
WPROWADZENIE 

 

W dzisiejszym świecie jesteśmy coraz bardziej połączeni przez komunikację i technologie informacyjne, 

jak nigdy dotąd. Systemy telekomunikacyjne i komputery mają globalny zasięg, przesyłając cyfrowo 

głos i dane przez granice ponadnarodowe. Systemy te wspierają infrastrukturę gospodarczą , taką jak 

przemysł energetyczny i transportowy, a także wszelkiego rodzaju handel i usługi rządowe. Ta globalna 

infrastruktura informacyjna jest podstawą obecnej integracji gospodarek, kultur i społeczeństw, która 

ma miejsce na całym świecie. Pozwala to na swobodny przepływ myśli , pomysłów i wydarzeń 

zmieniających życie , które są wykorzystywane do wzbudzenia większego poczucia wolności i otwarcia 

demokratycznych procesów na ludzi na całym świecie. Nigdy wcześniej nie było tak dużego dostępu do 

tak wielu informacji, które są dostępne „w moment”. Te zdolności proliferacji nie zostały pominięte 

przez kraje rozwinięte, ani też nie udało się im wykorzystać ich korzyści ekonomicznych jako przewagi 

konkurencyjnej. Nie przeoczono ich także przez przeciwników Zachodu.  Technologie systemów 

informacyjnych są wykorzystywane  aby nasze życie stało się bardziej wydajne. Skale gospodarek są 

uzyskiwane , gdy nieefektywność i zwolnienia mogą zostać zmniejszone poprzez właściwe 

zastosowanie technologii informacyjnej. Jednak taka efektywność ma swoje konsekwencje. Każdego 

dnia coraz bardziej zależymy od wzajemnie połączonych systemów takich jak telekomunikacja, 

bankowość elektroniczna. globalne rynki akcji, międzynarodowe systemy ruchu, systemy oczyszczania 

i dystrybucji wody zasilającej, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazowej i jądrowej, radio 

i telewizja, służby ratunkowe, lista jest długa. Wszystkie te infrastruktury wykorzystują systemy 

informatyczne do zarządzania dystrybucją swoich usług i są podstawą do tworzenia na dużą skalę 

wydajności ekonomicznej w nowoczesnych społeczeństwach. Tworząc i utrzymując niezawodną 

infrastrukturę podstawową, społeczeństwo może następnie poświęcić energię na wyższe poziomy 

wydajnej produkcji, dalszy rozwój innowacji i postępową myśl. Gdy tak nie jest, znaczny wysiłek i 

zasoby są wykorzystywane do ciągłej kontroli szkód i napraw, a jako taki, dalszy rozwój jest znacznie 

ograniczony. W piśmie napisanym dla Pierwszej Komisji ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego (UNISCA) w grudniu 2002 roku, Jonas Bottler z Kanady oświadczył : „Im bardziej 

rozwinięty jest kraj, tym bardziej zależy od prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich. Dowolne 

naruszenie, manipulacja, sabotaż , zakłócenie lub nawet zniszczenie w jednej z tych sieci lub systemów 

będą miały skutki, które wykraczają daleko poza przywiązanie tylko samego systemu atakowanego” > 

Dlatego , aby rozwinięte społeczeństwa zachowały swoją wyższość ekonomiczną, muszą zabezpieczyć 

swoją infrastrukturę. Kiedy luka istnieje, historia pokazała ,że siły konkurencyjne z pewnością 

wykorzystają ją swoją korzyść i niekorzyść przeciwnika. Ludzie i systemy są podatni na metody i 

procesy, które stosują aby załatwić sprawy. Dzieje się tak ,że ufają swoim podstawowym sukcesem i 

stosują to zaufanie do przyszłych zastosowań  swojego podejścia. Istnieje ścisły związek między 

eliminacją zaufania a wpadaniem w strach. Zaproponowano ,że ataki  z 11 września 2001 roku nastąpiły 

w wyniku asymetrycznego myślenia ze strony grupa terrorystycznej al-Kaida. Kiedy przeciwnik zostaje 

zaatakowany pod kątem prostym w stosunku do ich tradycyjnych metod myślenia, stają się oni 

bezbronni i nieprzygotowani na to co ma nadejść. Jest to znane jako wojna asymetryczna i staje się 

pierwszym wyborem ataku terrorystów, zważywszy na okazję.  Używanie odrzutowców jako pocisków 

nigdy nie zdarzało się pasażerom i służbom obrony cywilnej, dopóki nie było za późno. Było to prostu 

niemożliwe do wyobrażenia, a to pojęcie odegrało znaczącą rolę w traumatyzowaniu wielu osób , które 

oglądały te przerażające obrazy. Zastosowanie tradycyjne w sposób radykalnie nietradycyjne wydaje 

się nie do wyobrażenia i przerażająco realne, gdy się to dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię. Ci 

którzy mają zdolność asymetrycznego myślenia, mają nieprzewidywalną moc do zmiany i kształtowania 

przyszłości bezpośrednio i pośrednio poprzez swoje działania. Myśl asymetryczna stosowana do 

technologii ma siłę wyrównawczą do zdolności globalnej infrastruktury informacyjnej do 



wprowadzania zmian społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Historycznie, moc ma wiele postaci. 

Może być pozyskiwana poprzez pozycję , na przykład jako szef organizacji. Moc może zostać  nabyta 

poprzez zastosowanie czyjejś osobowości, takie jak charyzma i cechy przywódcze. Ale ostatecznie , 

moc jest zdolnością do podjęcia działania poprzez wykorzystanie pozycji, osobowości i  kontroli 

zasobów. W odniesieniu do terrorystów i osób walczących z terroryzmem ilość mocy przez działanie 

zależy od trzech podstawowych czynników. Pierwszą z nich jest znajomość samego siebie, w tym 

umiejętności i niedociągnięć. Bez takich spostrzeżeń wszelkie podjęte działania mogą skutkować 

ograniczonym sukcesem, który może nie dać się utrzymać.  Po drugie, wiedza o przeciwniku, która 

obejmuje jego metody, mocne i słabe strony. Wykonywanie bitew bez uprzedniego zrozumienia 

sytuacji przeciwnika w stosunku do przeciwnika jest w najlepszym wypadku lekkomyślne i może okazać 

się fatalne. Trzecie to kontrola i zastosowanie zasobów, które mogą wzmocnić i skoncentrować 

zdolność do działania i/lub zrekompensować własne braki w działaniu. Ponieważ kraje zachodnie mają 

taką ekonomiczną potęgę, duże ilości zasobów mogą zostać wykorzystane jako wzmacniacz siły, 

jednocześnie zmniejszając jakąkolwiek krótkowzroczność lub brak wrodzonych zdolności w 

konfrontacji z przeciwnikami. Konflikt między siłami rywalizującymi a pragnieniem posiadania nad nimi 

władzy jest tak stary jak sama cywilizacja.  Pragnienie , aby stać się silniejszym i stworzyć silniejszą 

pozycję, aby wprowadzić zmiany na świecie, jest zawsze obecne w ewoluującym świecie. Przeciwnicy 

