsze 

zabezpieczenia, niż właśnie jakieś tam – michał 1 2 3, łukasz 7 8 6 kropka i tak dalej. Ludzie twierdzą 

jakoś, jest takie magiczne przekonanie, że jak gdzieś się na końcu postawi kropkę, albo w środku, albo 

wykrzyknik, to już jest to hasło nie do złamania. Jest to abstrakcja. 

Prowadzący: No właśnie, wspominałeś o MFA, czy zatem wieloskładnikowe uwierzytelnianie to jest 

takie panaceum, lek na całe zło? 

Łukasz Bromirski: Nie, oczywiście, że nie. Ale to jest coś, co niesamowicie utrudnia jakikolwiek atak. 

Nawet, jeżeli wygasa Ci, przepraszam, wycieka Ci hasło, to na koniec dnia po pierwsze, bardzo prosto 

je zmienić, po drugie musisz nadal mieć te dwa składniki, to znaczy gdzieś po drodze ktoś, coś musi 

nacisnąć, gdzieś po drodze ktoś musi coś potwierdzić i temat jest dużo lepiej zabezpieczony. Oczywiście 

zdarzały się włamania, zarówno przez insiderów, tu już nic nie pomożemy. Natomiast zdarzały się 

włamania, dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju accesses z puffingiem [niepewne] smsów, czy 

przekazywaniem numerów smsowych do logowania się na własne konta. No, ale tego typu atak jest 

dużo, dużo trudniej przeprowadzić. W momencie, kiedy siedzimy sobie wygodnie na fotelu i nagle 

zaczynamy dostawać powiadomienia, nie wiem, z Amazona albo z Twittera, że proszę potwierdzić 

swoje logowania, to natychmiast też, z reguły oczywiście podejmiemy jakieś działania, mające wyjaśnić, 

co się tak naprawdę dzieje z naszym kontem. W sytuacji, kiedy takie sygnały by do nas nie docierały, 

możemy być nieświadomi, że ktoś już od dwóch, czy trzech tygodni próbuje złamać nasze hasło, w 

jakimś tam serwisie i cały czas mu się to nie udaje. 
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Prowadzący: A wiesz co, jeszcze jestem ciekawy, jak tak naprawdę polskie firmy właśnie podchodzą do 

tematu MFA? Bo wiesz, to jest z reguły też często taka batalia pomiędzy administratorami, czy to 

bezpieczeństwa, czy to IT, a użytkownikami końcowymi, którzy za chwilę wiesz, odpalają kolejne casy, 

są niezadowoleni, bo to jest jakaś dodatkowa robota i jeżeli on do tej pory był w stanie odpalić jakąś 

aplikację dwoma kliknięciami, nagle musi skorzystać z jakichś dodatkowych urządzeń i wiesz, do czego 

zmierzam. Jak to jest teraz odbierane, czy to przez organizacje, czy przez szczególnie użytkowników 

końcowych, tak? 

Łukasz Bromirski: Trudno myślę, że powiedzieć jak to jest w polskich firmach ogólnie, bo, bo nie znam 

żadnego opracowania, które by to dokładnie, w detalach, omawiało, jakie są statystyki obecnie w 2020 

roku. Po pierwsze MFA jest postrzegane, jako coś drogiego, bo MFA kojarzy się zwykle ludziom z jakimś 

dodatkowym kluczykiem, który trzeba posiadać, dać wszystkim pracownikom, albo generalnie, czymś 

dodatkowym, tak. Bardzo dużo małych firm w Polsce nie funduje wyposażenia swoim pracownikom, w 

szczególności telefonów. Laptopy może tak, ale telefony rzadziej. To też oznacza, że zakres tego MFA 

jest dosyć ograniczony, a już w szczególności sytuacje typu, żeby dostać się do sieci, będziesz musiał na 

swoim prywatnym telefonie zainstalować jakąś aplikację, która to MFA obsłuży, na przykład albo 

dostaniesz od nas kluczyk, który masz wkładać do swojego prywatnego tabletu, czy, czy laptopa, 

zawsze powoduje taki, taki upór, czy, czy odpór wszelkiego rodzaju zapędom, żeby zwiększyć 

bezpieczeństwo. I generalnie bezpieczeństwo, to jest przecież taka sytuacja, która powoduje, że 

użytkownik ma gorzej, bo musi wykonać jakieś dodatkowe czynności. Dzisiaj już, jak to Piotr Konieczny 

mówi - Pani Halinka z księgowości, rzadko jest Panią Halinką z księgowości. Ale nadal ludzie mają, tak 

jak powiedziałeś, problem polegający na tym, że jak coś tam ma się szczególnie bardzo zabezpieczyć, 

to no niechętnie to robią. Zresztą ten przykład mojego znajomego, który sobie wyłączył MFA po chwili, 

bo stwierdził, że ta ciągła potrzeba posiadania telefonu przy sobie i tam naciskania, że on potwierdza, 

