
HAKERZY W SIECI  I  PIRACI  NA  MORZACH I OCEANACH

Desert Falcons - pierwsza znana  grupa cyberszpiegowska
Kaspersky Lab Polska, Środa, 18 lutego 2015, 

Globalny Zespół ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky Lab informuje o wykryciu 
Desert Falcons – grupy cyberszpiegowskiej atakującej organizacje oraz osoby fizyczne w 
państwach Bliskiego Wschodu. Eksperci z Kaspersky Lab uważają, że jest to pierwsze 
znane arabskie ugrupowanie cybernajemników, które opracowało i przeprowadzi operacje 
szpiegowskie na pełną skalę.    
Najważniejsze fakty

• Kampania ta jest prowadzona od co najmniej dwóch lat. Grupa Desert Falcons 
zaczęła opracowywać i budować swoje przedsięwzięcie w 2011 r., przy czym główna
kampania i rzeczywista infekcja rozpoczęły się dwa lata później. Szczyt aktywności 
przypadł na początek 2015 r.

• Ogromna większość celów znajduje się w Egipcie, Palestynie  i Jordanii.
• Oprócz państw z Bliskiego Wschodu, na których skupiły się początkowo ataki, grupa

Desert Falcons poluje również na cele spoza tego terytorium. Łącznie zaatakowano 
ponad 3 000 ofiar w ponad 50 krajach na całym świecie, kradnąc ponad milion 
plików.

• Atakujący wykorzystują oryginalne szkodliwe narzędzia w celu przeprowadzania 
ataków na komputery z systemem Windows oraz urządzenia z Androidem.

• Eksperci z Kaspersky Lab mają wiele powodów, aby sądzić, że dla osób stojących za 
operacją Desert Falcons ojczystym językiem jest arabski. 

Lista zaatakowanych ofiar obejmuje organizacje wojskowe i rządowe – w szczególności 
pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałanie procederowi prania brudnych 
pieniędzy oraz z sektorów zdrowia i gospodarki. Na celowniku znalazły się także media, 
instytucje z sektora badań i edukacji, dostawcy energii i mediów, aktywiści i przywódcy 
polityczni, firmy świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa oraz inne cele posiadające 
istotne informacje geopolityczne. Łącznie eksperci z Kaspersky Lab doszukali się śladów 
ponad 3 000 ofiar kradzieży ponad miliona plików w ponad 50 państwach.
Chociaż wydaje się, że główne cele grupy Desert Falcons znajdują się w takich państwach 
jak Egipt, Palestyna, Izrael oraz Jordania, wiele ofiar zidentyfikowano również w Katarze, 
Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Algierii, Libanie, Norwegii, 
Turcji, Szwecji, Francji, Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz innych państwach.     
 Dostarcz, zainfekuj, szpieguj
Główną metodą stosowaną przez grupę Desert Falcons w celu dostarczenia szkodliwych 
programów są ukierunkowane wiadomości phishingowe rozsyłane za pośrednictwem e-
maili, portali społecznościowych oraz czatów. Wiadomości zawierają szkodliwe pliki (lub 
odsyłacze do szkodliwych obiektów) ukryte pod postacią legalnych dokumentów i aplikacji.
Cyberprzestępcy wykorzystują kilka technik w celu skłonienia swoich ofiar do 
uruchomienia szkodliwych plików - jedną z nich jest ukrywanie prawdziwego rozszerzenia 
zainfekowanego pliku.      
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Po pomyślnej infekcji maszyny ofiary atakujący wykorzystują jeden z dwóch różnych 
szkodliwych programów: głównego trojana grupy Desert Falcons oraz backdoora DHS, 
które zostały prawdopodobnie stworzone od podstaw i są nieustannie rozwijane. Eksperci 
z Kaspersky Lab zidentyfikowali ponad 100 próbek szkodliwego oprogramowania 
wykorzystywanego przez tę grupę w swoich atakach.   
Wykorzystane szkodliwe narzędzia pozwalają na zdalne kontrolowanie zainfekowanych 
maszyn, łącznie z wykonywaniem zrzutów ekranu, przechwytywaniem znaków 
wprowadzanych z klawiatury, zapisywaniem/pobieraniem plików, zbieraniem informacji na 
temat wszystkich plików Worda i Excela na dysku twardym ofiary lub podłączonych 
urządzeniach USB, kradzieżą haseł przechowywanych w rejestrze systemu (Internet 
Explorer oraz Live Messenger) oraz nagrywaniem dźwięku. Eksperci z Kaspersky Lab 
trafili również na ślady aktywności szkodliwego oprogramowania dla systemu Android, 
które potrafi przechwytywać połączenia telefoniczne i rejestry SMS-ów.    
Przy użyciu tych narzędzi grupa Desert Falcons przeprowadziła i zarządzała co najmniej 
trzema różnymi cyberoperacjami, których celem były różne grupy ofiar w wielu państwach. 
Grupa pustynnych sokołów poluje na sekrety

Badacze z Kaspersky Lab szacują, że szkodliwe kampanie Desert Falcons są prowadzone 
przez co najmniej 30 osób, działających w trzech zespołach rozsianych w różnych 
państwach.
„Osoby stojące za tą kampanią są zdeterminowane, aktywne i posiadają dużą wiedzę 
techniczną, polityczną oraz kulturową. Przy użyciu wiadomości phishingowych, 
socjotechniki, własnych narzędzi oraz trojanów zdołali zainfekować setki wrażliwych i 
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ważnych celów w regionie Bliskiego Wschodu za pośrednictwem systemów 
komputerowych lub urządzeń mobilnych, a następnie przechwycić poufne dane. 
Spodziewamy się, że członkowie grupy będą tworzyli więcej trojanów i wykorzystywali 
bardziej zaawansowane techniki. Przy wystarczających środkach finansowych mogą nabyć 
lub samodzielnie przygotować exploity, które zwiększą skuteczność ich ataków” – 
powiedział Dmitrij Bestużew, ekspert ds. bezpieczeństwa, Globalny Zespół ds. Badań i 
Analiz, Kaspersky Lab. 

Produkty firmy Kaspersky Lab skutecznie wykrywają i blokują szkodliwe oprogramowanie 
wykorzystywane przez grupę Desert Falcons.
Więcej informacji na temat kampanii Desert Falcons znajduje się w języku angielskim na 
stronie http://r.kaspersky.pl/desert_falcons. 
Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab 
jako źródła.
Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie 
http://www.kaspersky.pl/news.

Kaspersky Lab podsumowuje wyniki testów w branży bezpieczeństwa 
w 2014 r.
Kaspersky Lab Polska, Poniedziałek, 23 lutego 2015, 

Kaspersky Lab wyprzedził konkurencję w rankingu „TOP3” opierającym się na 
wynikach serii niezależnych ocen rozwiązań bezpieczeństwa przeprowadzonych 
w ciągu ubiegłego roku. Według rankingu produkty firmy Kaspersky Lab uplasowały 
się wyżej w większej liczbie profesjonalnych testów niż produkty jakiegokolwiek 
innego producenta. 
Coroczny ranking TOP3 uwzględnia publiczne oceny przeprowadzone przez czołowe 
laboratoria testowe, takie jak AV-Test, AV-Comparatives, MRG Effitas, Dennis Technology 
Labs itd. Ranking ten opiera się na liczbie uzyskanych przez produkty miejsc w pierwszej 
trójce oraz liczbie uzyskanych nagród w stosunku do liczby testów, w których produkty 
brały udział.   
W 2014 r. testerzy ocenili rozwiązania bezpieczeństwa przeznaczone dla użytkowników 
domowych i korporacyjnych pod kątem takich parametrów jak jakość wykrywania 
szkodliwego oprogramowania na różnych platformach (w tym mobilnych), niezawodność 
ochrony przed zagrożeniami finansowymi, wpływ na wydajność urządzenia, naprawa 
zainfekowanych systemów i wielu innych kwestii.

Spośród wszystkich dostawców biorących udział w testach Kaspersky Lab osiągnął 
najlepsze wyniki: rozwiązania firmy ukończyły 71% testów na jednej z trzech czołowych 
pozycji. Firma prześcignęła również swoich rywali pod względem liczby „złotych medali”, 
zajmując pierwsze miejsce w 55% testów, w których brały udział jej produkty.
„Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem skuteczności naszej technologii, aby móc 
oferować naszym użytkownikom najbardziej niezawodne rozwiązania bezpieczeństwa. Bez 
wahania uczestniczymy w niezależnych testach porównawczych, niezależnie od 
metodologii. 
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Dzięki ocenom przeprowadzanym przez niezależne laboratoria testowe możemy zobaczyć, 
jak daleko doszliśmy i w jakim kierunku mamy się rozwijać” – powiedział Nikita 
Szwecow, dyrektor ds. technologii, Kaspersky Lab.
 Pełny raport poświęcony rankingowi TOP3 dla 2014 r. jest dostępny na stronie 
http://r.kaspersky.pl/top3_2014.

Grupa Equation: najbardziej zaawansowana znana operacja 
cyberprzestępcza
Kaspersky Lab Polska, Wtorek, 17 lutego 2015

Kaspersky Lab informuje o odkryciu grupy Equation - przodka kampanii 
cyberprzestępczych Stuxnet oraz Flame. Należący do niej cyberprzestępcy pod 
względem złożoności i zaawansowania zastosowanych technik wyprzedzają wszystko, 
co zostało wykryte dotychczas, a do tego są aktywni od niemal dwóch dekad.
Według badaczy z Kaspersky Lab grupa Equation jest unikatowa niemal pod każdym 
względem swojej aktywności. Wykorzystuje profesjonalne, bardzo zaawansowane oraz 
kosztowne narzędzia do infekowania ofiar, kradzieży danych i ukrywania aktywności. 
Dodatkowo atakujący stosują metody szpiegowskie do dostarczania szkodliwych 
programów do atakowanych organizacji.
 Do infekowania swoich ofiar grupa Equation stosuje potężny zestaw „implantów” 
(trojanów), łącznie z następującymi narzędziami (nazwy zostały nadane przez badaczy z 
Kaspersky Lab): EquationLaser, EquationDrug, DoubleFantasy, TripleFantasy, Fanny oraz 
GrayFish. Bez wątpienia aktywnie wykorzystywanych jest jednak więcej takich implantów.
  Dlaczego grupa Equation jest unikatowa? Zdolność przetrwania i niewidzialność
 Eksperci z Kaspersky Lab zdołali przejąć dwa moduły pozwalające na modyfikowanie 
oprogramowania systemowego (ang. firmware) dysków twardych kilkunastu popularnych 
producentów. Jest to prawdopodobnie najpotężniejsze narzędzie w arsenale grupy Equation,
a zarazem pierwszy znany szkodliwy program zdolny do bezpośredniego infekowania 
oprogramowania dysków twardych.

