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Esiet droši tiešsaistē



Kas ir kiberdrošība

Pasaulē, kurā ir digitāli objekti, kiberdrošība ir ļoti svarīgs 
jautājums. Kiberdrošības jēdziens ir ilustrēts un apspriests.

Ņemiet vērā, ka Aa kiberdrošības problēma rodas, ja 
pretinieks cenšas kaut ko iegūt no ļaunprātīgas darbības 

kibertelpā, piemēram:

• Privātās informācijas iegūšana

• Sistēmas graušana

• Sistēmas likumīgas izmantošanas novēršana



Kiberdrošība ir izaicinājums, jo īpaši valdībā, jo kiberdraudu mērķis ir 
izslaucīt militāros noslēpumus, radīt politiskas satricinājumus, 
sabojāt infrastruktūras līdzekļus utt. 
Daži no izplatītākajiem draudiem ir
• Kiberterorisms ir informācijas tehnoloģiju graujoša izmantošana, 

teroristu uzbrukumos tīkliem, datorsistēmām un 
telekomunikāciju infrastruktūrām.

• Kiberkara mērķis ir izmantot informācijas tehnoloģijas, lai radītu 
kaitējumu vai traucējumus valstī. Kiberkara darbība ir īpaša 
karadarbības joma kopā ar zemi, jūru, gaisu un kosmosu. 
Kiberkara uzbrukumos ietilpst vērtīgu datu kompromitēšana, 
sakaru degradēšana un stratēģisko pakalpojumu, piemēram, 
transporta un veselības aprūpes pakalpojumu, bojāšana.

• Kiberspiegošana ir informācijas tehnoloģiju izmantošanas prakse, 
piem., uzlaušanas paņēmieni un ļaunprātīga programmatūra, lai 
bez atļaujas iegūtu slepenu informāciju.



Kiberdrošības draudi

Tiek prezentēti un apspriesti galvenie kiberdraudi:

• Kibernoziegumi

• Bottīkls

• Ļaunprātīga programmatūra

• Pikšķerēšanas uzbrukums

• Spiegprogrammatūra

• DoS (pakalpojuma atteikums)

• DDoS (Izplatīts pakalpojuma atteikums)



Datora funkcija ir sniegt informāciju. Uzbrukumi datora vai tīkla 
drošībai ir saistīti ar šo funkciju. Parasta informācijas plūsma ir no 
avota uz galamērķi. Avots var būt fails vai dati, un galamērķis var būt 
cits fails vai lietotājs.



Ir četri vispārīgi uzbrukumu veidi: tie ir uzbrukumi uz:

• Pieejamību

• Konfidencialitāti

• Integritāti

• autentiskumu



Uzbrukums pieejamībai

Sistēmas līdzeklis ir padarīts nepieejams vai nederīgs. Tas pārtrauc
parasto informācijas plūsmu. Pārtraukšana ir uzbrukums pieejamībai. Tā
var būt programmatūras iznīcināšana, kas pārvalda cietā diska datu
plūsmu, failu tabulas atcelšana, sakaru līnijas pārtraukšana utt.



Uzbrukums konfidencialitātei — pārtveršana

Nepilnvarota puse (persona vai dators) iegūst piekļuvi īpašumam. 
Parastā informācijas plūsma netiek pārtraukta, bet nesankcionēta 
persona var piekļūt rezervētajiem datiem vai pakalpojumiem. 
Pārtveršana ietver telefonsarunu noklausīšanos, lai iegūtu datus 
tīklā, un neatļautu failu un programmu kopēšanu.



Uzbrukums integritātei — modifikācija

Nepilnvarota persona ne tikai iegūst piekļuvi īpašumam, bet arī to 
maina. Šī ir uzbrukuma integritāte. Modifikācija ietver vērtību maiņu 
datu failā, programmas pārveidošanu, lai tā darbotos atšķirīgi, 
pārsūtāmo ziņojumu satura modificēšanu utt.



Uzbrukums autentiskumam — izgatavošana

Neautorizēta persona ievieto sistēmā viltotas preces. Šo uzbrukumu 
sauc par izdomājumu. Izgatavošana ietver viltotu ierakstu, failu un 
ziņojumu ievietošanu tīklā.



Aktīvi un pasīvi uzbrukumi

Drošības uzbrukumi var būt aktīvi vai pasīvi.

Pasīvo uzbrukumu mērķis ir noklausīšanās, spiegošana vai 
informācijas plūsmas uzraudzība. Pretinieka mērķis ir iegūt 
informāciju, kas tiek pārraidīta.

Aktīvie uzbrukumi ietver dažas datu straumes modifikācijas vai viltus
straumju izveidi. 



Aktīvi un pasīvi uzbrukumi



Parasti pasīvo uzbrukumu mērķis ir :

• zināt ziņojumu saturu, kas satur sensitīvus datus

• lai analizētu informācijas plūsmu

Pasīvos uzbrukumus nav viegli atklāt, jo tie nemaina datus.

Novērš ziņojumu satura izlaišanu, aizsargājot tos no pretinieka 
pārtveršanas.

Satiksmes analīze ir smalkāks uzbrukuma veids. Pieņemsim, ka tiek 
šifrēts ziņojuma saturs. Tomēr pretinieks var noteikt daudz 
informācijas, piemēram, atrašanās vietu, saziņas saimnieku 
identitāti, ziņojumu biežumu un garumu utt. Šī informācija var būt 
noderīga, lai uzminētu komunikācijas raksturu.



Aktīvie uzbrukumi ietver dažas datu straumes modifikācijas vai viltus
straumju izveidi. 

Tos var iedalīt četrās kategorijās:

• Maskarāde

• Atkārtošana

• Ziņojumu modificēšana

• Pakalpojumu atteikums



Maskarāde

Maskarāde notiek, kad viena vienība izliekas par citu entītiju. 
Maskarādes uzbrukuma piemērs ir iepriekš reģistrētu autorizācijas 
procedūru izmantošana, lai iegūtu papildu privilēģijas, lai piekļūtu 
aizsargātai informācijai un datiem.



Atkārtošana

Atkārtošana ietver pasīvu datu tveršanu un to turpmāku 
izmantošanu, lai radītu neatļautu efektu



Modificēšana 

Ziņojumu modificēšana ir likumīga ziņojuma pārveidošana, lai iegūtu 
neatļautas sekas. Piemērs: šāds ziņojums

Džonam Braunam ir tiesības lasīt konfidenciālus failus

irmodificēts

Mērija Smita ir pilnvarota lasīt konfidenciālus failus



Pakalpojumu atteikums

Pakalpojumu atteikums neļauj vai kavē normālu dažu pārvaldības vai 
sakaru līdzekļu izmantošanu.

Piemēram, uzbrukums var kavēt tīkla izmantošanu, piekļuvi 
uzglabāšanas vienībai utt.

Ir diezgan grūti novērst visa veida aktīvus uzbrukumus. 

Labāk ir pieņemt risinājumu, lai atgūtu no jebkādiem traucējumiem 
vai bojājumiem, ko tie radījuši.