, z którymi aktualnie borykają się narody zachodnie, wykazują się wielką zdolnością i cierpliwością do 

rozwijania zrozumienia ich członków poprzez edukację, wojsko i religijną dyscyplinę. Wykazali chęć 

poznania swoich celów poprzez badanie ich kultury u metod, żyjąc wśród nich .Wielu porywaczy z 

wrześniowych ataków, żyło i studiowało w kilku krajach Europy Zachodniej i USA. W rzeczywistości 

wielu posiadało wyższe stopnie naukowe w zakresie różnych technologii. Terroryści ci wykazali ,ze 

mogą wykorzystać  naszą własną wiedzę i technologię przeciwko nam w celu wywołania szkód w dużej 

skali przy użyciu stosunkowo niewielkiej ilości zasobów, a tym samym podnieść nasze własne metody 

i podejście przeciwko nam. Rzeczywistym pytaniem jest pytanie co możemy zrobić aby ich 

powstrzymać? Mówiono ,że informacja to władza. Informacja jest jedną z największych mocnych stron 

Zachodu. Opieramy się na niej jako podstawie wspierającej nasze otwarte, demokratyczne procesy. 

Rozpowszechnianie  informacji zapewnia obywatelom demokratycznych krajów możliwość 

informowania o działaniach rządu (dobrych i złych) oraz podejmowana decyzji w sposób zbiorowo dla 

ich własnego dobra i trwałej przyszłości. Dokładne i aktualne informacje zapewniają wyraźną przewagę 

konkurencyjną we wszystkich aspektach życia i zarządzania. Informacja jest w istocie samym towarem, 

ponieważ jest regularnie pakowana, handlowana i sprzedawana na całym świecie, wpływając na rynki 

pieniężne i handlowe. Jak już wspominaliśmy, wykorzystanie technologii ułatwiających dzielenie się 

informacjami, społecznościami i gospodarkami staje się coraz bliższe, bardziej znane i coraz bardziej 

zintegrowane, ponieważ ich wzajemna ekspozycja występuje coraz częściej każdego dnia. W związku z 

tym globalna infrastruktura informacji jest zarówno zbytnia dla popierania zachodnich idei i ideologii, 

a także jest ułatwieniem i celem dla sił , które dążą do zmniejszenia swoich wpływów i postępu. Dlatego 

nasze poleganie na mechanizmach ,systemach i podstawach w infrastrukturach, które wspierają 

wykorzystanie informacji, jest zarówno wykorzystywane do przemocy jak i celem przemocy. Codzienne 

technologie wykorzystywane przez setki milionów ludzi, są teraz nowym narzędziem w arsenale 

terrorystów, a ta forma terroryzmu znana jest jako cyberterroryzm. W latach 80-tych XX wieku 

raportowano ,że termin cyberterroryzm został zdefiniowany przez Barry’ego Collina jako konwergencja 

cyberprzestrzeni i terroryzmu. Ponieważ od tego czasu termin ten nadal zmienia się w definicji, a jego 

zakres został rozszerzony do punktu, w którym stał się całkowicie subiektywnym terminem, który 

stracił swoje pierwotne znaczenie (tzn. gdzie zbiega się prawdziwa konwergencja terroru i 

cyberprzestrzeni). Inni wybitnie autorzy i gracze rządowi przedstawili swoje definicje, ale większość 

straciła kluczowy związek z samym terroryzmem, a zamiast tego oddzieliła elektroniczny świat od 

świata fizycznego. W rzeczywistości termin „terroryzm” został przejęty przez szukanie własnych 



interesów, dążąc do rozszerzenia ich kontrowersji i bazy władzy poprzez zmianę tego terminu na formę 

lęku. Termin cyberterroryzm  jest stosowany w światowej infrastrukturze informacyjnej i 

wykorzystywaniu go przez terrorystów do tworzenia przemocy a nie strachu. Stało się powszechnym 

miejscem, w którym można nazwać agresywne, pokojowe działanie jako formę terroryzmu, tak jak 

powszechne stało się oznaczenie ,że poważne zakłócenie komputera jest określane jako 

cyberterroryzm. Takie podejście zmniejsza naszą zdolność do wprowadzania skutecznych środków 

bezpieczeństwa i wpajania dojrzałych odpowiedzi gdy pojawi się taki prawdziwy terroryzm. Z ponad 20 

letnimi definicjami, dyskusjami i debatami na temat tego, czym jest cyberterroryzm o co powinniśmy 

z tym zrobić, jest on teraz dostępny i dotyczy wszystkich użytkowników. Nadszedł czas aby stworzyć 

prawdziwą świadomość zagrożenia terroryzmem, abyśmy mogli zmobilizować i skoncentrować nasze 

wysiłki na tworzeniu bezpieczniejszego światła zależnego od wykorzystania technologii informacji. 

Pogląd ,że terroryści są nieświadomi i niewykwalifikowani, wymaga zmiany. Wraz z 

rozprzestrzenianiem się Internetu, globalny zasięgu terrorystów  przez potencjalną inteligencję 

docelową  i jej rozpowszechnienie  wśród członków i stowarzyszonych grup jest teraz możliwi w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego. Takie wykorzystanie wraz z nabywaniem dodatkowych umiejętności daje 

im możliwość  opanowania podstawowych technologii i infrastruktur, które mogą ostatecznie zostać 

wykorzystane do okaleczania naszej infrastruktury informacyjnej i ułatwienia przyszłych fizycznych 

ataków przeciwko nam. Zdalny dostęp do krytycznych informacji to tylko  wierzchołkiem góry lodowej. 