 Poprzez modyfikację oprogramowania dysku twardego atakujący osiągają dwa cele:
1. Niespotykana dotąd zdolność przetrwania – szkodliwy program może „przeżyć” 

nawet formatowanie dysku, nie wspominając nawet o ponownej instalacji systemu 
operacyjnego. Jeżeli szkodnik dostanie się do firmware’u dysku, może „wskrzeszać 
się” w nieskończoność.

„Kolejnym zagrożeniem jest to, że gdy dysk twardy zostanie zainfekowany tym 
szkodliwym programem, jego skanowanie antywirusowe staje się niemożliwe. Większość 
dysków posiada funkcje zapisu do obszaru oprogramowania systemowego, jednak nie 
istnieją metody pozwalające na odczytywanie go. Oznacza to, że jako badacze jesteśmy 
praktycznie ślepi i nie możemy wykrywać dysków zainfekowanych przez omawiane 
narzędzie”, powiedział Costin Raiu, dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz, 
Kaspersky Lab.

1. Możliwość tworzenia niewidzialnego, chronionego obszaru na dysku twardym. Jest 
on wykorzystywany do zapisywania skradzionych informacji, które mogą być 
później przechwycone przez atakujących.
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 Dodatkowo, w pewnych przypadkach, może to pomagać cyberprzestępcom w 
łamaniu zaszyfrowanych plików. „Biorąc pod uwagę fakt, że implant GrayFish jest 
aktywny od samego uruchomienia dysku twardego, atakujący mają także możliwość 
przechwytywania haseł do zaszyfrowanych zasobów”, dodaje Costin Raiu.

 Możliwość przechwytywania danych z odizolowanych sieci
 Kolejnym elementem wyróżniającym grupę Equation jest wchodzący w skład jej arsenału 
robak Fanny. 

Jego głównym przeznaczeniem jest poznawanie struktury niedostępnych (odizolowanych) 
sieci komputerowych i wykonywanie w nich własnych poleceń. W tym celu atakujący 
wykorzystują unikatowy mechanizm kontroli oparty na nośnikach USB.
 Zainfekowane nośniki USB posiadają ukryty obszar przechowywania danych i po 
podłączeniu ich do komputerów odciętych od internetu zaczynają gromadzić informacje o 
dostępnych zasobach (np. struktura sieci lokalnej, udostępnione zasoby itp.). Dane te są 
przekazywane do cyberprzestępców, gdy taki nośnik zostanie podłączony do komputera 
zainfekowanego robakiem Fanny i posiadającego połączenie z internetem. Posiadając takie 
informacje, atakujący mogą wykonywać własne polecenia w odizolowanych sieciach – 
wystarczy, że zapiszą odpowiednie procedury w ukrytym obszarze zainfekowanego nośnika 
USB i zaczekają, aż zostanie on podłączony do jednego z komputerów.
 Metody szpiegowskie użyte do infekowania ofiar
 Atakujący stosują nietypowe metody do infekowania swoich ofiar – nie tylko przez 
internet, ale także w świecie fizycznym. W tym celu przechwytują rozmaite zasoby i 
podmieniają je na własne, „wzbogacone” o szkodliwe programy. Przykładem może być atak
na uczestników konferencji naukowej w Houston – po powrocie do domu niektórzy 
naukowcy otrzymali płyty CD z materiałami konferencyjnymi, zawierające dodatkowo 
mechanizm instalujący implant DoubleFantasy – składnik arsenału grupy Equation. Sposób,
w jaki cyberprzestępcy przechwycili te płyty CD, pozostaje do dzisiaj nieznany.

 Niesławni przyjaciele: Stuxnet i Flame
 Badacze z Kaspersky Lab wykryli poszlaki wskazujące na interakcję grupy Equation z 
innymi organizacjami cyberprzestępczymi, stojącymi za operacjami Stuxnet i Flame. 
Członkowie grupy Equation mieli dostęp do pewnych ataków zero-day (dla których w 
momencie ataku nie istniały łaty), zanim zostały one wykorzystane w kampaniach Stuxnet i 
Flame, a w pewnych okolicznościach grupy te wymieniały się technikami infekowania.
 Na przykład, w 2008 r. robak Fanny wykorzystywał dwa ataki zero-day, które zostały 
zastosowane w Stuxnecie dopiero w czerwcu 2009 r. i marcu 2010 r.  

 Potężna i rozproszona geograficznie infrastruktura
 Grupa Equation wykorzystuje ogromną infrastrukturę, obejmującą ponad 300 domen i 
ponad 100 serwerów sterujących. Serwery są zlokalizowane w wielu krajach, łącznie ze 
Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Włochami, Niemcami, Holandią, Panamą, 
Kostaryką, Malezją, Kolumbią i Czechami.

 Tysiące ofiar wysokiego szczebla na całym świecie
Od 2001 r. grupa Equation infekowała tysiące, a być może nawet dziesiątki tysięcy ofiar 
w ponad 30 krajach. 
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Do ofiar należały m.in.:
• instytucje rządowe i dyplomatyczne, 
• organizacje z branży telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, naftowej i 

gazowej, transportowej, badań jądrowych i nanotechnologii,
• media,
• instytucje finansowe,
• firmy tworzące technologie szyfrowania,
• aktywiści i akademicy.

Wykrywanie

 Eksperci z Kaspersky Lab zaobserwowali siedem exploitów wykorzystywanych przez 
grupę Equation. Przynajmniej cztery z nich były w użytku, gdy nie istniały jeszcze łaty 
pozwalające ich unikać. Dodatkowo zaobserwowano wykorzystanie nieznanych exploitów 
wykorzystujących luki w przeglądarce Firefox 17.

 Na etapie infekcji atakujący mogą wykorzystywać exploity jeden po drugim, jednak 
eksperci zauważyli, że stosowane są maksymalnie trzy z nich: jeżeli pierwszy zawiedzie, 
uruchamiany jest drugi, a następnie – w razie potrzeby – trzeci. Gdy wszystkie trzy będą 
nieskuteczne, dany system nie jest infekowany.
 Produkty Kaspersky Lab wykryły i zablokowały szereg ataków grupy Equation – wiele z 
nich zostało przechwyconych przez technologię Automatyczne zapobieganie exploitom, 
która ma za zadanie blokować wykorzystywanie nieznanych błędów w zabezpieczeniach 
systemów operacyjnych oraz aplikacji. Robak Fanny, stworzony najprawdopodobniej w 
lipcu 2008 r., został sklasyfikowany przez automatyczne systemy Kaspersky Lab w grudniu 
2008 r.
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 Pełny raport poświęcony analizie grupy Equation jest dostępny w języku angielskim na 
stronie http://r.kaspersky.pl/equation.
 Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab 
jako źródła.  Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie 
http://www.kaspersky.pl/news

http://pclab.pl/pr62043.html

O serwisie

PCLab.pl jest jednym z największych i najpopularniejszych polskich serwisów o tematyce 
komputerowej. Co miesiąc stronę odwiedza około 4 milionów internautów, którzy generują blisko 
18 milionów odsłon (źrodło: Google Analytics, grudzień 2014). Wyróżniamy się bardzo 
wnikliwymi i rzetelnymi artykułami, których autorami są dziennikarze komputerowi z wieloletnim 
doświadczeniem. Codziennie - bez wyjątków - na PCLab.pl ukazują się aktualności ze świata IT. 
Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy testy sprzętu na żywo. Naszą silną stroną jest też 
największe w Polsce forum dyskusyjne poświęcone komputerom, na którym już umieszczono 
ponad 11 milionów wypowiedzi.Twórcą i szefem serwisu jest Paweł Pilarczyk, autor setek 
artykułów w pismach branżowych: ENTER, PCkurier, CADCAMforum, E-Photo, Poradnik 
Komputerowy, Reset, Gambler czy Świat Gier Komputerowych, redaktor naczelny znanego portalu 
PC.com.pl przez ostatnie półtora roku jego istnienia, regularny gość w audycjach radiowych (Ucho 
w ucho w Radio BIS oraz Interstrada i Gadżety w TOK FM) oraz programach telewizyjnych (E-
Life i Progr@m w TVN24 oraz TVN CNBC Biznes). Paweł Pilarczyk pracuje jako dziennikarz 
komputerowy już 19 lat (od 1994 roku). Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział Elektroniki i 
Technik Informacyjnych.

Autorami artykułów i aktualności publikowanych na PCLab.pl są znani w branży IT dziennikarze 
komputerowi. Staramy się, by każdy z nich był ściśle wyspecjalizowany w konkretnej dziedzinie. 
Takie podejście zapewnia nam możliwość publikacji bardzo fachowych i wnikliwych tekstów.
Nasz serwis aktualizowany jest codziennie. Świeże aktualności ukazują się na naszym wortalu od 
poniedziałku do niedzieli, a więc 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku! Nie odpoczywamy ani w 
weekendy, ani w święta!

Naszą silną stroną jest rozbudowany dział Artykuły, codziennie aktualizowany o nowy, obszerny 
tekst. Artykuły publikowane na PCLab.pl obejmują rzetelne i obiektywne testy sprzętu, relacje z 
targów komputerowych odbywających się na całym świecie (wliczając w to największe: CeBIT i 
Computex), artykuły technologiczne, recenzje gier, teksty poradnikowe, felietony czy wywiady.
Możemy się też pochwalić znakomitymi kontaktami wśród firm branży IT. Blisko współpracujemy 
ze wszystkimi liczącymi się na rynku producentami i dystrybutorami sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Dzięki temu najnowszy sprzęt
otrzymujemy do testów jako jedni z pierwszych lub nawet pierwsi w Polsce (a nierzadko i na 
świecie).
 Dużą wagę przywiązujemy do pełnej interakcji z naszymi czytelnikami. Każdy artykuł i każdą 
aktualność opublikowaną na PCLab.pl mogą oni komentować, wdając się w polemikę z autorem 
tekstu czy innymi czytelnikami. Internet umożliwia nam natychmiastową reakcję na ewentualne 
błędy dostrzeżone w tekstach przez czytelników, a także na uzupełnienie artykułów o materiały, o 
które proszą użytkownicy naszego serwisu.
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Członkowie naszej redakcji regularnie uczestniczą w najważniejszych targach komputerowych (IT) 
oraz dotyczących elektroniki konsumenckiej (CE) na świecie, wliczając w to CeBIT (Hanower, 
Niemcy), Computex (Tajpej, Tajwan), IFA (Berlin, Niemcy), Consumer Electronics Show (Las 
Vegas, Stany Zjednoczone), Game Developers Conference (San Francisco, Stany Zjednoczone) czy 
Intel Developer Forum (San Francisco, Stany Zjednoczone). Jako jedyna redakcja z Polski co roku 
odwiedzamy obecnie najważniejsze targi poświęcone komputerom (Computex na Tajwanie)!