że to on się loguje, go zdenerwowała. No niestety, cały czas szukamy tego idealnego rozwiązania, które 

spowoduje, że będziemy jakoś magicznie uwierzytelniani i jak z jednej strony nasze dane nie wyciekną, 

czy nasza tożsamość nie zostanie narażona na kradzież, a z drugiej strony no będziemy mieli tą 

swobodę poruszania się w świecie elektronicznym. 

[00:30:00] 

Prowadzący: Łukasz, a co na to, popularny od jakiegoś czasu model Zero Trust i właśnie popularny od 

jakiegoś czasu, ale tak naprawdę to nie jest jakaś nowa koncepcja? 

Łukasz Bromirski: To nie jest ani nowa koncepcja i też nie wiem do końca, czy on jest taki bardzo 

popularny. To znaczy wszyscy o nim mówią… 

Prowadzący: Popularny właśnie w tym sensie, że każdy o nim chce mówić. 

Łukasz Bromirski: Tak. Producenci różnego rodzaju rozwiązań sprzętowych, softwarowych oczywiście, 

natychmiast podchwycili to, jako kolejny trend, za pomocą, którego można zwiększyć swoje, swoje 
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zyski. Natomiast patrząc na ten horyzont i pracując teraz w swojej nowej roli, z bardzo wieloma 

firmami, w Europie, w Stanach i w Azji, no widzę, że z jednej strony ten Zero Trust próbuje być 

implementowany, próbuje się implementować w sieciach, czy, czy w rozwiązaniach. Z drugiej strony, 

no idzie to trochę jak po grudzie, ponieważ znowu, bardzo wiele narzędzi, bardzo wiele aplikacji, nie 

jest przygotowane do usługi takiego modelu Zero Trust, do którego, w ramach, którego do każdej 

właściwie aplikacji musimy się osobno uwierzytelnić. Zero Trust można powiedzieć, przez, przez firmę 

BeyondCorp czy, czy część Google został jakby całkiem nieźle ustandaryzowany. No, ale też proszę 

zwrócić uwagę, że też nie wszystko, co dobre dla firmy, w skali Google i posiadającej możliwości Google, 

jest możliwe do zaadoptowania, w każdej dowolnej, innej, w każdym innym rozwiązaniu, czy 

środowisku. Google pracuje w oparciu pewnie, w 99,5 % co najmniej, w oparciu o rozwiązania webowe, 

nawet wewnętrznie, tak. Więc dla nich model w ramach, którego uwierzytelniamy się w przeglądarce 

do czegoś, jest modelem naturalnym. W naszym świecie, takim enterprisowo – enterprisowym, czy 

nawet SMB, bardzo wiele aplikacji jest po prostu osadzonych monolitem, a nawet, jeżeli są przepisane 

na nowo albo jak ostatnio, to jest bardzo popularne, pracują w architekturze mikroserwisów, to nadal 

bardzo często komunikują się z użytkownikiem za pomocą takiego interfejsu, który ten użytkownik 

rozumie, albo lubi, bo na przykład pracuje z tym interfejsem już od 10 lat. I to użytkownik powie, że on 

tego interfejsu nie chce zmieniać, wtedy zabezpieczenie takiej aplikacji jest już dużo trudniejsze albo 

wręcz niemożliwe. No i tutaj trzeba dokładać dodatkowe pudełka, które będą realizowały proxy, 

uwierzytelnianie w ramach, w ramach bycia proxy, a to z kolei dokłada kosztów. Dokłada też czasu, 

kiedy takie rozwiązanie może zostać wdrożone. No i to zawsze powoduje różnego rodzaju problemy, 

bo jeżeli wdrożenie systemu Zero Trust, które miałoby nas zabezpieczyć przed ransomwarem, którego 

