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Залишайся у безпеці в Інтернеті



Що таке кібербезпека

У світі, де широко використовуються цифрові технології,
кібербезпека є вирішальним питанням. Поняття кібербезпеки
вже досить досліджене та вивчене.

Зверніть увагу, що проблеми з кібербезпекою зявляються, якщо
хтось намагається отримати вигоду від злочинної діяльності в
кіберпросторі, наприклад:

• отримання приватної інформації

• злам систем

• запобігання правильному використанню системи



Кібербезпека є викликом, особливо в державному управлінні, оскільки 
кіберзагрози спрямовані на розвідування військової таємниці, створення 
політичних провокацій, пошкодження інфраструктурних тощо.

Деякі загальні загрози такі:

 Кібертероризм - це використання інформаційних технологій терористами 
для нападу на мережі, комп’ютерні системи та телекомунікаційні 
інфраструктури.

 Кібервійни - спрямовані на використання інформаційних технологій для 
заподіяння шкоди чи збурень в країні. Кібервійна - це особливий вид 
ведення війни, разом із війною на суші, морі, повітрі та космосі. Атаки в 
кібервійні включають компрометацію цінних даних, погіршення стану 
зв'язку та перешкоджанню роботи стратегічних служб, таких як транспорт 
чи охорона здоров'я.

 Кібершпіонаж - це використання інформаційних технологій для злому 
систем  та отримання секретної інформації без дозволу.



Загрози кібербезпеки

Основні кіберзагрози:

• Кіберзлочинність

• Ботнет

• Шкідливе програмне забезпечення

• Фішинг-атака

• Шпигунське програмне забезпечення

• DoS (відмова в обслуговуванні)

• DDoS (розподілена відмова в обслуговуванні)



Функція комп’ютера полягає в наданні інформації. Атаки на
захищеність комп’ютера або мережі пов’язані з цією функцією.
Звичайний потік інформації передається від джерела до пункту
призначення. Джерелом може бути файл або якісь дані, а
пунктом призначення може бути інший файл або користувач.



Існує чотири загальних типи атак, це атака на:

 Доступність;

 Конфіденційність;

 Цілісність;

 Автентичність.



Атака доступності
Система стає недоступною або непридатною для використання. Це
порушує нормальний обмін інформації. Переривання - це напад на
доступність. Може бути знищення програмного забезпечення, яке
керує зберіганням даних на жорсткому диску, видалення таблиці
файлів, руйнування лінії зв'язку тощо.



 Атака на конфіденційність –
перехоплення

Неавторизована сторона (особа чи комп’ютер) отримує доступ до
мержі. Обмін інформацією не порушується, але несанкціонована
сторона може отримати доступ до затребуваних даних або послуг.
Перехоплення включає прослуховування для збору даних у мережі та
несанкціоноване копіювання файлів та програм.



Атака на цілісність – модифікація
Неавторизована сторона не тільки отримує доступ до інформації, але й
змінює її. Це атака на цілісність інформації. Модифікація включає зміну
значень у файлі даних, зміну програми таким чином, що вона працює
не правильно, зміну вмісту переданих повідомлень тощо.



Атака на автентичність – підробка
данних

Несанкціонована сторона вставляє підроблену інформацію в систему.
Ця атака називається підміною данних. В процесі атаки відбувається
внесення в мережу помилкових записів, файлів та повідомлень.



Активні та пасивні атаки

Атаки безпеки можуть бути:

• активними - атаки передбачають певну модифікацію потоку 
даних або створення підроблених потоків.

• пасивними - атаки спрямовані на прослуховування, 
шпигунство або моніторинг потоку інформації. 

Мета суперника - отримати інформацію, яка передається.



Активні та пасивні атаки



Як правило, пасивні атаки націлені на те щоб:  

• дізнатися вміст повідомлень, що містять конфіденційні дані

• аналіз інформаційного трафіку

Пасивні атаки виявити не просто, оскільки вони не змінюють
дані.

Повідомлення може шифруватися для запобігання отримання
інформації злодієм.

Аналіз трафіку є більш тонкою формою нападу. Припустимо,
хтось шифрує вміст повідомлення. Однак опонент може
дізнатися багато інформації, таку як місцезнаходження,
ідентифікація хостів, що спілкуються, частоту та довжину
повідомлення тощо. Ця інформація може бути корисною для
здогадок про характер зв'язку.



Активні атаки передбачають певну модифікацію потоку даних
або створення помилкових потоків.

Їх можна поділити на чотири категорії:

 маскування

 відтворення

 модифікація повідомлень

 відмова в послугах



 Маскування
Маскування відбувається, коли одна особа прикидається іншою.
Прикладом маскування є використання попередньо захопленої
інформації про авторизацію для отримання доступу що до
захищеної інформації та даних.



Відтворення
Повторне відтворення передбачає пасивний збір даних та їх подальше
використання для отримання несанкціонованого ефекту.



 Модифікація повідомлень

Модифікація повідомлень - це зміна оригінального повідомленя
з метою отримання несанкціонованих доступів. 

Приклад: наступні повідомлення:

Джон Браун уповноважений читати та змінювати
конфіденційні файли

Мері Сміт уповноважена читати конфіденційні файли



Відмова в послугах

Відмова в наданні послуг яка перешкоджає або заважає
нормальному використанню деяких засобів управління чи
зв'язку.

Наприклад, атака може перешкоджати використанню мережі, 
доступу до місць зберігання інформації тощо.

Попередити всі форми активних нападів досить складно.

Краще прийняти рішення для відновлення будь-яких порушень
чи збитків спричинених ними.