Czytelnikami PCLab.pl są przede wszystkim entuzjaści komputerowi, a także osoby związane z 
technologią IT zawodowo: menedżerowie IT, programiści, dystrybutorzy i producenci sprzętu IT 
czy wreszcie pracownicy sklepów komputerowych. Odwiedzają nas także osoby, które szukają na 
naszym serwisie porad, jak również po to, by po prostu spędzić u nas miło czas.
Portal PCLab.pl został wyróżniony nagrodami Witryna Miesiąca przez Magazyn Internet, a także 
Witryna Dnia przez PC World Komputer.

Właścicielem PCLab.pl jest Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000007763
Kapitał zakładowy: 8 049 073,00 zł
NIP: 734-00-09-469

Kontakt w sprawie sprzętu do testów:
• Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny, e-mail pawel.pilarczyk@pclab.pl, 

telefon komórkowy 511 144 444
• Tomasz Niechaj, szef laboratorium testowego, e-mail tomasz.niechaj@pclab.pl, 

telefon komórkowy 793 403 696
Prosimy nie wysyłać e-maili ani nie dzwonić pod powyższe numery telefonów z problemami 
sprzętowymi. Nie udzielamy porad telefonicznie. Po pomoc zapraszamy na nasze forum.
Kontakt w sprawie reklamy na PCLab.pl:

• Jacek Wąsowski, e-mail Jacek.Wasowski@mediaimpact.pl, telefon komórkowy 603 159 
492

• Katarzyna Karpiuk, e-mail Katarzyna.Karpiuk@mediaimpact.pl, telefon komórkowy 662 
280 591 (dla Klientów z zagranicy).

• Informacje prasowe prosimy wysyłać wyłącznie na adres prasowe@pclab.pl

Adres siedziby redakcji:
PCLab.pl
ul. Krasnowolska 3A
02-849 Warszawa 
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                    PIRACI NA  MORZACH  I  OCEANACH 
Bahamy: znaleziono koło ratunkowe z zaginionego statku z Polakami 
Straż Przybrzeżna USA zlokalizowała wczoraj koło ratunkowe ze statku handlowego "El Faro", 
który zaginął w czwartek w pobliżu Wysp Bahama podczas szalejącego huraganu Joaquin. W skład 
33-osobowej załogi wchodzi pięciu Polaków. Pozostali to obywatele USA

Podoficer Straży Przybrzeżnej Ryan Doss poinformował agencję Associated Press, że koło 
ratunkowe dostrzeżono w odległości 120 mil na północny wschód od Crooked Island, tzn. 70 mil od
ostatniej znanej pozycji statku zanim łączność z nim urwała się.
Według Dossa, koło ratunkowe dostrzegła załoga samolotu C-130. Później załoga helikoptera 
potwierdziła, że pochodzi ono z "El Faro". Jednostki Straży Przybrzeżnej i marynarki wojennej 
USA wstrzymały poszukiwania statku w nocy z soboty na niedzielę ze względu na ciemności. 
Zostaną one wznowione dzisiaj.Statek płynął z Jacksonville na Florydzie do Puerto Rico. Z relacji 
załogi przed utratą łączności wiadomo, że statek ma nieczynne silniki, jest uszkodzony i nabiera 
wody. Jednak jeszcze w piątek wieczorem podawano, że załodze udawało się powstrzymać 
przeciek.Huragan Joaquin w sobotę zaczął oddalać się od Bahamów. Szacuje się, że mimo iż siła 
jego wiatru słabnie to jednak nadal może zagrozić terytorium na wschodnim wybrzeżu USA. 
Żywioł na samych Bahamach dokonał poważnych zniszczeń, a lokalne władze oceniają, że 
szacowanie szkód i ich usuwanie potrwa przez kilka najbliższych dni.

http://wiadomosci.onet.pl 4  października  2015

Współcześni morscy rabusie mają wyrzutnie rakiet, radary, wizytówki
i karty kredytowe 
Współcześni piraci stają się coraz bardziej okrutni. Atakują jachty, kutry rybackie, ale także wielkie 
zbiornikowce. Ich napady przynoszą światowej żegludze straty w wysokości 16 mld dol. rocznie. 
Po katastrofie tsunami wielu kapitanów odetchnęło z ulgą. Wielka fala, która 26 grudnia 2004 r. 
spustoszyła południową Azję, zniszczyła także liczne łodzie pirackie. Wielu morskich rabusiów 
utonęło, inni stracili swoje statki. Ci, którzy przeżyli, nie odważyli się wypływać po łupy. Państwa 
dotknięte kataklizmem wysłały bowiem silne oddziały wojskowe i eskadry marynarki wojennej w 
rejon katastrofy. W cieśninie Malakka wreszcie zapanował spokój. Lecz już na początku marca 
korsarze wrócili. 
Wydaje się, że tsunami przyniosło zagładę przede wszystkim pirackiej drobnicy. Jej miejsce zajęli 
profesjonaliści, często na dużych łodziach motorowych, wyposażonych w radar i system nawigacji 
satelitarnej. �
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Liczba pirackich napaści zmniejszyła się z sześciu-dziesięciu do jednej lub dwóch tygodniowo, lecz
są to ataki na większą skalę i bardziej profesjonalne , wyjaśnia Dominic Armstrong, dyrektor ds. �
badań i wywiadu firmy Aegis Defence Services. Morscy kryminaliści, uzbrojeni w broń maszynową
i ręczne wyrzutnie rakiet, stanowią coraz większe niebezpieczeństwo dla żeglugi. Najgroźniejsi są 
piraci 

mający szerokie powiązania międzynarodowe. 

Korsarskich dowódców widziano w roli szacownych biznesmenów, rozdających wizytówki, 
pokazujących pliki kart kredytowych.
W 2004 r. Międzynarodowe Biuro Morskie  organizacja armatorów, ubezpieczycieli i banków z �
siedzibą w Londynie  zarejestrowało 325 pirackich napadów. To mniej niż w roku poprzednim �
(445 napadów), jednak ataki ubiegłoroczne były bardziej krwawe  morscy zbrodniarze zabili co �
najmniej 30 osób (w 2003  21). Z tego 15 morderstw popełniono na wodach Nigerii, na których �
roi się od piratów. Niebezpieczne są wody somalijskie. 8 czerwca br. Międzynarodowe Biuro 
Morskie wydało ostrzeżenie przed atakami morskich rabusiów dla tego akwenu. W ciągu dwóch 
miesięcy somalijscy piraci ostrzelali z broni maszynowej lub obrzucili granatami pięć jednostek. 
Najbardziej zagrożonym regionem świata jest jednak cieśnina Malakka, długa na 800 km i w 
najwęższym miejscu mająca zaledwie 17,5 km. Statki muszą płynąć wolno, omijając mielizny i 
wraki, są więc łatwym łupem dla piratów. A przecież to najważniejsza droga morska świata, która 
łączy Ocean Indyjski przez Morze Południowochińskie z Pacyfikiem. Przechodzi tędy ponad jedna 
czwarta globalnego handlu morskiego, w tym wszystkie transporty z ropą do Japonii. Piractwo na 
tych wodach pojawiło się na skutek kryzysu ekonomicznego, który w 1998 r. dotknął gospodarkę 
azjatyckich tygrysów. 

Setki tysięcy ludzi straciło oszczędności i środki do życia. Niektórzy desperaci wzięli się wtedy do 
morskiego rozboju. W 1998 r. w cieśninie Malakka zarejestrowano jeden piracki napad, w 2000 r. 

 już 75, a na sąsiednich wodach indonezyjskich  119. Ogromny indonezyjski archipelag z � �
ponad 17 tys. wysp to prawdziwy matecznik piratów. Pościg policji i marynarki wojennej 
zazwyczaj trafia w próżnię. Nawet gdy sytuacja ekonomiczna nieco się poprawiła, wielu bandytów 
nie zrezygnowało ze swego procederu. Zbyt wielka okazała się pokusa łatwych zysków. 
Tsunami tylko na krótko przyniosło spokój. 14 marca br. około 35 piratów na kilku dużych łodziach
motorowych otoczyło indonezyjski zbiornikowiec Tri Samudra , płynący z ładunkiem metanu. � �
Marynarze na widok wycelowanych rakiet zatrzymali maszyny. Napastnicy przejęli statek, ograbili 
załogę, a następnie uciekli, zabierając kapitana i inżyniera okrętowego, za których zażądali 
wysokiego okupu. 8 kwietnia siedmiu indonezyjskich rabusiów zdołało opanować japoński 
zbiornikowiec. Bandyci zabrali sterroryzowanym członkom załogi równowartość 7,9 tys. dol. i 11 
telefonów komórkowych. Dwa tygodnie później po długim pościgu sprawcy napadu, grasujący od 
dwóch lat z indonezyjskiej wyspy Riau, zostali schwytani przez malezyjską policję. Takie sukcesy 
zdarzają się jednak rzadko. Bardzo trudno jest ująć zwłaszcza doskonale zorganizowanych 
kryminalistów, dokonujących wielkich porwań przestępczych (Major Criminal Hijack), jak 
określają to międzynarodowi policjanci. 

Piraci wdzierają się na pokład, 

mordują lub wysadzają na łodzie marynarzy i przejmują statek. Ładunek zostaje sprzedany, 
jednostka zaś przemalowana, zarejestrowana pod nową flagą i nazwą, a następnie tanio 
wyczarterowana. Oczywiście, załadowane na nią towary zostają także skradzione i piraci, a 
zwłaszcza ich zleceniodawcy, osiągają milionowe zyski. Szacuje się, że na światowych wodach 
znika bez wieści od pięciu do ośmiu frachtowców i zbiornikowców rocznie. Zaginione jednostki 
nazywane są potem statkami widmami. Politycy wyrażają obawy, że te fantomy wpadną w ręce 
terrorystów. Pełen ropy tankowiec może przecież zostać użyty jako gigantyczna bomba zapalająca, 
która zniszczy port lub zablokuje szlaki żeglugowe. 
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W styczniu br. renomowany brytyjski serwis Jane s Security News Brief poinformował, �
powołując się na opinie służb wywiadowczych, że Al Kaida i organizacje terrorystyczne z nią 
powiązane dysponują już kilkoma dziesiątkami statków widm. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, 
wydaje się jednak, że jeśli terroryści islamscy zdołają przeprowadzić kolejny wielki zamach, to 
dokonają tego z użyciem uprowadzonego statku, a nie samolotu. Po 11 września 2001 r. 
wprowadzono ścisłe środki bezpieczeństwa na lotniskach, nie sposób jednak chronić setek 
zbiornikowców na morskich szlakach.