prezes firmy nigdy na oczy nie widział, a w związku z tym uważa, że nie istnieje, albo nie trafi jego firmy, 

trwa rok na przykład, albo pół roku. Jeszcze po drodze powoduje, że część użytkowników normalnych, 

nie może się zalogować do aplikacji, bo jest jakiś błąd w konfiguracji, no to mamy, że tak powiem, 

prosimy się sami o głupotę, tak. W którymś momencie ktoś to proxy zdejmie, stwierdzi – Nie, nie, to 

nie jest rozwiązanie dla nas. Powoduje tylko problemy. No a w końcu jak firma zostanie zaatakowana 

to, wszyscy będą się zastanawiali jak to się stało. 

Prowadzący: Czyli później Zero Trust trochę na zasadzie Little Trust? 

Łukasz Bromirski: No tak. Natomiast też trzeba podkreślić, że to jest dobra koncepcja i tak jak 

powiedziałeś, to nie jest tak, że ktoś ją w którymś momencie wymyślił. Zero Trust się bodajże przypisuje 

Gartnerowi, w którymś momencie. Natomiast koncepcja minimalizacji dostępu do informacji na 

podstawie tego, co robisz i co potrzebujesz, żeby wykonać swoje, swoje obowiązki, jest znana już od 

wielu, wielu lat, jeśli nie dekad. Natomiast jest problem z ich wymuszaniem, no bo znowu można mówić 

o tym, co byśmy chcieli i jeżeli faktycznie mamy firmę, którą budujemy od zera, z pracownikami, którzy 

są świadomi i narzędziami, które możemy sobie wybrać, no to Zero Trust jest idealnym modelem 
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dostępu do danych, a przynajmniej najlepszym przybliżeniem do takiego modelu, w którym pracujemy 

faktycznie bezpiecznie, jaki możemy sobie dzisiaj technicznie zapewnić. Natomiast, jeżeli mamy 

istniejącą firmę, w ramach, której mamy nie wiem, 20-letnie oprogramowanie do zliczania podatków, 

10-letnie oprogramowanie do magazynu i jeszcze różne, inne, ciekawe rozwiązania, których 

pracownicy nasi używają, to wdrożenie modelu Zero Trust, no, będzie dosyć dużym wyzwaniem. 

Prowadzący: No a właśnie, jeżeli możemy tutaj troszeczkę rozszerzyć kwestię związaną z całą 

koncepcją, koncepcją i elementami, które taki system, tak naprawdę powinien w sobie zawierać. 

Łukasz Bromirski: System, jak system. Zero Trust opiera się o sytuację, w której żadna, żaden z jakby 

komponentów naszej firmy, czy rozwiązania informatycznego, może zacznijmy od tej strony, nie ufa 

nam i nie ufa naszemu poziomowi dostępu, tylko na podstawie tego, że już jakieś inne systemy nas 

widziały i przepuściły, tak. Jak się kiedyś nie trzeba było w ogóle logować do komputerów, bo firmy 

zakładały, że z jednego komputera będzie korzystało osiem osób, potem się okazało, że właściwie to 

nie wiadomo, która z ośmiu osób wyprowadzała pieniądze z firmy albo jakby zdejmowała ze stanów 

magazynowych jakiś sprzęt, czy wyposażenie. To się pojawiło logowanie, to się pojawiło sprawdzanie, 

kto, kiedy, co robił. Zero Trust, w teorii, jest bardzo prosty. Tak jak zaczęliśmy od tej opowieści o 

BeyondCorp i Google. W momencie, kiedy wszystko, czy cały jakby horyzont ataku, czy powierzchnia 

ataku, na którą patrzymy, polega na tym, że mamy aplikację webową. No to wiadomo, że do aplikacji 

webowej mechanizm uwierzytelniania prosto zbudować, tak. I w tym momencie każdy 

uwierzytelniający się do tej aplikacji webowej, można tutaj oczywiście się zastanawiać, czy to 

uwierzytelnianie będzie wieloskładnikowe, czy jednoskładnikowe, ale to już jest trochę drugorzędne. 

[00:35:03] 

Łukasz Bromirski: Cała droga pomiędzy nami, a tą aplikacją jest szyfrowana, jest uwierzytelniana, a 

czasami wzajemnie, to znaczy my uwierzytelniamy serwer, serwer uwierzytelnia nas, jako klienta. 