Ponieważ polegamy na tych systemach, aby kontrolować media, instytucje finansowe rządowe, 

wykorzystywać medyczne bazy danych oraz opieki medycznej i logistyczne wsparcie dla operacji 

militarnych, terroryści mogą wprowadzić powszechny chaos, jak również precyzyjnie trafiać za pomocą 

ataków opartych na technologii. Ci  nowi, technologicznie wykwalifikowani terroryści zapewniają 

wsparcie informacyjne i komunikacyjne dla operacji terrorystycznych. Ponieważ ich umiejętności będą 

rosły, cyberprzestępcy rozpoczną ataki na cele o wysokiej wartości poprzez przechwytywanie poufnych 

komunikatów, modyfikację krytycznych danych powodujących fizyczne obrażenia i odmowę zasobów 

w czasach kryzysu w połączeniu z atakami fizycznymi. Ta wschodząca domena dotknie wszystkich, 

ponieważ jesteśmy zmuszeni zmienić sposób w jaki wykorzystujemy techniki nadzoru u stosujemy 

osobiste techniki nadzoru w codziennych działaniach. Ponieważ grupy terrorystyczne, takie jak al-

Kaida, wykazały ,że są zdolne do myślenia poza naszym myśleniem pudełkowym, broń wybierana przez 

większość rządów i jednostek musi być dobrą inteligencją (tj. informacją)  o działaniach 

terrorystycznych ,aby zapobiec przyszłym atakom i przygotować się na konsekwencje takich ataków, 

Kwestie związane z prywatnością i prawa jednostek do samodzielnego zdobywania informacji pojawią 

się w wyniku złych środków wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W rzeczywistości, jeśli rządzy i 

organizacje wykorzystują te technologie, mogą one wywoływać współczucie dla tych którzy zostali 

uznani za terrorystów. A oto o czym będzie nasz tekst: 

 Rola technologii informacyjnej w terroryzmie (część I) 

 Identyfikacja różnych form terroryzmu tradycyjnego zachodzące w dzisiejszym świecie, jako 

podstawa do szerokiego wykorzystania w cyberprzestrzeni (część II) 

 Zakres i identyfikacja prostego postępu od hakerów, crackerów, cyber przestępców do 

cyberterrorystów. (część III)  

 Skoncentrowana definicja cyberterroryzmu silnie powiązana z terroryzmem (część IV) 

 Identyfikacja podstawowych elementów globalnej infrastruktury informacyjnej i wiele jej 

podstawowych usług, mechanizmów i protokołów bezpieczeństwa (część V) 

 Wskazanie wielu aktualnych sposobów ataku elektronicznego i związanych z nim luk (część VI) 

 Przedstawienie szeregu scenariuszy ataków dla kluczowych sektorów gospodarki i osób 

fizycznych (część VII) 



 Propozycja prostych, prewencyjnych pomysłów mających na celu rozwiązanie wielu 

podstawowych problemów związanych z zabezpieczeniem światowej infrastruktury 

informacyjnej przed cyberterroryzmami i cyberprzestępcami (część VIII) 

 

 



Okrucieństwa Terroryzmu 

W ciągu ostatniej dekady konflikty zbrojne miały miejsce na całej świecie .W Algierii islamskie grupy 

islamskie grupy zaatakowały kluczowe cele gospodarcze , urzędników i obcokrajowców. W Egipcie  

Bractwo Muzułmańskie stoczyło wojnę powstańczą, po której przekształciło się w partię polityczną , 

jako bezpośredni rezultat szeregu porażek zbrojnych sił rządowych. Bieżące wysiłki niepodległościowe 

podejmowane przez indonezyjskie wyspy, a także religijne stosunki między chrześcijanami i 

muzułmanami w Indonezji, nadal nasilają się. Ostatnim rezultatem jest Timor Wschodni, nowo 

utworzony w 1999 r. Po wielu  krwawych konfliktach. Indie i Pakistan walczyły w Kaszmirze i prawie 

kilkakrotnie przeszły na wojnę nuklearną w tym spornym regionie. Zgodnie z prawem szariatu 

wdrażanym w Nigerii, gwałtowne starcia między chrześcijanami i muzułmanami wciąż się nasilają. 

Ostatnio to konflikt izraelsko-palestyński, który wywołał masę ataków, bombardowań i tak zwanego 

regionalizowanego gwałtu, został użyty do usprawiedliwienia ruchów przemocy na całym świecie. 

Najbardziej godne uwagi i przerażające z tych ataków w najnowszej historii były te, kiedy al-Kaida 

przejęła samoloty i robiła je o wieże World Trade Center, Pentagonu i rozbiła czwarty samolot na polu 

w Pensylwanii, zabijając w sumie prawie 3000 osób i powodując niewypowiedziane ekonomiczne, 

polityczne, i szkody społeczne. To pojedyncze wydarzenie z 11 września 2001 roku wywołało Wojnę  Z 

Terroryzmem, w wyniku której usunięto talibów z Afganistanu, a także znacznej zmiany w polityce 

interwencjonistycznej. W 2002 roku kontynuowali ataki na zachodnie cele. Zamachy  bombowe na 

kluby nocne na Bali, w Indonezji przeprowadzone przez Jemaah Islamiyah (grupę związaną z al-Kaida) 

zabiły ponad 180 osób. W tym samym czasie , czeczeńscy terroryści przetrzymywali w moskiewskim 

teatrze setki zakładników przez 3 dni.  Podczas akcji ratowniczej zginęło 100 osób przez gaz 

obezwładniający użytego w akcji ratowniczej. W Istambule, w Turcji, zamachowcy – samobójcy 

zaatakowali brytyjski konsulat, bank HSBC i kilka synagog, powodując obrażenia setek i śmierć ponad 

60 osób. Uważa się ,że te grupy terrorystyczne odpowiedzialne za te ataki są powiązane z al-Kaidą. 