Jednym z nielicznych statków widm, które udało się odzyskać, był japoński frachtowiec 
Tenyu . We wrześniu 1998 r. wypłynął z Sumatry w rejs do Korei Południowej z ładunkiem � �

aluminium wartości 3 mln dol. i zaginął bez wieści. Dopiero w grudniu został odnaleziony w 
chińskim porcie Zhangjigang pod banderą panamską i pod nazwą Sanei 1 . Po załodze statku � �
zaginął wszelki ślad. Przypuszczalnie marynarze zostali wymordowani. Okazało się, że piraci 
sprzedali aluminiowe cargo w Birmie. Zdaniem ekspertów, w porwaniu Tenyu  uczestniczyli � �
zleceniodawcy i planiści z Korei Południowej, indonezyjscy bandyci, birmańscy dokerzy oraz 
baronowie czarnego rynku i być może kilku skorumpowanych urzędników chińskich.
Dyrektor Światowego Biura Morskiego, Pottengal Mukundan, wyjaśnia: Mamy do czynienia z �
nowym obliczem piractwa. Tą formą przestępczości zorganizowanej kierują mafiosi z wielkich 
ośrodków handlowych, takich jak Hongkong czy Szanghaj. Wszelkie próby dotarcia do tych 
tajnych zleceniodawców jak dotąd spełzły na niczym . Istnieje realne niebezpieczeństwo, że �
piraci, którzy ograbią wielki zbiornikowiec lub chemikaliowiec i zostawią go bez załogi na morzu, 
doprowadzą do klęski ekologicznej. Terroryści mogą podjąć świadome działania w tym celu.
Międzynarodowe Biuro Morskie, które utrzymuje w Kuala Lumpur Centrum Informacji o 
Piractwie, ostrzega, aby nie uważać współczesnych korsarzy za romantyczne postacie w stylu �
Robin Hooda, za brodatych buntowników przemierzających bezkresny błękit morza . �

W rzeczywistościmorscy zbrodniarze są krwawi i bezwzględni,  bez skrupułów mordują nawet dla 
nędznego zysku. 

W październiku ub.r. w Zatoce Bengalskiej u wybrzeży Bangladeszu znaleziony został dryfujący 
trawler rybacki. W chłodni leżało 14 zamarzniętych trupów. Morscy bandyci ograbili trawler z sieci
i innego sprzętu, a załogę zamknęli w chłodni  na pewną śmierć. U wybrzeży Brazylii z rąk �
piratów zginął na swym jachcie brytyjski aktywista organizacji Greenpeace, sir Peter Blake. 
Trudno jest walczyć z tą plagą. Państwa regionu  Malezja, Indonezja, Singapur  w trosce o � �
suwerenność narodową niechętnie przyjmują oferty pomocy Tokio i Waszyngtonu. Niekiedy 
armatorzy zaciągają zbrojnych strażników, także z nepalskiego ludu Gurkhów, weteranów armii 
brytyjskiej. Eskortę oferują prywatne firmy, np. mająca siedzibę w Singapurze Background Asia 
Risk Solutions, zatrudniająca około 

60 byłych komandosów, uzbrojonych w karabiny automatyczne 

M-16 i M-4. Przedsiębiorstwo to dysponuje opancerzonym patrolowcem, który eskortuje statki 
między Sri Lanką a Morzem Południowochińskim, przy czym opłata wynosi 50 tys. dol. za misję.
Premier Malezji, Abdullah Ahmad Badawi, uważa jednak, że walki z korsarstwem nie należy 
powierzać prywatnym ochroniarzom, gdyż może to doprowadzić do chaosu na morskich szlakach. 
8 czerwca władze Malezji zwróciły się jednak do społeczności międzynarodowej o znalezienie 
środków na zakup samolotu rozpoznawczego, który ułatwiłby tropienie piratów. Władze Singapuru 
zapowiadają bezpardonową walkę z morskimi rabusiami. Minister obrony tego kraju, Teo Chee 
Hean, oświadczył, że piraci są morskimi terrorystami i jak terroryści będą traktowani. 
Na razie jednak armatorzy radzą sobie, jak mogą. Na niektórych statkach instalowany jest system 
lokalizacji satelitarnej Shiplock, pozwalający śledzić kurs jednostki. Inne chronią się za pomocą 
płotów, oferowanych przez holenderską firmę SecureMarine, w których płynie prąd o napięciu 9 
tys. wolt.                                                        11.



Takie kopnięcie prądem nie zabija, zazwyczaj strąca jednak próbujących abordażować piratów do 
morza. Innym środkiem walki  są działka wodne i rakietnice. Nie powstrzymają one jednak � �
zdeterminowanych, operujących w całych flotyllach łodzi motorowych, uzbrojonych po zęby 
rabusiów. Eksperci wyrażają obawy, że dopiero wielka tragedia na morzu, taka jak masowe 
morderstwo czy atak terrorystyczny z użyciem porwanego przez piratów tankowca, sprawi, że 
światowe rządy przystąpią wreszcie z należytą energią do zwalczania plagi morskich przestępców.

Pirackie zyski

Wynagrodzenie: 
– dla pirata za morderstwo na pokładzie  500 dol.�
– dla robotnika portowego za informację o cennym ładunku  1 tys. dol.�
– dla kapitana statku za współpracę z piratami  10 tys. dol.�
– dla pirata za napad, którego rezultatem jest zdobycie cargo  20 tys. dol.�
– dla zleceniodawcy i organizatora, który sprzedaje zrabowany ładunek  setki tysięcy dolarów �
– dla zleceniodawcy, który wynajmuje innym uprowadzony statek  miliony dolarów�

http://www.tygodnikprzeglad.pl/piraci-wracaja-na-morza/
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Morska zaraza - piraci XXI wieku 

Zjawisko piractwa towarzyszy żegludze od wieków. Napady na morzu połączone z kradzieżą 
ładunku, a nierzadko i zabiciem załogi zawsze kuszą ludzi, którzy pragną szybkiego i łatwego 
zysku.

 
Piraci pod lufami antyterrorystów. Niestety, ryzyko wpadki nie zniechęca bandytów...
/AFP
Postać pirata kojarzy się przeciętnemu zjadaczowi chleba z jednookim, spalonym słońcem, 
brodatym mężczyzną w bandance na głowie, ubranym w obszarpaną koszulę, z drewnianą protezą 
nogi, w jednej ręce dzierżącym szablę, a w drugiej butelkę rumu. Ten stereotypowy, niepozbawiony
pewnego romantyzmu obraz morskiego bandyty wielokrotnie powielano w literaturze i filmie. 
Współcześni piraci często wyglądają jak eleganccy biznesmeni, a ich bronią, zamiast szabli czy 
pistoletu, są najnowsze zdobycze techniki.                                                                                      13.



Postrach mórz i oceanów

Artykuł 101 Konwencji Narodów Zjednoczonych podaje definicję piractwa. Według niej zaliczamy 
do niego każdy bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży popełniony dla celów osobistych 
przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu. Czyn ten popełniony jest na pełnym 
morzu przeciwko innemu statkowi morskiemu lub powietrznemu albo przeciwko osobom lub 
mieniu na pokładzie takiego statku morskiego lub powietrznego. Za tą suchą, prawniczą definicją 
kryją się morderstwa na załodze i pasażerach, grabież bagażu i ładunku oraz trwająca od setek lat 
walka z morskimi rozbójnikami. 

Z klasycznego piractwa wyodrębniła się zinstytucjonalizowana forma tego rodzaju bandyckiej 
działalności - korsarstwo. Zajmujący się nim ludzie, zwani korsarzami, działali na zlecenie 
konkretnego władcy, kraju czy portowego miasta. Dzielili się zyskami ze swoimi patronami, a w 
zamian byli przez nich chronieni i dotowani. 

Obecnie piraci nie tylko wdzierają się na pokład atakowanego statku, aby po sterroryzowaniu załogi
zabierać przewożony ładunek oraz rzeczy osobiste marynarzy czy pasażerów, ale także często 
żądają okupu za zwolnienie jednostki. W tym celu uprowadzają zajęte okręty. Zdarza się, że 
mordują bądź pozostawiają zakładników na otwartym morzu. Zagrabiony ładunek zostaje 
sprzedany. Czasem statek nie wraca już do armatora, trafia za to do dobrze zakamuflowanej stoczni.
Przemalowany i na nowo zarejestrowany staje się gotowy do wyczarterowania. W ten sposób 
przestępcy dodatkowo na nim zarabiają.

Zdjęcie

 
Wspólcześni piraci w niczym nie przypominają filmowych kreatur z opaską na oku i kulą zamiast 
nogi
/Śledztwo
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Tankowiec albo forsa

Jesienią 2008 roku cały świat zelektryzowała wiadomość o porwaniu przez somalijskich piratów 
pływającego pod liberyjską banderą saudyjskiego supertankowca "Sirius Star" - jednej 
z największych tego typu jednostek na świecie. 330-metrowej długości gigant przewoził 
w ładowniach dwa miliony baryłek ropy, co stanowiło równowartość jednej czwartej dziennego 
wydobycia tego surowca w Arabii Saudyjskiej. Wartość ładunku wynosiła 100 milionów dolarów. 
Załoga składała się z 25 osób, wśród których znajdowali się Filipińczycy, Chorwaci, dwóch 
Brytyjczyków oraz dwóch Polaków. Jeden z naszych rodaków był kapitanem jednostki.

Początkowo za uwolnienie okrętu i marynarzy piraci zażądali 25 milionów dolarów, potem 
w trakcie negocjacji zeszli do sumy trzech milionów. Statek został sprowadzony do portu Harardere
w Somalii. Przestępcy po długich pertraktacjach otrzymali okup i zwolnili tankowiec oraz załogę. 
Ironią losu można nazwać incydent, jaki zdarzył się podczas przekazywania pieniędzy - łódź 
piratów przewróciła się na wodzie i utonęło pięciu mężczyzn wraz z częścią łupu.