Uwierzytelnia nas w oparciu o certyfikat, w oparciu o hasło, w oparciu o jakieś tam inne składniki. I tak 

można sobie wyobrazić Zero Trust, zaimplementowane tak modelowo jakby, tak. Niestety, tak jak 

powiedziałem, w firmach bardzo często jest tak, że część ścieżek da się zaimplementować w takiej 

architekturze Zero Trust, łącznie z separacją fizyczną ruchu, za pomocą różnego rodzaju sztuczek z 

tunelowaniem ruchu i tak dalej. No, ale niestety część z tych aplikacji będzie zawsze jeszcze przez jakiś 

czas w takim modelu monolitycznym, kiedy po prostu trzeba faktycznie się do niej dostać. Co więcej, 

nawet właśnie opakowanie tego ruchu, który do tej pory był wysyłany czystym tekstem w ruch SSL, czy 

TLS, nie jest bardzo proste, tak, czy, czy nagle się okazuje, że trzeba dodatkowo postawić jakieś 

pudełko, które te sesje będzie terminowało, po czym przekazywało czystym tekstem ruch do serwera 

aplikacji i potem się okazuje, że między tym pudełkiem, a serwerem aplikacji trzeba wydzielić osobny 

segment sieciowy. Ten segment sieciowy też musi być zabezpieczony, no i lista wymagań do 

zaimplementowania takiego modelu rośnie po prostu z jednej, z trzech punktów, robi nam się dwa 
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zeszyty, tak. I nagle ktoś machnie ręką po drodze i powie – nie, to jednak nie jest dla nas, kto by się 

męczył, żeby nas zaatakować, tak, kto będzie się interesował ile grzebieni i zeszytów sprzedaje jakaś 

mała hurtownia, gdzieś tam. No, ale niestety, ktoś się może zainteresować, a w szczególności być może 

zainteresować się jakiś automat, który po prostu przeczesze całą tą, przeczesze całą tą firmę, zbierze z 

niej wszystkie informacje, wyrzuci na zewnątrz i one się gdzieś, kiedyś, komuś przydadzą. 

Prowadzący: Łukasz, tak zmierzając już, ku końcowi, jakieś best practices, jeżeli chodzi o kwestie 

związane z ochroną tożsamości, a właściwie przed tym, aby tak jak rozmawialiśmy, aby się nie dać. 

Łukasz Bromirski: Wszyscy o tym mówią, o tych best practices i nikt potem za tym nie podąża, więc 

boję się, że trochę gadamy na próżno. Ale żeby uporządkować tą dzisiejszą dyskusję, faktycznie, na 

pewno po pierwsze, warto się zastanowić, czy to, co wrzucamy do Internetu, faktycznie w tym 

Internecie się powinno znaleźć. I mówię tu o wszystkim, o mediach społecznościowych, ale też o 

informacjach, które gdzieś tam sobie zapisujemy. Ludzie robią najdziwniejsze rzeczy, zapisują swoje 

hasła w arkuszach kalkulacyjnych, gdzieś tam osadzonych w cloudzie, tak. I znowu, żeby się 

uwierzytelnić do tego arkusza używają jakiegoś bardzo prostego hasła albo czegoś, co im się wydaje 

zupełnie nie do złamania, jest banalne dla ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem. Więc po 

pierwsze, warto zainwestować w niepamiętanie haseł, czyli w różnego rodzaju menadżery haseł. Po 

drugie warto też zainwestować i na nieszczęście trochę zgodzić się na tą niewygodę korzystania z 

uwierzytelniania wieloskładnikowego. Jeżeli nie zrobimy tych trzech rzeczy, no to, jeżeli zrobimy, jakby, 

nie popełnimy błędów, nie implementując jednej z tych trzech rzeczy, czyli nie popełnimy błędu 

zastanawiając się nad tym, co powinno się znaleźć w Internecie o nas, o naszych znajomych, nie 

popełnimy błędu instalując menadżery haseł, nie popełnimy błędu, jakby wdrażając uwierzytelnianie 

wieloskładnikowe, to można powiedzieć, że w 80-90 % różnego rodzaju ataków, które mogą się na nas 

zdarzyć, powinno się udać uniknąć, tak. Natomiast potem dochodzi zdrowy rozsądek i to jest ten naj, 

najbardziej smutny, ta najbardziej smutna konstatacja, tak.  Na koniec dnia, to białko, czyli my – jako 