Według Departamentu Stanu USA w 2003 r. Doszło do ataków w Afganistanie, Algierii, Belgii, Chile, 

Kolumbii, na Kubie, we Francji, w Grecji, w Strefie Gazy, Indiach, Indonezji, Iraku, Izraelu, Jordanii, Kenii, 

Kuwejcie, Liban, Malezja, Maroko, Pakistan, Panama, Peru, Filipiny, Arabia Saudyjska, Serbia, Somalia, 

Hiszpania, Turcja, Wenezuela i Zachodni Brzeg. Obejmowały one wszystko od zrywów, bombardowań, 

porwań, morderstw popełnianych politycznie. W 2004 r. wybuchła bomba osadzona  przez działającą 

grupe Abu Sayyafa (grupa powiązana z Al-Kaidą), zatapiając prom w Zatoce Manilskiej na Filipinach, w 

wyniku czego zginęło 116 osób. W Madrycie, w Hiszpanii, skoordynowane eksplozje na trzech stacjach 

kolejowych zabiły ponad 190 osób. Władze podejrzewały Amera el-Aziza, który został również 

oskarżony w Hiszpanii o ataki 11 września. W Rosji 200 osób w tym dzieci zginęło, gdy co najmniej 30 

silnie uzbrojonych terrorystów przerwało zajęcia. Śmierć nastąpiła, gdy władze próbowały odbić 

zakładników, a terroryści otworzyli ogień do zakładników. W 2005 roku trzy skoordynowane zamachy 

samobójcze nastąpiły  w londyńskim systemie metra podczas porannych godzin szczytu i zbiegły się w 

czasie z 31 Szczytem G8 w Szkocji, który spowodował śmierć 56 osób i ponad 700 rannych. Dwa 

tygodnie później nastąpił kolejny atak bombowy w tym samym systemie tranzytowym. Te 

nagromadzone w następstwie ataki potwierdziły niedoszacowane obrażenia, liczne aresztowania i 

powszechne relacje w mediach. Na Bali, w Indonezji, zamachowiec-samobójca zabił 25 osób i zranił 

pozostałe 90 ofiar. Atak jest podobno dziełem powiązanej grupy al-Kaida Jemaah Islamiah . Takie ataki 

mają na celu wywołać trwały strach w codziennych czynnościach. Świat nie zawsze jest bezpiecznym 

miejscem do życia, a tego typu przemoc nie ogranicza się do odległych krain. Nie są też popełniane 

tylko przez tak zwanych rewolucjonistów i religijnych fanatyków. Pomimo tych czynów należy 

zauważyć, że liczba ataków terrorystycznych w rzeczywistości maleje, a zasięg medialny takich 

wydarzeń stale rośnie. Trwające działania antyterrorystyczne większości rządów nadal są powodem 

redukcji. 



Państwowi Sponsorzy Terroryzmu 

Państwa, które sponsorują terroryzm, korzystają z możliwości zaprzeczania. Ta wieloletnia tradycja 

była skutecznym środkiem do antagonizowania postrzeganych wrogów i potężniejszych przeciwników, 

nie wykazując jednocześnie aktywnego udziału w bezpośrednich atakach. Zapewniając szkolenia, 

wsparcie logistyczne, wywiad i fundusze, można stworzyć powstanie, które zmniejsza wysiłek 

społeczny i gospodarczy związany z utrzymaniem stabilnego reżimu, a także rozwijającą się 

gospodarką. Gdy powstańcy uderzą w swoje cele mogą ponieść straty i wycofać się ,aby walczyć innego 

dnia. W wielu przypadkach, po prostu przez zapewnienie schronienia i tak zwanego wsparcia 

humanitarnego, sponsorzy państwowi mogą zapewnić czas potrzebny na reorganizację organizacji 

terrorystycznej, tak aby mógł on wytrzymać straty i odzyskać utracone siły, by powrócić silniej niż 

wcześniej. Ta pomoc azylowa tworzy dodatkowe poparcie społeczno-polityczne ze strony mniejszości 

lub represjonowanych ludów, aby wesprzeć tak zwanych bojowników o wolność z prawowitą władzą 

państwowych monarchów, na przykład w przypadku Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) w 1971 

roku, sponsoring państwowy może ostatecznie doprowadzić do legalności, jak to miało miejsce w 

przypadku aprobowania przez państwa arabskie na konferencji w Rabacie, stwierdzając, że OWP była 

jedynym, legalnym przedstawicielem narodu palestyńskiego. Państwowe sponsorowanie terroryzmu 

trwa do dziś. Departament Stanu USA ogłosił w 2003 , że Kuba, Iran, Korea Północna i Syria nadal 

wykazują niewielkie zmiany swoich stanowisk  dotyczących państwowego sponsorowania terroryzmu. 

„Kuba pozostała przeciwna prowadzonej przez USA koalicji, która prowadziła globalną wojnę z 

terroryzmem i nadal udzielała wsparcia wyznaczonym zagranicznym organizacjom terrorystycznym 

oraz przyjmowała terrorystów i tuziny uciekinierów ze Stanów Zjednoczonych przed  federalnym 

wymiarem sprawiedliwości. Kuba pozwoliła członkom Kraju Basków i Wolności (ETA) zamieszkać w tym 

kraju i zapewniła wsparcie i bezpieczną przystań członkom Kolumbijskich Rewolucyjnych Sił Zbrojnych 

(FARC) i Narodowej Armii Wyzwolenia (ELN). W 2003 r. Iran był najbardziej aktywnym państwowym 

sponsorem terroryzmu: Islamska Gwardia Rewolucyjna oraz pracownicy Ministerstwa Wywiadu i 

Bezpieczeństwa byli zaangażowani w planowanie i wspieranie aktów terrorystycznych. Chociaż Iran 

zatrzymał agentów al-Kaidy w 2003 r. ,odmówił zidentyfikowania starszych członków w areszcie. 

Teheran nadal zachęcał do antyizraelskiego działania, zarówno operacyjnie, jak i teoretycznie, 

zapewniając wsparcie logistyczne i szkolenia libańskiemu Hezbollahowi i rozmaitym palestyńskim 

grupom. Korea Północna ogłosiła, że planuje podpisanie kilku konwencji antyterrorystycznych, ale nie 

podjęła żadnych merytorycznych kroków w celu współpracy w walce z terroryzmem. Syria nadal 

udzielała poparcia palestyńskim grupom i pozwalała im działać poza Syrią, aczkolwiek po maju 2003 r. 

