KTU mokslininkai kyla į kovą su kibernetinėmis atakomis
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Šalyje nuolat didėjant kibernetinių atakų skaičiui, KTU su partneriais pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos
finansuojamą projektą „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“. Jo
tikslas – pažaboti kibernetinius nusikaltimus.
Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto (KTU IF) Kompiuterių katedroje, vadovaujant profesoriui
Algimantui Venčkauskui, šis 1 mln. eurų vertės pusantrų metų truksiantis projektas startavo liepos mėnesį.
Profesorius A. Venčkauskas neseniai patvirtino, kad kibernetinis karas mūsų šalyje vyksta jau senokai.
„Galima išskirti keletą tarpusavyje glaudžiai susijusių kibernetinio saugumo sričių: kompiuterinių sistemų sauga,
kibernetiniai nusikaltimai, kibernetiniai karai. Kadangi kibernetinė erdvė yra globali, tai kibernetinio saugumo
grėsmių tik didės ir valstybė, ir mes asmeniškai tam turėsime skirti vis daugiau dėmesio“, – sakė jis.
Centrui suteiktas ir angliškas pavadinimas – „Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research &
Education“ (L3CE).
Europos Komisijos (EK) finansuojamo projekto pagrindinis tikslas – pasiekti esminio pagėrėjimo kovojant su
kibernetiniais nusikaltimais Lietuvoje ir tarptautiniais kibernetiniais nusikaltimais Rytų Baltijos regione ir Europos
Sąjungoje (ES).
Centro sukūrimas leis Lietuvai pradėti bendradarbiauti kibernetinių nusikaltimų prevencijos srityje su kitomis ES
šalimis, bus parengtos ir adaptuotos įvairios mokymo programos, apmokyti dėstytojai.
Dar vienas svarbus žingsnis, lydėsiantis centro įkūrimą – Kriminalistikos atviro kodo įrankių laboratorijos („Forensic
Open Source Tools“, FOST) sukūrimas ir įrengimas.
Įkurtame centre bus vykdoma mokslinė tiriamoji bei inovacijų veikla – atliekami tyrimai bei jų rezultatų
panaudojimas ir sklaida. Surenkant skaitmeninius įkalčius, bus panaudota ispanų naudojama sertifikavimo programa
tyrėjams “Certified specialist – Digital Evidence First Responder”.
Šio centro specialistai nuolat bendradarbiaus, keisis žiniomis ir patirtimi su kolegomis iš ES kibernetinių nusikaltimų
kompetencijų centrų tinkle.
Vienas projekto partnerių KTU jį įgyvendina kartu su Mykolo Riomerio universitetu, University College Dublin (UCD,
Airija), Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centru (CCI), S21SEC Institutu (S21, Ispanija), viešąja įstaiga „Lietuvos
kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ (L3CE), bendrove „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
(EKT) ir Vilniaus apskrities policijos komisariatu (VCP).
Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo
centro sukūrimas“ (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research&Education (L3CE), Grant
Agreement No HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176).
Finansavimo programa: EC DG Home Affairs ISEC programa (Prevention of and againts crime 2007-2013), tema Illegal Use of Internet. „Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union.