ludzie, jest tym, tym, co najprościej zaatakować, jeśli tylko wiemy, co człowiek, czego człowiek pożąda, 

co by chciał mieć, albo na co nie zwraca uwagi. No i tutaj trzeba uważać, na wszelkiego rodzaju smsy i 

na dziwne propozycje typu - wejdź na stronę i co setny klikacz dostanie darmowego Iphone’a, tudzież 

różne, inne, ciekawe propozycje i - zrób to w ciągu najbliższych dwóch minut, bo wiesz, za chwilę ta 

promocja zniknie albo już wszyscy się nią zainteresowali. Tak to wygląda. 

Prowadzący: Ale weź pod uwagę na przykład dziecko, któremu wyskakuje taka informacja, tak, że 

upragniony Iphone jest tak naprawdę w zasięgu jego ręki, no to dlaczego ma nie kliknąć? 

Łukasz Bromirski: Tak, no i to jest osobna sprawa. Ja swoich chłopaków, mam dwóch synów, dosyć 

mocno tam starałem się edukować z różnego rodzaju ciekawych rzeczy. W momencie, kiedy dostali 

telefony, do ręki, bo próbowałem im pokazać, jak wiele różnych złych rzeczy może się wydarzyć, jeśli, 

jeśli coś takiego się stanie i do dzisiaj z dumą słyszę i widzę, jak, ostatnio to się pewnie zdarzyło z rok 
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temu, ale zdarzały się takie sytuacje, ze przychodzili do mnie z telefonem swoim w ręce i mówili – tato, 

dzwonił do mnie taki numer i to jest numer, którego nie mam w książce kontaktów, w związku z tym, 

nie odebrałem, nie oddzwaniam. Przyszedłem się zapytać, co mam z tym zrobić? Duma rodzica po 

prostu rośnie, rośnie niesamowicie, no ale to są właśnie tego typu zagrożenia. Wiadomo, że 

oddzwonienie na taki numer może nas drogo kosztować. Wiadomo, że odebranie takiego numeru 

telefonu może powodować jakieś dziwne sytuacje, zresztą mieliśmy, znowu wrócę do prywatnych 

wspomnień. Mieliśmy taką dziwną sytuację. 

[00:39:58] 

Łukasz Bromirski: Mój starszy syn, który, który wtedy miał chyba z 11, czy 12 lat, odebrał na nasz 

stacjonarny telefon połączenie, które kiedyś przyszło, którego, na ten telefon właściwie dzwoni tylko 

operator, z informacją, że kończy się umowa albo jest jakaś wspaniała, nowa promocja. I faktycznie, 

potem opowiedział, że jakiś pan poprosił go, żeby przedyktował mu adres, bo on potrzebuje pilnie 

dostarczyć, do nas do domu, jakąś paczkę. Więc oczywiście, na szczęście mój syn był świadomy i 

powiedział, że nic nie będzie dyktował żadnemu panu, on go nie zna, i nic mu nie poda i się rozłączył. 

Natomiast, no znowu, tak jak mówisz, jeżeli to jest to miękkie podbrzusze, czyli nasze dzieci, albo osoba 

nieświadoma, babcia też podawana w bardzo wielu przykładach, która jest nieświadoma IT i nagle 

powie, że wnuczkowi to zawsze przeleje 100 złotych, mimo, że nie pamięta żadnego wnuczka, albo 

gorzej, pomogę sąsiadce na przykład i dam jej te 200 złotych, bo ona mi za chwilę odda, bo coś tam się 

wydarzyło. Wystarczy, że naruszymy ten łańcuch reputacji w jakiś sposób albo udamy kogoś, kto tą 

reputację, według nas, powinien posiadać i tragedia gotowa. 

Prowadzący: A co z korzystaniem z otwartych sieci wifi, publicznie dostępnych? 

Łukasz Bromirski: To jest w ogóle temat, który uważam już za trochę przegrzany. 

Prowadzący: Właśnie, o to mi chodziło. Czy to jest jeszcze w tym momencie w miarę trendy, tak? Czy 

już raczej ludzie biorąc pod uwagę, powiedzmy, nie wiem, pakiety, w których jest praktycznie 

nielimitowany dostęp do Internetu, to mają, mówiąc kolokwialnie, w nosie korzystanie z jakichś 

otwartych hot spotów? 