Syria służyła również jako punkt przeładunkowy dla irańskich dostaw dla Hezbollahu w Libanie i chociaż 

syryjscy urzędnicy publicznie potępili terroryzm , nadal rozróżniają terroryzm od tego, co uważają za 

uzasadniony opór przeciwko Izraelowi.” 

Inne państwa uczestniczą w państwowym sponsorowaniu terroru przez dziesięciolecia, a w niektórych 

przypadkach przez wieki. Jednak polityka Interwencyjna rządu USA dotycząca wojny z terroryzmem 

spowodowała, że wiele reżimów wstrzymało się z tą myślą, zwłaszcza po tym, jak doszło do 

późniejszego zniesienia reżimu Hussaina w Iraku, ignorując fakt, że państwa-ludność i obywatele byli 

przeciwko takim działaniom. W rezultacie na szczeblu światowym pojawiają się nowe drogi 

dyplomatyczne z wcześniej ustanowionymi sponsorowanymi przez państwo państwami 

terrorystycznymi. Krótkoterminowa perspektywa tych państw zmienia się i łagodzi w odniesieniu do 

wyników sponsoringu. Dla wielu reżimów dzisiejsze ataki terrorystyczne nie są już uważane za koszty 

prowadzenia interesów w celu uspokojenia interesów religijnych i politycznych mniejszości ze względu 

na istniejące obecnie destrukcyjne zdolności. 

Częstotliwości Ataków 



Liczba ataków organizacji terrorystycznych zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, z 

chwilowym wzrostem o cztery do pięciu lat. Dzieje się tak głównie dlatego, że nie podjęto żadnych 

wysiłków przez G-8 (tj. Kanadę, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Rosję, Zjednoczone Królestwo i 

Stany Zjednoczone), członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz władz 

państwowych i interesów handlowych w celu ograniczenia takich zagrożeń w celu kontynuacji 

ekspansji globalizacji społecznych, gospodarczych i politycznych stosunków. To właśnie te rosnące 

więzy terrorystów dążą do zmniejszenia, zakłócenia i ostatecznie zniszczenia w celu realizacji ich 

odpowiednich programów. Ponieważ niektóre rządy wykazały chęć ścigania terrorystów na poziomie 

zbiorowym, a wiele innych zwiększyło obecnie udział w eliminowaniu zagrożeń terrorystycznych, 

terroryści są teraz gotowi do eskalacji swojej destrukcyjnej siły i potencjalnych szkód poprzez 

wykorzystanie broni, która ma wyższy wskaźnik ofiar lub dramatycznych wyniku, koncentrując się na 

celach o wysokiej wartości i / lub symbolicznych (tj. broni masowego rażenia, ośrodkach infrastruktury 

cywilnej itp.). Z wyjątkiem ataków z 11 września i zamachów w Londynie, większość ataków 

spowodowała prawdopodobnie setki lub mniej osób rannych i / lub zamordowanych. Jednak wraz z 

rosnącą świadomością i bezprecedensową współpracą na całym świecie, aby wyeliminować takie ataki, 

presja, by terroryści produkowali coraz bardziej dramatyczne i skuteczne wyniki swoich ataków, 

zmusza terrorystów i ich sponsorów państwowych do poszukiwania potężniejszej broni niszczącej. 

Tam, gdzie organizacje terrorystyczne nie są w stanie wyzwolić się z ich niszczycielskiej siły, mogą 

próbować zmusić rząd do nadmiernego reagowania na ich groźby. Kiedy rząd wprowadza środki, które 

wydają się być tyraniczne i represyjne w sposób, który zmniejsza lub eliminuje ustanowione wolności 

obywatelskie, takie działania powiększają szeregi sympatyków i zwolenników spraw terrorystycznych. 

Takie współczucie prowadzi do finansowego i politycznego wsparcia, a także usprawiedliwia ich 

początkowych ataków i destrukcyjnych działań. Sama groźba wyniszczającego ataku może mieć 

ogromny wpływ zarówno na współczesne społeczeństwa, jak i na gospodarki. Odrzucając całą retorykę 

pochodzącą zarówno od rządów, jak i terrorystów, przemoc jest racjonalizowana w sposób nieziemski. 

Gwałtowne ataki często są usprawiedliwione przez rządowych terrorystów, którzy twierdzą, że są 

wojownikiem wolności tego kraju lub religii z wielu powodów. Faktem jest, że zabicie niewinnych osób 

postronnych w opozycji do sprawy, której nie mają bezpośredniego wkładu, jest błędne. A jednak tzw. 

sprawiedliwy bojowniki  o wolność rani i zabija niewinnych ludzi w naszych społeczeństwach.  To nie 

może być uzasadnione, ponieważ bojownicy o wolność nie zabijają dzieci w swoich szkołach, nie 

atakują akcji humanitarnych ani nie podejmują działań mających na celu zapobieżenie samorządności 

kraju przez jego własny lud. Niestety, wysoka widoczność tych nagłych aktów napędza użycie przemocy 

terrorystycznej. Historycznie rzecz biorąc, terrorysta stara się atakować ważne cele w zakresie 

widoczności mediów, kluczowych organizacji i osób, które zmierzają w kierunku otwartych, 

samorządowych reguł i krytycznych infrastruktur, aby zakłócić normalny przepływ życia codziennego. 

Takie podejście ma na celu strach i dyskomfort w społeczeństwie i jego przywództwie, że ich żądania, 

rozsądne lub nie, są zaspokajane z powodu nacisków narzucanych przez obywateli lub podmioty. Taka 

taktyka i będzie z nami przez jakiś czas. Kluczową kwestią jest to, jaką formę mogą przyjąć. 

Rola  Technologii I Informacji 

Przed rozpoczęciem ,z premedytacją , reakcji na terroryzm należy dążyć do lepszego zrozumienia 

obecnych form organizacji terrorystycznych i sieci terrorystycznych. Terroryści stają się coraz bardziej 

progresywni i adaptacyjni w swoich strukturach organizacyjnych i komunikacji, a aktualne informacje 

odgrywają dużą rolę w tym, jak efektywna jest organizacja. Wykorzystując globalną infrastrukturę 

informacyjną i jej podstawowe technologie, terroryści mogą działać w wirtualnym świecie 

elektronicznym, który zapewnia im liczne korzyści w zakresie komunikacji i koordynacji, a także 

przyczynia się do ciągłego rozwoju i ekspansji. W następnych sekcjach zostanie omówiona dyskusja na 

temat tych nowych możliwości i wynikających z nich podstawowych problemów. 