Ta historia skończyła się dobrze dla porwanego statku i płynących nim marynarzy. Nikt nie stracił 
zdrowia ani życia, a ładunek pozostał nienaruszony. Do tego jeszcze los zemścił się na rabusiach. 
Jednak przypadek "Sirius Star" jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Po pierwsze, somalijscy 
piraci zazwyczaj nie napadają na tak duże jednostki. Po drugie, dotarli do supertankowca, gdy 
znajdował się on w odległości 450 mil morskich od wybrzeży Kenii. To najbardziej oddalone od 
lądu miejsce, w którym kiedykolwiek zaatakowali. Po trzecie, wysokość okupu to jedna 
z najwyższych sum, jaką kiedykolwiek zapłacono za uwolnienie porwanego statku.

Mimo podejmowanych przez różne państwa oraz międzynarodowe organizacje inicjatyw mających 
wyeliminować morskie rozboje, piractwo wciąż ma się jak najlepiej i praktycznie żaden statek 
w pobliżu Afryki czy Azji nie jest bezpieczny. Nawet wtedy, gdy płynie na otwartym morzu w dużej
odległości od lądu. 

Ukraść, ile się da

Pierwsze zapiski dotyczące piratów pochodzą sprzed kilku tysięcy lat. Już staroegipskie papirusy 
informują o walkach ze zorganizowanymi bandami, jakie faraonowie prowadzili tysiące lat przed 
Chrystusem. Problem piractwa dotykał zarówno cesarzy chińskich, władców Egiptu, sułtanów 
Imperium Osmańskiego, rzymskich cezarów, jak i indyjskich maharadżów. Morscy rozbójnicy 
pojawiali się wszędzie tam, gdzie można było złupić przewożące towary okręty. Na przestrzeni 
stuleci zmieniały się sposoby ich działania, lecz cel pozostał ten sam - ukraść, ile się da. 

Ogromny rozkwit piractwa nastąpił między XVI a XVIII wiekiem, kiedy wypełnione zrabowanym 
azteckim złotem galeony płynęły z Ameryki do Hiszpanii. Ciężkie okręty, pozbawione 
odpowiedniej ochrony, łatwo padały łupem chciwych rabusiów. To wówczas narodziły się legendy 
najsłynniejszych piratów wszech czasów, takich jak Francis Drake, William Kidd czy Edward 
Teach, zwany Czarnobrodym. 

Nie byłoby tak barwnych i romantycznych opowieści o piratach, gdyby nie Port Royal, miasto dziś 
już nieistniejące. W XVII wieku było stolicą Jamajki i jednocześnie jednym z największych portów 
na Karaibach. Tu właśnie znajdowała się główna siedziba najokrutniejszych, najbardziej znanych 
morskich rozbójników oraz innych przestępców żyjących na bakier z prawem. Otoczone złą sławą 
miasto w czerwcu 1692 roku w wyniku trzęsienia ziemi osunęło się do morza. Do dziś można 
oglądać pozostałości po jego budowlach, nurkując w miejscu, gdzie niegdyś się znajdowało.

Czy antypirackiej koalicji uda się wyeliminować zagrożenie?
/Śledztwo

Zbójeckie mateczniki                                  15.



Piraci atakują statki na całym świecie, jednak niektóre rejony - zarówno ze względu na dogodne 
położenie geograficzne, jak i panujące tam warunki polityczne - są szczególnie niebezpieczne. 
Także Ocean Atlantycki nie jest od nich wolny. W rejonie Karaibów i zachodniej Afryki często 
zdarzają się bandyckie napaści nawet na duże jednostki. Działalnością przestępczą tłumaczy się 
niektóre z zaginięć w obrębie tzw. Trójkąta Bermudzkiego. Straż przybrzeżna uważa, że większość 
prywatnych jachtów i łodzi, które przepadły tam bez wieści, została zaatakowana zarówno przez 
piratów, jak też gangi powiązane z narkobiznesem. Bandy te - po wymordowaniu załogi - 
uprowadzają jednostki, aby wykorzystywać je do szmuglowania kokainy. 
Bardzo niebezpiecznie jest także w innym rejonie świata. Cieśnina Malakka, która łączy Morze 
Andamańskie z Morzem Południowochińskim oraz oddziela Półwysep Malajski od Sumatry, to raj 
dla morskich bandytów. To tutaj popełnia się najwięcej aktów piractwa. Długość cieśniny wynosi 
800 km. 

W najwęższym miejscu mierzy jedynie 17 km szerokości. Pełno w niej mielizn, statki muszą więc 
płynąć tędy powoli i dlatego stanowią łatwy cel. Równie złą sławą cieszy się Zatoka Adeńska na 
Oceanie Indyjskim, rozciągająca się między Jemenem (Półwysep Arabski) a wybrzeżem Somalii 
w Afryce.

Nieskuteczne próby

Piraci opanowali również wody przybrzeżne Czarnego Lądu. Afryka Wschodnia słynie z napaści 
somalijskich rozbójników oraz napadów, jakie mają miejsce w delcie rzeki Niger. Bandyci rabują 
też w stolicy Nigerii, Lagos - ich łupem padają najczęściej statki stojące w porcie lub zakotwiczone 
na redzie. Międzynarodowe Biuro Morskie zalicza wody przybrzeżne Nigerii i Somalii do 
wyjątkowo niebezpiecznych. 
Z kolei dzieje piractwa w Azji Południowo-Wschodniej liczą sobie tysiące lat. Z flotyllami 
morskich rabusiów nie radziły sobie ani armie cesarzy, ani lokalni gubernatorzy. Wielopokoleniowa
tradycja i silne powiązania gangów morskich rabusiów z miejscową ludnością sprawiły, że 
podejmowane na przestrzeni wieków próby zmniejszenia skali tego zjawiska stały się bardzo 
trudne, często wręcz niemożliwe. 

W okresie II wojny światowej działalność piratów w tym rejonie świata nieco osłabła. Przyczyną 
były zarówno działania militarne, jak też konwojowanie frachtowców przez okręty marynarki 
wojennej, w starciu z którymi tradycyjne dżonki (niewielkie drewniane statki o wielokątnych 
masztach), używane przez napastników, nie miały szans. Poza tym Japończycy bez pardonu 
rozstrzeliwali każdego, kogo podejrzewali o bandytyzm. Jednak po zakończeniu działań wojennych
ten region znów stał się niebezpieczny. 

To właśnie wtedy, tuż po wojnie, na czele największej, liczącej aż kilka tysięcy osób bandy 
morskich rozbójników, dysponujących kilkuset różnego rodzaju statkami wyposażonymi 
w najnowsze zdobycze ówczesnej techniki i przez lata siejącej postrach w tym rejonie Azji, stanęła 
kobieta - Madame Wong, zwana także Lady Hongkong. Historię o niej przytacza w swojej książce 
"Piraci znów atakują" Henryk Mąka (Książka i Wiedza, 1995 r.). Dama ta była w swoim czasie 
najbardziej poszukiwaną kobietą na świecie. Nie wiedziano nawet, jak wygląda. Władze 
prześcigały się w oferowaniu wielkich sum pieniędzy choćby za jej zdjęcie. Tropiły ją Interpol oraz 
policje Hongkongu, Japonii, Chin, Tajlandii i Filipin - bezskutecznie. Sam Arystoteles Onassis, 
grecki multimiliarder, właściciel armady tankowców, oferował za głowę Madame Wong milion 
dolarów. Nigdy jednak nikomu nie udało się jej ani sfotografować, ani tym bardziej ująć. 
Pani życia i śmierci

Lady Hongkong przywództwo dobrze zorganizowaną grupą piratów odziedziczyła po mężu, który 
zginął zastrzelony przez policję podczas próby ucieczki z aresztu w Makao. Szan Wong była 
bezwzględna - jeśli ktokolwiek kwestionował jej pozycję, natychmiast go zabijała. Rozbudowała 
swoje zbrodnicze imperium i unowocześniła metody działania, tak aby każda akcja przynosiła jak 
największe korzyści.                                          16.



Jednostki pływające jej flotylli wyposażono m.in. w radionamierniki, echosondy oraz radary. 
Błyskawiczną ucieczkę umożliwiały szybkoobrotowe silniki, a odnalezienie pośród mgły celu ataku
nie stanowiło problemu dzięki zastosowaniu jodowych reflektorów. Piraci dysponowali bronią 
automatyczną, przeciwpancernymi rusznicami, a także moździerzami. Używali granatów oraz 
szybkostrzelnych dział sterowanych czujnikami na podczerwień.
Szefowa bandy stworzyła również rozbudowaną i dobrze opłacaną sieć fałszerzy dokumentów, 
paserów, specjalistów od łączności i nawigacji. Szpiedzy mający dostęp do dokumentów 
handlowych przekazywali jej informacje o cennych ładunkach, przewożonych przez konkretne 
jednostki.

Madame Wong była odpowiedzialna za wiele spektakularnych akcji. Celem jednej z nich stał się 
liberyjski motorowiec "African Tide", obsadzony międzynarodową załogą i płynący do portu 
Kaosiungu na Tajwanie. Jednostka wiozła imponującą ilość sprzętu radiowego i telewizyjnego oraz 
silniki przyczepne do łodzi. Gdy statek znajdował się u wschodniego wyjścia z Cieśniny 
Singapurskiej, na jego pokład w nocy dostało się trzydziestu piratów. Po sterroryzowaniu 
i zamknięciu marynarzy w jednym z pomieszczeń gospodarczych, napastnicy skierowali 
frachtowiec na płytkie wody, gdzie zakotwiczyli, po czym przeładowali na swój okręt ładunek 
o wartości sześciuset tysięcy dolarów. Nim opuścili pokład "African Tide", uszkodzili jego silniki, 
zniszczyli łodzie ratunkowe oraz zabrali radiostację, aby załoga nie mogła wezwać pomocy.
Inny przebieg miała napaść na holenderski statek "Van Heutz" jesienią 1947 roku w okolicach 
Tajwanu. Piraci w wojskowych mundurach podpłynęli do frachtowca na ścigaczu. Załoga była 
przekonana, że ma do czynienia z wojskiem, szybko jednak okazało się, że był to sprytny wybieg 
rabusiów. Sterroryzowali marynarzy, opróżnili ładownię statku i zniknęli z łupem wartym 750 
tysięcy dolarów. W 1951 roku piraci przebrani za pasażerów złupili statek "Conny Fate". Zabrali 
ładunek oraz bagaże podróżnych i załogi. Straty - 280 tysięcy dolarów.  