Łukasz Bromirski: To raz, to dwa, technologia się cały czas rozwija, technologia jest też coraz bardziej 

dostępna. Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, aczkolwiek one się na pewno zdarzają, żeby tutaj 

nie było wątpliwości, lepiej tego generalnie nie robić. Natomiast, trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić 

sytuację, kiedy ktoś chciałby w jakiś magiczny, złośliwy sposób stworzyć jakiś sklepik internetowy, 

dzisiaj się już właściwie nie widzi takich sklepików, no ale jakąś tam sieć wifi i nagle logować w niej 

hasła albo przekierowywać złośliwie ludzi na jakieś inne strony. Oczywiście to się czasami zdarza, 

natomiast paradoksalnie zdarza się częściej, dlatego, że ktoś taki hot spot atakuje, podmienia tam 

strony i działa sobie przez chwilę jakoś tam złośliwie. Natomiast to są raczej tematy, które, które dzisiaj 

chyba już trochę odchodzą do lamusa, to znaczy ludzie są z jednej strony świadomi, że tych sieci lepiej 
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nie używać. Po drugie, tak jak mówisz, mają pakiety, które powodują, że właściwie oni tych hot spotów 

nie potrzebują. Po trzecie, nawet, jeżeli używają hot spotów to zwykle już tak się zapisało tam gdzieś 

w głowie, że trzeba zrobić VPN-a zanim się zrobi coś, coś otwartego. Ale też po czwarte, to, co 

powiedziałem na początku, technologia zaszła już dzisiaj pod strzechy. Właściwie większość serwisów, 

z jakich korzystamy, używa, używa szyfrowania, używa TLS-a i w tym momencie to, że ktoś coś tam 

nagra z początku sesji naszej, czy nawet całą naszą sesję, to właściwie już atakującemu nic nie daje. 

Mimo tego, że on gdzieś tam, dla swojej własnej złośliwości może tą całą sesję trzymać. Był taka, była, 

spotkałem się z taką jedną sytuacją, ale ona, jak się potem okazało wynikała właśnie z błędu operatora.  

Byłem u znajomych na południu Polski i miałem taką sytuację, że coś na ich komputerze szwankowało 

i próbowaliśmy coś tam ściągnąć i w którymś momencie zauważyłem, że ten serwer, który u operatora 

służy za serwer DNS, to on jest podatny na parę różnych ataków, między innymi na atak tak zwany 

cache poisoning, to zatruwanie pamięci podręcznej. I to w efekcie powodowało, że ktoś mógłby wrzucić 

do, do cache tego serwera złe mapowanie. Mapowanie wskazujące na nazwę X, ale na adres IP, który 

z tą nazwą nie jest związany. No i zwróciłem im na to uwagę, tam napisałem do nich emaila, że coś 

takiego się dzieje, znajomemu poleciłem skorzystanie z jakiegoś serwisu, który uwierzytelnia serwery 

DNS w Windowsach, na szczęście to już jest też w miarę proste, już nie mówiąc o przeglądarkach. 

Natomiast takie rzeczy pewnie się jeszcze będą zdarzały i to są być może trochę ciekawsze ataki. 

Natomiast same otwarte sieci wifi już chyba nie są aż tak strasznym smokiem, o jakim wszyscy jeszcze, 

o nich wspominają, tak, a tych sieci faktycznie jest dzisiaj, jak się idzie ulicą, bardzo, bardzo dużo. Do 

części sieci bardzo łatwo się zalogować, no, ale zwracałbym raczej uwagę na to, że taki otwarty hot 

spot albo prawie otwarty hot spot, nie wiem, w jakiejś restauracji, czy gdzieś tam, może być 

zaatakowany raczej przez kogoś nie, kto, kto go ustawił, czy, czy skonfigurował do pracy, tylko kogoś, 

kto był złośliwy i tam się zalogował i następnie próbuje coś ciekawego zrobić, na przykład ustawił swoje 

własne DNS-y i na tych swoich własnych DNS-ach z połowy kraju odczytuje, kto, jakie nazwy rozwiązuje. 

Ale to też, nie przywiązywałbym do tego aż tak dramatycznej uwagi, jak się to robiło jeszcze 5 lat temu.  

Prowadzący: Łukasz, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Bromirski z 

Cisco Systems. 

Łukasz Bromirski: Dziękuję bardzo.  