Podejście Sieciowe Według Grup Terrorystycznych 

Obecne wcielenie organizacji terrorystycznych jest zwykle bardziej sieciowe i ad hoc. Struktura sieci 

pozwala osobom, grupom i organizacjom spłaszczyć linie władzy i kontroli poprzez wykorzystanie sieci 

technologii komunikacyjnych, podobnie jak w przypadku wirtualnych ,działają korporacje. W rezultacie 

organizacje mogą być bardziej elastyczne i odporne ze względu na niezależność funkcjonalną z 

operacyjnie skoordynowanymi działaniami. Informacje mają krytyczne znaczenie dla kontroli i 

koordynacji organizacji sieciowych, a zatem przepływ informacji przez kanały komunikacji jest zarówno 

ich największą siłą, jak i największą słabością. Kluczowe osoby w strukturach sieciowych stają się zatem 

bramami i strażnikami dyrektyw wyższych autorytetów, a także rozpowszechniania informacji 

wywiadowczych, umiejętności, dokumentacji i logistyki dostaw w organizacji terrorystycznej i jej 

oddziałach. Sieciowe organizacje terrorystyczne polegają zatem na informacjach jako na środkach 

spójności grupy. Jeśli chodzi o dowodzenie i kontrolę, najniższy poziom kontroli polega na tym, że 

informacje są rozpowszechniane wśród wszystkich uczestników z równym dostępem do 

opublikowanych informacji i komunikacji. Osoby fizyczne mogą same decydować o tym, co jest ważne 

i na czym należy się opierać, na przykład o informacjach dostarczanych przez strony internetowe, grupy 

dyskusyjne i posty, takie jak oficjalnie ogłoszone dżihady i fatwy. Środkowy poziom kontroli działa w 

konfiguracji podobnej do zestawu koncentratorów, gdzie mniejsze osoby mają dostęp tylko do jednego 

lub dwóch koncentratorów, więc kontrola informacji może być wykonywana w taki sam sposób, w jaki 

menedżer regionalny kieruje małą grupą osób, mają ograniczony dostęp do reszty organizacji, ale łatwo 

wchodzą w interakcje z odpowiednimi grupami. Najwyższy poziom kontroli jest wysoce 

zhierarchizowany z jasnym łańcuchem dowodzenia. W tym miejscu strategia organizacji kultywowania 

ruchów społeczno-politycznych i siła realizacji długoterminowych planów jest kierowana przez jej 

infrastrukturę. Technologia jest siłą napędową dzisiejszych struktur sieciowych, terrorystyczno-

organizacyjnych. Dzięki dostępowi do globalnej sieci telekomunikacyjnej z niemal dowolnego miejsca 

na świecie, zlokalizowane komórki terrorystyczne mogą transmitować i odbierać komunikację 

koordynacyjną i specjalistyczną ze środkowej warstwy kontroli. Mogą również rozpowszechniać 

wcześniejsze działania i tak zwane osiągnięcia w zakresie rekrutacji i sprawdzania poprawności ruchu. 

Jeśli komórka udowodni swoje możliwości i zaangażowanie, informacje dotyczące wsparcia 

operacyjnego (takie jak materiały szkoleniowe dotyczące taktycznych i budowlanych materiałów) 

mogą być przekazywane w dół do pojawiających się komórek. Ponieważ struktura ta jest rozproszona, 

utrata kontaktu przez jedną grupę nie hamuje aktywności reszty, nawet jeśli zmniejsza potencjalne 

zasoby do całej współpracy. Aby walczyć z taką strukturą, zbrojne uderzenia przeciwko tym typom grup 

muszą wystąpić dopiero po uzyskaniu dobrego wywiadu, w celu wyprowadzenia cech i prawdziwej 

struktury (struktur) dowodzenia. Jak wcześniej wspomniano, pracownicy średniego i wyższego szczebla 

są kluczem do kontrolowania rozproszonej organizacji terrorystycznej, jak również do jej 

zdemontowania. W artykule opublikowanym w Forbes przez Lenznera i Varda, stwierdzono ,że al-Kaida 

wykorzystywała wcześnie Sieć do rozpowszechniania propagandy i komunikowania się  ze swoimi 

ludźmi. Alert terrorystyczny z wyszczególnieniem, że al-Kaida planuje zaatakować instytucje finansowe 

w Nowym Jorku i New Jersey, przyszedł po aresztowaniu w Pakistanie Muhammada Naeema Noora 

Khana, inżyniera komputerowego, gdzie indziej, Abu Anasal-Liby, jeden z ekspertów komputerowych 

w rankingu al Kaidy, szkolił agentów w technikach nadzoru komputerowego, zgodnie z zeznaniami w 

2001 roku przy próbie zamachu na ambasadę w Nairobi. Logiczne ekstrapolacje tych spostrzeżeń, 

oznaczają nie tylko, że organizacje terrorystyczne używają technologii, ale uczą się wykorzystywać jej 

pełny potencjał. Jak więc walczyć i pokonywać strukturę sieci? Zdaniem autora, struktura sieci jest 

potrzebna do pokonania struktury sieci. W wyniku wyżej wymienionych porozumień informacje, takie 

jak wywiad, szkolenia i wsparcie logistyczne, muszą być wykorzystywane w celu zwalczania 

wykorzystywania i wykorzystywania technologii informatycznych przez organizacje terrorystyczne, a 



struktura sieci obejmująca wielonarodową współpracę między rządami i zainteresowanymi stronami 

może być wykorzystana do walki z strukturą sieciową, taką jak al-Kaida i jej państwowi sponsorzy. 

Wymaga trochę zrozumienia , że światowe sieci telekomunikacyjne były źródłem dzisiejszych struktur 

organizacji terrorystycznych  i skoordynowanych zdolności a także stanowiły pierwszy skuteczny 

sposób na demontaż tych organizacji, gdy są wykorzystywane przez skoordynowane rządy i organizacje 

społeczne. Organizacje terrorystyczne są  uczącymi się, rosnącymi organizmami. Rozumieją oni, że 

opanowanie podstawowych technologii, które sprawią, że odniosą sukces, pozwoli im samemu 

uwiecznić się na nich samych, a także pokonać inteligencję zgromadzoną przez rządy ich ścigające. 