Ludzie Madame Wong potrafili też działać brutalnie. Przykładem może być incydent ze statkiem 
przewożącym konie z Bombaju do Suratu. Kiedy kapitan prosił bandytów o darowanie życia 
załodze, ci nakazali majtkom całkowite milczenie, a następnie związawszy jeńców, zaszyli im usta 
szpagatem. Sam statek wraz z końmi spalili, a marynarzy wysadzili na jednej z pobliskich wysp. 
Jeszcze okrutniejsi okazali się w stosunku do załogi portugalskiego frachtowca "Oporto", płynącego
do Makao. Ponieważ mąż Madame Wong zginął z ręki Portugalczyków, szefowa nakazała zastrzelić
w odwecie całą 20-osobową obsadę statku. 

Pomysłowy napad

Madame Wong szybko odkryła inne sposoby na czerpanie zysków z przestępczego procederu. 
Dwudziestu sześciu uzbrojonych po zęby piratów wdarło się na pokład brytyjskiego statku 
"Mallory", skąd zabrali wart 450 tysięcy dolarów ładunek oraz kilku pasażerów, w celu 
wymuszenia okupu. Podobnie stało się z inną brytyjską jednostką, statkiem "Wing Song". 
Napastnicy zagarnęli cenną zawartość ładowni, a także uprowadzili brytyjskiego dyplomatę oraz 
kapitana jednostki, za uwolnienie których zażądali wysokiego okupu. Najczęściej porwane osoby 
odzyskiwały wolność, gdy rodziny za pośrednictwem armatorów przekazywały bandytom 
pieniądze.

Piraci Madame Wong napadali także na statki zakotwiczone na redzie czy stojące w portach 
w oczekiwaniu na rozładunek. Pomysłowość królowej piratów nie miała granic. Do wybranego 
okrętu na dżonkach podpływały prostytutki. Wyposzczeni długim przebywaniem na morzu 
marynarze, spragnieni niewieścich wdzięków, chętnie przyjmowali miłych gości. Tym bardziej, że 
ceny, jakie panie oferowały za swe usługi, nie były zbyt wygórowane. Podczas gdy towarzystwo 
wesoło spędzało czas, piraci zakradali się na pokład statków i zabierali ładunek. Kiedy zaczęto 
kojarzyć wizyty owych usłużnych dam z kradzieżami, Madame Wong zmieniła taktykę. Dostarczała
na pokład upatrzonych jednostek egzotyczne owoce. 

                                                                        17.
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Niepodejrzewający niczego złego marynarze łapczywie rzucali się na apetycznie wyglądające 
frukty, aby następnie... zapaść w głęboki sen. Owoce bowiem przyprawiono silnym środkiem 
nasennym. W czasie, gdy załoga spała, statek padał ofiarą pirackiej napaści. 

Madame Wong wymuszała również haracze za spokojne przepłynięcie przez opanowane przez jej 
ludzi wody. Z reguły żądała niezbyt wygórowanych sum i armatorzy chętnie płacili, byleby tylko 
nie stracić zawartości ładowni. Z czasem Lady Hongkong zaczęła domagać się zapłaty także za 
ochronę przed innymi piratami. Metody działania jej organizacji przestępczej wydają się wręcz 
modelowe. 

Ta niezwykła kobieta zniknęła w tajemniczych okolicznościach w 1963 roku. Nie wiadomo, co 
dokładnie się z nią stało. Jej życie i działalność przeszły do legendy ubarwiającej dzieje piractwa 
kwitnącego na wodach przybrzeżnych Azji Południowo-Wschodniej. Dowodzeni przez nią piraci 
mieli na koncie co najmniej kilkadziesiąt napaści na duże jednostki - liczbę obrabowanych przez 
nich okrętów trudno ustalić, bo nie wszyscy armatorzy zgłaszali napady władzom. Pojawili się 
następcy Madame Wong, lecz żaden nie dorównał w pomysłowości niezwykłej Chince.

Okrutni i chciwi

Katastrofalne tsunami, które spustoszyło Azję Południowo-Wschodnią w grudniu 2004 roku 
spowodowało, że wielu działających na tym terenie piratów bądź utonęło, bądź też straciło swoje 
łodzie. Wody cieśniny Malakka kontrolowały oddziały wojskowe, eskortujące statki niosące 
w rejon zniszczeń międzynarodową pomoc. To spowodowało, że nawet ci rozbójnicy, którzy 
przetrwali uderzenie morderczej fali, nie odważyli się wyruszać na łowy. Z czasem jednak miejsce 
drobnych, nierzadko rodzinnych przedsiębiorstw pirackich zdziesiątkowanych przez tsunami, zajęły
dobrze zorganizowane gangi morskich rabusiów, mające na wyposażeniu nowoczesną technikę. 
Działają one sprawniej, ale są też bardziej bezwzględne. 

W marcu 2005 roku grupa około 40 bandytów dysponujących kilkoma łodziami motorowymi 
zaatakowała indonezyjski zbiornikowiec "Tri Samudra" przewożący metan. Załoga okrętu, na 
widok wycelowanych rakiet, zatrzymała statek. Piraci przejęli jednostkę, zabrali bagaże i rzeczy 
osobiste załogi. Uciekając uprowadzili ze sobą kapitana, a później zażądali za jego uwolnienie 
wysokiego okupu. Z kolei z japońskiego zbiornikowca, który padł ofiarą indonezyjskich piratów 
parę miesięcy później, zabrano zdobycz zgoła niewielką, równowartość ośmiu tysięcy dolarów 
i kilkanaście telefonów komórkowych. 

W ostatnim okresie można zaobserwować zjawisko nasilenia się brutalności piratów. Przejawia się 
to w sposobie, w jaki bandyci traktują załogę. Jesienią 2005 roku u wybrzeży Bangladeszu 
odnaleziono dryfujący trawler rybacki. Pracujących na nim kilkunastu mężczyzn napastnicy 
zamknęli w chłodni, skazując ich tym samym na okrutną, powolną śmierć. Życie straciła także 
prawdopodobnie załoga japońskiego frachtowca "Tenyu". 11 lat temu statek ten płynął do Korei 
Południowej z wartym kilka milionów dolarów ładunkiem aluminium. Okręt zaginął, a następnie 
odnalazł się w jednym z chińskich portów, przemalowany i pod inną banderą. Ciał marynarzy nigdy
nie odnaleziono.

Europejska inicjatywa

Jesienią 2008 roku Hiszpania wystąpiła z inicjatywą utworzenia misji wojskowej angażującej 
powietrzno-morską flotę państw Unii Europejskiej. Cel: walka z piractwem w okolicach wybrzeża 
Somalii. Kilka krajów członkowskich, w tym Francja, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy oraz
Holandia zgłosiło chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Ponadto w walkę z piratami ma także 
zaangażować się Pakt Północnoatlantycki. Wojnę wydały im też rządy kilku krajów azjatyckich, 
m.in. Indii i Malezji. Czy za tymi deklaracjami pójdą konkretne czyny, czas pokaże. Jedno jest 
pewne: zwalczenie plagi pirackich napaści to niełatwe, być może nawet niemożliwe do 
zrealizowania zadanie. 
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Zygmunt Gołąb

Rys. Włodzimierz Bludnik
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Amerykańska straż przybrzeżna: "El Faro" zatonął, trwa akcja ratunkowa 
Onet  5  października  2015
Znaleziono zwłoki jednego marynarza z poszukiwanego kontenerowca "El Faro" - potwierdza 
amerykańska Straż Przybrzeżna.Poszukiwany od soboty kontenerowiec "El Faro" zatonął - taki 
komunikat przedstawił kilka godzin wcześniej przedstawiciel amerykańskiej Straży Przybrzeżnej 
Bobby Nash. Zapewnił, że kontynuowana jest akcja poszukiwawczo-ratunkowa. W załodze statku 
jest pięciu polskich marynarzy.Statek płynął z Jacksonville na Florydzie do Puerto Rico. Z relacji 
załogi przed utratą łączności wiadomo, że został w piątek uszkodzony w wyniku uderzenia 
huraganu Joaquin.
Wznawiają poszukiwania El Faro 

Po nocnej przerwie amerykańska straż przybrzeżna wznowiła poszukiwania kontenerowca El Faro, 
na pokładzie którego znajdowało się pięciu polskich marynarzy i 28 Amerykanów. Wczoraj 
natrafiono na pierwszy ślad - pochodzące z El Faro koło ratunkowe.Znalezienie koła ratunkowego z
El Faro utwierdziło amerykańską straż przybrzeżną, że prowadzi poszukiwania we właściwym 
miejscy. W rejon ten lecą dwa samoloty HC-130 oraz helikopter ratowniczy MH-60. W akcji bierze 
też udział Boeing P-8 należący do Marynarki Wojennej USA.

- Samolot marynarki wojennej P-8 to maszyna wyposażona w zaawansowany technologicznie radar
do przeszukiwania powierzchni wody - powiedziała Polskiemu Radiu Marilin Fajardo z oddziału 
amerykańskiej straży przybrzeżnej w Miami. Fajardo poinformowała, że w rejonie poszukiwań 
wieje wiatr o prędkości stu kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, a wysokość fal dochodzi do 12 
metrów.   - Warunki pogodowe są ekstremalne, ale nasze załogi są przeszkolone w działaniach w 
takich warunkach - dodała przedstawicielka amerykańskiej straży przybrzeżnej. Fajardo 
poinformowała, że do tej pory przeszukano obszar prawie 80 tysięcy kilometrów kwadratowych.     
(sp)
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Wyspy Bahama jako pierwszy z Europejczyków zobaczył w 1492 roku Krzysztof Kolumb. Jednak 
nieurodzajne gleby i brak wody pitnej spowodowały, że Europejczycy przez 150 lat nie interesowali
się tym archipelagiem. Opanowali go w 1648 roku Anglicy. Nassau nosiło wówczas nazwę Charles 
Town na cześć ówczesnego króla Anglii – Karola II. W 1684 roku miasto zostało zniszczone w 
wyniku hiszpańskiego rajdu. Miasto odbudowano i w 1695 roku przemianowano na Nassau – od 
króla Wilhelma III z dynastii Orańskiej-Nassau. Na przełomie XVII i XVIII wieku o władzę w tym 
regionie rywalizowały Hiszpania, Francja i Wielka Brytania. Za konflikty te Bahamy zapłaciły 
wysoką cenę – w 1703 roku armada hiszpańsko-francuska zburzyła doszczętnie Nassau, a żołnierze 
splądrowali ruiny.Kolonię pozostawiono własnemu losowi, a Nassau stało się macierzystym portem
korsarzy. Początkowo rabowali oni na zlecenie króla Wielkiej Brytanii wrogie Koronie okręty. Z 
czasem pozycja Brytyjczyków w Ameryce Północnej wzmocniła się na tyle, że nie potrzebowali 
dłużej korzystać z usług piratów jako straży przedniej w realizacji imperialnych planów. Poza tym 
morscy rabusie coraz częściej napadali na brytyjskie statki handlowe. Aby położyć kres zbójeckim 
praktykom, gubernator Bahamów Woodes Rogers dokonał w stolicy publicznej egzekucji 
dziewięciu korsarskich kapitanów, za co do dziś czczony jest na wyspach jako bohater.Dziś miasto 
łączy w sobie niepowtarzalny urok Bahamów z nowoczesnością. Jest ono centrum kulturalnym i 
politycznym Bahamów. Z Nassau połączona jest mostem wysepka Paradise Island, miejsce 
imponujących hoteli, kasyn, plaż i rozrywki.Bardzo wiele dzisiejszych promów pasażerskich 
pływających po Bałtyku jest tam zarejestrowana i pływa pod flagą tego portu. Związane jest to z 
niskimi podatkami. Przechowuje się tutaj pieniądze z transakcji międzynarodowych: nie ma tu ani 
podatku dochodowego, ani podatku od zysków, dlatego 400 tutejszych banków i 80 towarzystw 
ubezpieczeniowych zarządza pieniędzmi klientów z całego świata.                           WIKIPEDIA



