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Czym jest cyberbezpieczeństwo
W świecie zaludnionym przez obiekty cyfrowe
cyberbezpieczeństwo jest kwestią kluczową.
Zilustrowano i omówiono pojęcie cyberbezpieczeństwa.

Zwróć uwagę, że problem z cyberbezpieczeństwem
ma miejsce, gdy przeciwnik chce uzyskać coś ze złośliwej
aktywności w cyberprzestrzeni, na przykład:

• Uzyskiwanie prywatnych informacji
• Podważanie systemu
• Zapobieganie nielegalnemu korzystaniu z systemu



•

•

•

Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem, szczególnie w rządzie, ponieważ
cyberzagrożenia mają na celu wykradanie tajemnic wojskowych,
tworzenie turbulencji politycznych, niszczenie zasobów infrastrukturalnych itp.

Niektóre z typowych zagrożeń to:
Cyberterroryzm to destrukcyjne wykorzystywanie technologii
informatycznych przez ataki terrorystyczne na sieci, systemy
komputerowe i infrastrukturę telekomunikacyjną.
Cyberwojna ma na celu wykorzystanie technologii informatycznych
do powodowania szkód lub zakłóceń w państwie. Cyberwojna to
specyficzna dziedzina działań wojennych wraz z lądem, morzem,
powietrzem i przestrzenią kosmiczną. Ataki w ramach cyberwojny
obejmują narażanie cennych danych, degradację komunikacji i
uszkadzanie usług strategicznych, takich jak transport i opieka zdrowotna.
Cyberszpiegostwo to praktyka wykorzystywania technologii
informatycznych m.in. techniki łamania zabezpieczeń i złośliwe
oprogramowanie w celu uzyskania tajnych informacji bez pozwolenia.



Cybersecurity threats

Przedstawiono i omówiono główne zagrożenia cybernetyczne:
• Cyberprzestępczość
• Botnet
• Złośliwe oprogramowanie
• Atak phishingowy
• Programy szpiegujące
• DoS (odmowa usługi)
• DDoS (rozproszona odmowa usługi)



Funkcją komputera jest dostarczanie informacji. Z tą funkcją związane
są ataki na bezpieczeństwo komputera lub sieci. Normalny przepływ
informacji odbywa się od źródła do miejsca przeznaczenia. Źródłem
może być plik lub dane, a miejscem docelowym może być inny plik
lub użytkownik.



Istnieją cztery ogólne typy ataków: są to ataki na:
• dostępność
• poufność
• integralność
• autentyczność



Atak na dostępność
Zasób systemu jest niedostępny lub bezużyteczny. Przerywa normalny
przepływ informacji. Przerwanie to atak na dostępność. Może to być
zniszczenie oprogramowania zarządzającego przepływem danych na
dysku twardym, anulowanie tabeli plików, odcięcie linii komunikacyjnej
itp.



Atak na poufność – Przechwytywanie
Nieuprawniona strona (osoba lub komputer) uzyskuje dostęp do
zasobu. Normalny przepływ informacji nie jest zepsuty, ale
nieuprawniona strona może uzyskać dostęp do zastrzeżonych danych
lub usług. Przechwytywanie obejmuje podsłuchiwanie w celu
przechwytywania danych w sieci oraz nieautoryzowane kopiowanie
plików i programów.



Atak na integralność - Modyfikacja
Nieupoważniona strona nie tylko uzyskuje dostęp do zasobu, ale także
manipuluje nim. To jest integralność ataku. Modyfikacja obejmuje
zmianę wartości w pliku danych, zmianę programu tak, aby działał
inaczej, modyfikację treści przesyłanych komunikatów itp.



Atak na autentyczność - Fabrykacja
Osoba nieupoważniona wprowadza do systemu podrobione
przedmioty. Ten atak jest określany jako fabrykacja. Wytwarzanie
obejmuje umieszczanie w sieci fałszywych rekordów, plików i
wiadomości.



Ataki aktywne i pasywne

Ataki na bezpieczeństwo mogą być aktywne lub pasywne.
Ataki pasywne mają na celu podsłuchiwanie, szpiegowanie lub
monitorowanie przepływu informacji. Celem przeciwnika jest
uzyskanie przekazywanych informacji.

Aktywne ataki obejmują pewną modyfikację strumienia danych lub
tworzenie fałszywych strumieni.



Ataki aktywne i pasywne



Generalnie ataki pasywne mają na celu:

Ataki pasywne nie są łatwe do wykrycia, ponieważ nie zmieniają danych.
Jeden zapobiega ujawnieniu treści wiadomości, chroniąc je przed
przechwyceniem przez przeciwnika.
 Analiza ruchu jest bardziej subtelną formą ataku. Załóżmy, że szyfruje
się treść wiadomości. Jednak przeciwnik może określić wiele informacji,
takich jak lokalizacja, tożsamość komunikujących się hostów,
częstotliwość i długość wiadomości itp. Informacje te mogą być
przydatne w odgadnięciu charakteru komunikacji.

• znać treść wiadomości, która zawiera dane wrażliwe
• analizować ruch informacyjny



Aktywne ataki obejmują pewną modyfikację strumienia danych lub
tworzenie fałszywych strumieni.

Można je podzielić na cztery kategorie:
• maskarada
• powtórka
• modyfikacja wiadomości
• odmowa usług



Maskarada

Maskarada ma miejsce, gdy jeden byt udaje inny byt. Przykładem
ataku maskaradowego jest wykorzystanie przechwyconych wcześniej
procedur autoryzacji w celu uzyskania dodatkowych uprawnień w celu
uzyskania dostępu do chronionych informacji i danych



Powtórka
Powtórka obejmuje pasywne przechwytywanie danych i ich późniejsze
wykorzystanie w celu wywołania nieautoryzowanego efektu.



Modyfikacja

Modyfikacja wiadomości to modyfikacja legalnej wiadomości w celu
uzyskania nieautoryzowanych efektów. Przykład: następująca
wiadomość

John Brown jest upoważniony do czytania poufnych plików
jest tak zmodyfikowana:

Mary Smith jest upoważniona do odczytywania poufnych
plików



Odmowa usług
Odmowa usług uniemożliwia lub utrudnia normalne korzystanie z
niektórych urządzeń do zarządzania lub komunikacji.

Na przykład atak może uniemożliwić korzystanie z sieci, dostęp do
jednostki pamięci itp.

Zapobieganie wszelkim formom aktywnych ataków jest dość trudne.
Lepiej jest przyjąć rozwiązanie, które pozwoli naprawić wszelkie
zakłócenia lub szkody przez nie spowodowane.