Opanowanie lub wyginięcie jest ich jedynym wyborem. 

Główny Temat I Problemy : Globalna Infrastruktura Informacyjna 

Globalna infrastruktura informacyjna jest podstawowym komponentem i systemami, które 

umożliwiają przesyłanie, wymianę i wykorzystywanie wszelkiego rodzaju danych cyfrowych przez 

systemy komputerowe i interesariuszy na całym świecie. Obejmuje on infrastrukturę 

telekomunikacyjną, a także wszystkie usługi, które są przez nią obsługiwane, takie jak głos, telewizja 

kablowa, satelita i inne media bezprzewodowe oraz Internet. Dzięki zastosowaniu takiego systemu 

świat był w stanie dzielić się przemyśleniami. pomysłami, innowacjami i systemami wierzeń w sposób 

i z szybkością, która nigdy wcześniej nie była możliwa. Dlaczego jest to problem? Po pierwsze, nowe 

pomysły, które można szybko wprowadzić, zwykle szybciej generują zmiany, niż ludzie mogą 

przystosować się emocjonalnie. Potrzeba spowolnienia i kontrolowania zmian wynika z tej 

emocjonalnej niepewności lub słabo rozwiniętego zrozumienia samej zmiany. Po drugie, ponieważ 

jesteśmy teraz w tzw. Erze Informacji, informacja lub, co ważniejsze, dostęp do przydatnych informacji, 

jest potęgą, Potencjał do zmiany wszystkiego, co wcześniej było dobrze ugruntowane w skali 

regionalnej lub globalnej, jest tylko jedną dobrze odebraną frazą. Po trzecie, duża efektywność naszych 

systemów społeczno-ekonomicznych nastąpiła w wyniku wysokiej łączności systemów i ludzi. Po 

czwarte, taki system jest rozprowadzany, a zatem zarządzany przez tysiące organizacji i miliony osób 

na całym świecie. Uporządkowanie i standaryzacja systemu tak ogromnego jest procesem 

ewolucyjnym, który pochodzi z ciągłych konfliktów i kolaboracji. Po piąte i ostatnie, zabezpieczenie 

takiego systemu przed przestępcami i terrorystami, biorąc pod uwagę poprzednie cztery pozycje, 

mogłoby zająć całe życie, gdyby nie zaproponowano żadnych zachęt. Cyberterroryzm jest jedną z takich 

zachęt. Wykorzystanie tej infrastruktury przez tradycyjnych terrorystów ma szerokie implikacje. Mogą 

wykorzystywać takie zasoby do zastraszania, ułatwiania konfliktów politycznych lub zysków 

ekonomicznych, lub osłabiania gospodarki, żądania żądań utworzenia niezależnego państwa i / lub 

pomagania w destabilizacji reżimów; jako kanał dystrybucji dla umocnienia medialnego ich 

działalności; oraz organizacji mniejszościowej solidarności i konfederacji podgrup. Terrorysta obyty z 

techniką może wykorzystać taką infrastrukturę do celów wywiadowczych, ataków elektronicznych i 

najprawdopodobniej w połączeniu z atakami fizycznymi, aby zwiększyć skuteczność ataku i dalej do 

tradycyjnych celów organizacji terrorystycznych. Powoduje to krytyczną troskę o te osoby, firmy i 

rządy, które wykorzystują je do komunikacji i interakcji, i ostatecznie wymusi zmiany w swoim 

codziennym i długoterminowym środowisku operacyjnym. W rezultacie zawsze lepiej jest stosować 

proaktywne podejście do zabezpieczania tego systemu, a nie reakcyjne, po tym, jak ludzie i podmioty 

zostały nieodwracalnie uszkodzone. Aby zrobić to dla globalnej infrastruktury informacyjnej, konieczne 

jest przywództwo, ukierunkowanie i koncentracja na tworzeniu inicjatyw zapobiegania, reagowania i 

rozwiązywania problemów. Jedną z głównych słabości jest to, że ta domena ma wiele definicji, wiele 

opinii i kilka namacalnych, praktycznych pomysłów. Być może jest to zestaw podstawowych, 

namacalnych celów dla reszty świata bezpieczeństwa, aby zacząć działać. Być może potrzebne są 

współtwórcy domeny cyberterroryzmu, którzy niosą ze sobą pomysły na rozwiązanie głównych 

problemów 



 



Siła Terroryzmu 

Cele tej części 

Stworzyć fundamentalne rozumienie tradycyjnego terroryzmu w celu zastosowania jego celów, metod 

i środków do cyberterroryzmu. Wskaż kluczowe elementy składające się na termin terroryzm. 

Zrozumienie orientacji politycznej terroryzmu. Stań się świadomy wielu aktorów terroryzmu na całym 

świecie. Rozeznanie wielu celów organizacji terrorystycznych 

Czym jest terroryzm? 

Nie ma cyberterroryzmu bez terroryzmu, kropka. Bez fundamentalnego rozumienia terroryzmu w jego 

różnych strukturach i formach, nigdy nie można docenić jego pełnego wykorzystania cyberprzestrzeni. 

Prawdziwą potęgą terroryzmu jest strach uchwalany przez przemoc. "Terroryzm jest czynem i musi 

zostać zdefiniowany jako taki". Jest to intencjonalna praktyka zadawania strachu jednostce, grupie i / 

lub społeczeństwu z zamiarem wpływania na szerszą publiczność. Mówi się, że istnieją dwa 

podstawowe motywy życiowe: dążenie do przyjemności i unikanie bólu. Celem terroryzmu jest 

wywoływanie takiego terroru przez przemoc, aby ludzie robili wszystko, aby uniknąć możliwości 

przyszłego bólu. W związku z tym sprawowana jest kontrola nad niechętnymi uczestnikami. Czasami 

terroryzm definiuje się tak 

„Termin "terroryzm" oznacza przemyślaną, politycznie umotywowaną przemoc wymierzoną przeciwko 

celom niestanowiącym walki przez grupy subkrajowe lub tajnych agentów, zwykle mających na celu 

wpłynięcie na publiczność” 