Botnet – grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) 
pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej
kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu. Kontrola ta pozwala na zdalne rozsyłanie 
spamu oraz inne ataki z użyciem zainfekowanych komputerów.

2 listopada 1988 został uruchomiony robak Morris Worm, który potrafił automatycznie infekować 
inne systemy wykorzystując internet. Zainfekował ponad 6 tys. komputerów, co stanowiło około 
10% całego ówczesnego Internetu. Straty oszacowano na 10 do 100 mln dolarów. Sprawca przyznał
się do winy i został skazany na 3 lata obserwacji sądowej, 400 godzin prac społecznych i grzywnę 
w wysokości 10 tys. dolarów amerykańskichPierwsze prawdziwe sieci typu botnet powstały w 1993
roku. Robaki te łączyły się z siecią IRC i były kontrolowane za pomocą przesyłanych przez tę sieć 
komunikatów. Jest to ciągle najpopularniejsza, choć już nie jedyna, droga kontrolowania botnetów.

W styczniu 2007 roku został zidentyfikowany Storm botnet. Na podstawie danych z września 2007 
stwierdzono, iż ma możliwość odcięcia od internetu całego kraju i posiada potencjalną możliwość 
wykonywania większej liczby obliczeń na sekundę, niż najlepsze superkomputery. 22 kwietnia 
2009 firma Finjan poinformowała, iż botnet składa się przynajmniej z 1,9 miliona przejętych 
komputerów.Największy botnet w historii powstał w maju 2009 roku - BredoLab zainfekował 
ponad 30 mln komputerów. Częściowo unieszkodliwiono go w październiku 2010 roku.

Botnet zainfekowany trojanem bankowym Zeus, zawierający 4,5 mln komputerów, FBI zniszczyło 
w grudniu 2011 roku aresztując 90 osób. Do tamtego czasu dzięki temu botnetowi skradziono 70 
mln $. W kwietniu 2012 roku na komputerze Edwarda Pearsona znaleziono dane o 200 000 kontach
PayPal, 2 701 numerach kart kredytowych, 8 000 pracownikach Nokii i dane osobowe ponad 8 000 
000 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Były one warte 800 000 funtów (jednak haker zarobił na nich 
tylko 2351 funtów), a zdobyto je przy pomocy Spyeye i właśnie Zeusa. Oba trojany połączyły się w
kwietniu 2011 roku, a miesiąc później w kodzie pierwszego z nich znaleziono błędy i 4 miesiące 
później udostępniono za darmo w sieci. W lipcu 2011 roku zidentyfikowano wersję Zeusa atakującą
system Android.

Specyfika działania

Pojedynczy komputer w takiej sieci nazywany jest komputerem zombie. Całkowitą liczbę 
komputerów zombie na świecie szacuje się na kilka milionów – nie można jej dokładnie określić, 
ponieważ stale rośnie.Robaki rozprzestrzeniają się wykorzystując różne błędy w oprogramowaniu 
lub niewiedzę użytkowników komputerów. Obecnie, oprócz najbardziej popularnej poczty 
elektronicznej, nowe robaki rozsyłają się także wykorzystując komunikatory internetowe jak np. 
Gadu-Gadu, MSN Messenger, ICQ, Konnekt, Jabber, Tlen.pl czy AIM.Specjaliści wskazują na 
tendencję do tworzenia coraz mniejszych, a przy tym zdecydowanie trudniejszych do wykrycia 
botnetów. Już botnet składający się z około 3000-7000 komputerów może stać się przyczyną 
poważnych zagrożeń, jeśli tylko komputery do niego podłączone dysponują odpowiednio szybkim 
połączeniem z Internetem.

Zagrożenia

Scalenie nawet kilkunastu komputerów podłączonych do Internetu może stanowić poważną broń w 
rękach crackera. Taka sytuacja czyni botnety największym zagrożeniem współczesnego Internetu i 
stawia w stan gotowości całą branżę komputerową.W sieci do tej pory krążą robaki, które mogą być
usunięte nawet przez najprostsze, często darmowe programy antywirusowe, co daje wyobrażenie o 
tym, jak wiele komputerów jest kompletnie niezabezpieczonych. Czasem nawet samo podłączenie 
"bezbronnej maszyny" do Internetu w celu ściągnięcia programu antywirusowego, bądź osobistej 
zapory sieciowej może skończyć się infekcją.W większości przypadków botnety są 
wykorzystywane do:

• wysyłania niechcianej korespondencji – spamu bądź spimu
• kradzieży poufnych informacji (np. danych osobowych, numerów kart kredytowych)
• przeprowadzania ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service)



• sabotażu
• oszustw internetowych
• inwigilacji

Ataki typu DoS lub DDoS stały się groźną bronią w rękach przestępców wymuszających haracze za
odstąpienie od ataku (co w przypadku firm zależnych od połączenia sieciowego jak np. portale czy 
sklepy internetowe stanowi niemałe zagrożenie). Do zwalczania tego zagrożenia potrzebna jest 
współpraca wielu ekspertów. Przykładem takiej udanej współpracy ekspertów z firm Kaspersky 
Lab, Microsoft oraz Kyrus Tech jest doprowadzenie w roku 2011 do skutecznego wyłączenia sieci 
zainfekowanych komputerów znanej pod nazwami Kelihos oraz Hlux.

Profilaktyka

Stwierdzenie czy komputer stał się zombie nie jest proste. Pewnymi symptomami mogą być np.:

• podwyższona aktywność dysku twardego
• nadmierne użycie łącza sieciowego
• część z typowych funkcji systemu nie jest dostępna (np. menedżer zadań)
• e-maile od nieznanych osób.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia się przed atakami jest posiadanie sprawnego i aktualnego 
programu antywirusowego, a także nie otwieranie plików z nieznanych źródeł (np. podejrzanych 
maili).

Obrona przed przestępcami: Łowcy botnetów 
http://technowinki.onet.pl/artykuly/obrona-przed-przestepcami-lowcy-botnetow/3l0fl

Kontrolowane przez hakerów pecety-zombie stanowią obecnie najpoważniejsze zagrożenie w sieci. 
Pokazujemy, w jaki sposób zwalcza się botnety oraz jak samodzielnie chronić własny 
komputer.Alarm w liczącym 25 tys. serwerów centrum obliczeniowym w Karlsruhe, jednym z 
czterech, jakimi dysponuje 1&1 - największa firma hostingowa na świecie, od sierpnia obecna 
również w Polsce. Powód? W jedną z zastawionych pułapek złapał się zainfekowany komputer. 
Thorsten Kraft i jego koledzy z oddziału przeciwko nadużyciom firmy 1&1 szybko ustalają, że jego
właściciel jest klientem firmy. Błyskawicznie informują go o zagrożeniu i uruchamiają procedury 
mające na celu rozwiązanie problemu.Tak wygląda codzienna walka z jednym z największych 
cyfrowych zagrożeń ostatnich lat: sieciami botów, czyli botnetami, złożonymi z zainfekowanych 
komputerów i zdalnie sterowanych przez hakerów. Najbardziej niebezpieczne jest to, że po 
zarażeniu pecet zwykłego użytkownika często przez wiele miesięcy działa bez żadnych oznak 
infekcji. W tym czasie samoczynnie zaraża inne maszyny, budując z nich coraz większą strukturę. 
Finalnie staje się ona botnetem, której haker może wydawać polecenia. Przestępcy często 
wykorzystują w tym celu kanały IRC (Internet Relay Chat). Zakres komend jest nieograniczony - 
od wysłania kilku milionów emaili ze spamem albo pytaniami służącymi do phishingu po 
zablokowanie rządowych serwerów za pomocą ataku typu Distributed Denial of Service.
Do walki z hakerskimi sieciami staje międzynarodowy sojusz, w którym uczestniczą między 
innymi łowcy botnetów z firmy Panda Security. Na swoim koncie mają oni likwidację jednej z 
największych szkodliwych sieci znanej pod nazwą Mariposa. Budowę i działanie botnetów badają 
także analitycy firmy Kaspersky Lab, tacy jak Yury Namestnikov. Ich zadaniem jest też rozwijanie 
środków obrony. W Europie koordynacją wszystkich tych działań zajmuje się European Internet 
Services Providers Associations (ISPAs).W celu wykrycia zainfekowanych komputerów łowcy 
botnetów często umieszczają w Sieci tzw. garnki z miodem. Są to komputery, na których symuluje 
się działanie nieaktualizowanego i niechronionego systemu operacyjnego. Dzięki temu wydają się 
łakomym kąskiem dla już zainfekowanych maszyn, które automatycznie rozprzestrzeniają cyfrową 
epidemię.



Garnek z miodem: Botnet w pułapce

W podobny sposób działają pracownicy centrum 1&1 w Karlsruhe. Gdy zainfekowany komputer-
bot wpadnie w pułapkę, analitycy sprawdzają jego adres IP, godzinę zakażenia i inne szczegóły 
ataku. W ten sposób ustalają, czy komputer-zombie należy do jednego z klientów firmy. Jeśli tak, 
otrzymuje on emaila informującego o infekcji oraz instrukcję usuwania powodującego ją wirusa. W
takich operacjach dane klientów są bezpieczne, ponieważ usługa ZeuS tracker, która bada 
przesyłane pakiety, aby wykryć centra zarządzania i kontroli bonetu, analizuje jedynie zasoby 
komputera przynęty.

Ale w arsenale łowców bonetów nie brak innego oręża. Dostawcy Internetu często wykorzystują też
pułapki zbierające i analizujące śmieciowe reklamy z całego świata. Jeżeli okazuje się, że 
niechciane emaile są wysyłane przez konkretny komputer, jego właściciel otrzymuje odpowiednią 
informację i - jak w poprzednim wypadku - dokładną instrukcję usunięcia kodu, który zmienił jego 
peceta, w posłuszną rozkazom hakera maszynę zombie.

Aby dowiedzieć się więcej o botnetach, analitycy badają też ataki typu Distributed Denial of 
Service (DDoS). Polegają one na tym, że wszystkie komputery w sieci hakera jednocześnie 
bombardują konkretny serwer (np. należący do e-banku, aby zmusić bank do zapłacenia okupu) 
milionami bezsensownych zapytań, aż do jego wyłączenia z powodu przeciążenia. Przeprowadzone
analizy pozwalają ustalić, ile komputerów wchodzi w skład botnetu i jakiego rodzaju wirus jest 
wykorzystywany do zarażania kolejnych maszyn w tej sieci. Z kolei technologia DNS Sinkhole 
umożliwiają łowcom określenie struktury hakerskiej sieci.

Mariposa: Zniszczenie botnetu

Ponieważ potencjalne zagrożenie ze strony botnetów jest bardzo duże, na dłuższą metę nie 
wystarczy wysyłanie wiadomości do klientów czy grzebanie w śmieciowych reklamach. Źródło 
niebezpieczeństwa musi zostać wytropione i zneutralizowane. Groźna sieć o nazwie Mariposa już 
od dawna była na celowników łowców botnetów z firm Panda Security i Defence Intelligence. W 
jej skład wchodziło 13 milionów zainfekowanych komputerów z całego świata. Za jej pomocą 
wykradziono dane osobiste i bankowe 800 000 osób ze 190 krajów oraz zaatakowano metodą 
DDoS serwery wielu uniwersytetów, szkół i przedsiębiorstw. Analitycy wytypowali trzech 
Hiszpanów podejrzanych o kierowanie siecią Mariposa.



Ze względów prawnych likwidację botnetu mogą przeprowadzić jedynie państwowe organy 
ścigania. Łowcy botnetów zwrócili się więc do hiszpańskiej Guardia Civil i amerykańskiego FBI. 
Policjanci przeszukali wskazane domy w Balsameda, Santiago de Compostela i Molina de Segura w
Hiszpanii. Zabezpieczono przy tym obszerny materiał dowodowy i ujęto trzech operatorów 
Mariposy. Ich komputery zostały odłączone od Sieci i skonfiskowane. Przy okazji uzyskano cenne 
informacje o szczegółach funkcjonowania botnetu. Na ich podstawie Defence Intelligence 
przygotowało raport o budowie i działaniu Mariposy, dostępny w formie dokumentu PDF na stronie
www.defintel.com.

Deszcz pieniędzy: Botnety a ekonomia 

Po zatrzymaniu zawsze następują pytania o motywy działania sprawcy. Dlaczego ktoś tworzy 
botnety? Analityk firmy Kaspersky Yury Namestnikov odpowiada jednym słowem: pieniądze. W 
ubiegłym roku spamerzy zarobili na swoich śmieciowych reklamach 780 mln dolarów. 
Profesjonalnie przeprowadzone ataki DDoS przyniosły kolejnych 20 mln dolarów. Cena 
kompletnego profilu mieszkańca UE waha się od 7 do 17 dolarów. Wykorzystując wykradzione 
dane bankowe, brazylijscy gangsterzy ukradli 4,74 mln dolarów.

Równie intratne jest manipulowanie systemami reklamy pay-per-click, takimi jak Google AdSense. 
Tylko dzięki automatom samoczynnie klikającym linki reklamowe właściciele botnetów wzbogacili
się w zeszłym roku o 33 mln dolarów. Kolejnym źródłem dochodu jest udostępnianie botnetów 
organizacjom przestępczym lub samodzielnie realizowanie zleceń mafii. Wyjaśnienia 
Namestnikova okazały się zgodne z rezultatami śledztwa w sprawie Mariposy. Również hiszpańscy 
hakerzy chcieli jedynie zarobić trochę pieniędzy - oczywiście bez żadnych podatków. 

Perspektywy: Botnety przyszłości

Pozostaje jeszcze jedna otwarta kwestia: w jaki sposób operatorzy botnetów będą zarabiać w 
przyszłości? Wyjaśnień znów dostarcza łowca. Upowszechnianie nowoczesnych technologii w 
krajach rozwijających się spowoduje lawinowy wzrost liczby niechronionych komputerów w 
Internecie. Nie kładzie się tam bowiem wystarczająco dużego nacisku na bezpieczeństwo 
informatyczne. Hakerzy będą więc tworzyć coraz większe botnety - i wysyłać coraz więcej spamu 
oraz przeprowadzać bardziej agresywne ataki DDoS.



W przypadku tych ostatnich widać zmianę motywów sprawców. Dotychczas ataki DDoS były 
przeprowadzane najczęściej na zlecenie szefów korporacji chcących zaszkodzić konkurentom. 
Łowcy botnetów obserwują jednak coraz więcej działań motywowanych politycznie. Przykładowo, 
w kwietniu 2007 r. zaatakowano estońskie serwery urzędowe, po tym jak rząd tego kraju 
zadecydował o usunięciu posągu radzieckiego żołnierza z centrum Tallina, a w lipcu 2009 r. miał 
miejsce napaść na serwery Korei Południowej i USA. O jej zlecenie podejrzewa się Koreę 
Północną.

Według analityków wirusy będą w przyszłości rozprzestrzeniały się głównie przez sieci 
społecznościowe takie jak Facebook, Grono czy Nasza Klasa. Również usługi internetowe, np. 
Google Wave czy Twitter, od dawna są na celowniku sieciowych przestępców. Ich niewolnikami 
staną się nie tylko komputery, ale też odblokowane iPhone’y i smartfony z systemem Android. 
Pierwsze próby takiego wykorzystania urządzeń mobilnych Kaspersky odnotował już w 2009 roku.

Równie świeży - i równie złośliwy - jest tzw. mechanizm fall back. Po przerwaniu komunikacji 
między zainfekowanym komputerem a serwerem, który bezpośrednio nim zarządza, wirus 
zainstalowany w tym pierwszym próbuje nawiązać kontakt z adresami generowanymi według 
określonego algorytmu. W ten sposób właściciel botnetu może błyskawicznie odzyskać kontrolę 
nad swoimi "niewolnikami".

Mechanizm fall back jest przykładem na to, jak wyrafinowane rozwiązania są obecnie stosowane 
przez twórców botnetów. Podczas gdy wielcy gracze na rynku IT wciąż nie do końca wiedzą, czym 
jest cloud computing, hakerzy już od lat z powodzeniem stosują tę technologię. Zamiast 
rzeczywistych serwerów wykorzystują wirtualne serwery w chmurze, których nie da się tak po 
prostu wyłączyć.

Przykładowo, zdemontowany w ubiegłym roku botnet Ozdok/Mega D ciągle wracał do życia, 
wykorzystując wirtualne komputery generowane przy użyciu Google App Engine. Dopiero 
analitycy firmy Arbor Networks specjalizujący się w walce z atakami DDoS odkryli działanie tego 
mechanizmu i poinformowali o nim Google, umożliwiając wyłączenie wirtualnych komputerów i 
ostateczne zamknięcie botnetu.

Zaraz po usunięciu z Sieci botnetu Ozdok/Mega D, 3 listopada 2009 r., eksperci z M86 Security 
Labs odnotowali spadek wysyłanego spamu niemal do zera. Radość trwała jednak krótko - inne 
botnety szybko zapełniły lukę, zwiększając swoją aktywność. W ten sposób udział spamu w ogólnej
liczbie wysyłanych emaili szybko wrócił do zatrważająco wysokiego poziomu. Jedynie ścisła 
współpraca dostawców Internetu, użytkowników, specjalistów od zabezpieczeń informatycznych, 
organizacji IT i organów ścigania pozwala, jeśli nie zwalczyć, to przynajmniej ograniczyć 
zagrożenie.

Warsztat: Wolny od bonetów w 3 krokach

Zwykły użytkownik nie może walczyć z botnetem. Może za to nie dopuścić, aby jego komputer stał
się częścią hakerskiej sieci.

1. Usuwanie trojana

Mariposa, ZeuS i inne niebezpieczne sieci instalują na zainfekowanych komputerach 
oprogramowanie umożliwiające hakerowi sterowanie nimi na odległość. Działa ono podobnie, jak 
zwykłe konie trojańskie. Zainstalujmy Dr. Web CureIT oraz Radix Antirootkit, aby oczyścić system 
ze szkodliwych aplikacji.

2. Zamknięcie luk zabezpieczeń

Włączmy automatyczną aktualizację systemu Windows. Secunia Personal Software Inspector 
zamknie luki w zainstalowanych aplikacjach. Ochronę przed atakami z sieci zagwarantuje Zapora 
systemu Windows dostępna w Windows Vista i 7 albo jeden z trzech firewalli z krążka DVD.



UWAGA Zainstalowanie w jednym systemie kilku zapór powoduje ich wzajemne blokowanie się. 
Dodatkowo należy wyłączyć wszystkie niepotrzebne usługi internetowe - hakerzy często mogą za 
ich pomocą wykradać przydatne informacje.

3. Sprawdzanie zabezpieczeń komputera

Aby sprawdzić, czy nasza ochrona przed botnetami działa, otwórzmy Menedżera zadań i przejdźmy
do zakładki Sieć. Zamknijmy wszystkie programy, które mogą wysyłać informacje, czyli 
przeglądarkę, program pocztowy itp. Menedżer powinien pokazywać brak aktywności sieciowej 
oraz niskie wykorzystanie procesora. Jeśli jest inaczej, może być to symptom aktywności 
cyfrowych szkodników. Należy wówczas przeskanować komputer innym programem 
antywirusowym i jeszcze raz sprawdzić zabezpieczenia.
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