Jeśli przyjrzeć się bliżej tej definicji, można uznać, że termin "cytwil" jest stosowane do terminu 

docelowego. Terroryści postrzegają wszystkich ludzi w społeczeństwie wewnątrz i poza ich granicami 

jako potencjalne cele i jako takie nie rozróżniają pomiędzy walczącymi a nie-uczestnikami. Najlepiej 

ilustruje to fatwa Osamy bin Ladena w Deklaracji Światowego Frontu Islamskiego na rzecz Dżihadu 

przeciw Żydom i krzyżowcom, która ukazała się w brytyjskiej gazecie w 1998 roku. Artykuł zawierał 

następujące stwierdzenie: 

„Orzeczenie o zabiciu Amerykanów i ich sojuszników - cywilów i wojska - jest indywidualnym 

obowiązkiem każdego muzułmanina, który może to zrobić w każdym kraju, w którym jest to możliwe, 

w celu liberalizacji meczetu Al-Aksa i świętego meczetu z ich uścisku i aby ich armie mogły opuścić 

wszystkie ziemie islamu, pokonały i nie były w stanie przerobić żadnego muzułmanina. Jest to zgodne 

ze słowami Boga Wszechmogącego. (World Islamie Front, 1998)” 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to religijna deklaracja wojny. Z perspektywy muzułmańskiej 

może być bardzo dobrze. Wielu wewnątrz i na zewnątrz nazywa grupy takie jak Al-Kaida jako religijnymi 

fundamentalistami i ekstremistami , z wielu społecznych, ekonomicznych i politycznych powodów. Lecz 

bin Laden nadal jest uważany za bohatera przez muzułmanów na całym świecie, mimo że terroryzm 

spowodował ekstremalne twarde statki z powodu zniszczeń militarnych, politycznych, społecznych i 

gospodarczych wszędzie tam, gdzie ma to miejsce. W rozumieniu tego autora istnieją głębsze, bardziej 

elementarne przyczyny tego wsparcia, które wykraczają poza proste deklaracje i religijne dogmaty. W 

artykule "The Psychological and Behavioral Basis of Islamic Fundamentalism" autorstwa Taylora i 

Horgana autorzy stwierdzają, że fundamentalizm religijny odnosi się do podtrzymywania tradycyjnych 

wierzeń poprzez literalną akceptację artykułów wiary jako fundamentów zachowania wierzącego. Ta 

wiara rozciąga się również na bezbłędność pism danej religii i obowiązek przestrzegania zaleceń 

religijnych, jako że reprezentują one prawdę. Taki fundamentalizm jest reprezentowany we wszystkich 

światowych wierzeniach. Współczesne interpretacje tych pism świętych znacznie utrudniają 



stosowanie najemców religijnych w życiu codziennym, chociaż tendencja do sekularyzmu zmniejszyła 

te fundamenty w czasie. W rezultacie indywidualni wierzący, którzy widzą praktyki niereligijności, są 

mniej zmotywowani w kierunku fundamentalizmu jako sposobu izolowania się od takich wpływów. Być 

może najbardziej niezrozumiany fundamentalizm polega na tym, że prawdziwie wierzący dąży do 

powrotu do fundamentalnych zasad religii, zamiast stać się zacofanym członkiem społeczeństwa, jak 

to postrzega niefundamentalista. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że prawdziwi wierzący 

poszukują prostoty myśli i pewności emocjonalnej poprzez strukturę wierzeń religii, a jednocześnie 

potrafią funkcjonować w nowoczesnych społeczeństwach. Nie zawsze jest to łatwe. Poważny konflikt 

między społeczeństwem a pismami religijnymi występuje wtedy, gdy wierzący postrzegany jest jako 

zacofany (to jest zbyt fundamentalny), pomimo indywidualnego wkładu w społeczeństwo. Kiedy 

wystarczająca liczba wierzących przychodzi, aby ich społeczeństwo było nieadekwatne do ich 

podstawowych pism i praktyk, starają się szukać odosobnienia, takiego jak wspólnoty Amish; kreacyjne 

państwo religijne, tak jak w wielu krajach Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej; lub próba zmiany 

struktury państwa w celu przyjęcia kodeksów moralnych religii, na przykład z Afganistanem rządzonym 

przez Taliban. W demokratycznych społeczeństwach te religijne podstawy są rozproszone przez 

przeciwstawne siły, takie jak sekularyzm i mogą doprowadzić do politycznego ekstremizmu, który może 

ostatecznie prowadzić do uzbrojonych osób, jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu. To właśnie w tym 

momencie aktualizacja pożądanych zmian w państwie i społeczeństwie przez religijnych 

fundamentalistów przypomina te współczesnego radykała politycznego. Według Taylora i Horgana 

radykałowie polityczni i ekstremiści religijni dzielą te same procesy w osiąganiu swoich celów (tj. 

Destabilizacji i obalenia istniejącego reżimu), i jako tacy, mogą nawiązywać ze sobą robocze relacje, 

aby dzielić się wiedzą i inteligencji, mimo że ostatecznie mają różne pragnienia i wyniki. Należy 

zauważyć, że historia ma wiele przykładów, w których filozofia oddziela się w pewnym momencie w 

ruchu politycznym, co powoduje nadmierne twarde statki dla obywateli obalonych reżimów. Pisma 

Sayyida Qutba z filozofii islamskiej wzywają do wzmocnienia tych, którzy starają się uczynić religię 

jedyną moralną władzą, która rozciąga się na wszystkie aspekty życia. Obejmuje to rząd narodu iz 

pewnością można go uznać za radykalny w dzisiejszych czasach zarówno przez kraje zachodnie, jak i 

statki dyktatorów. To samo można powiedzieć o Karolu Marksie w tworzeniu państw w stylu 

komunistycznym lub o stosowaniu pisarskiego pisarstwa Charlesa Darwina do polityki niemieckiego 

społeczeństwa i holocaustu. Rezultat tych pism, wprowadzonych przez tzw. Rewolucjonistów, 

spowodował śmierć w dziesiątkach milionów na całym świecie. Podczas gdy terroryzm był prowadzony 

z wielu różnych powodów, obecne skupienie świata wydaje się skierowane ku ekstremizmowi 

islamskiemu, ale prawdziwy problem jest znacznie głębszy niż proste etykiety. Możliwe, że to, co 

wyłania się jako radykalna wersja islamskiej filozofii, jest w rzeczywistości nowym ruchem politycznym, 

który zagraża ustalonym metodologiom Zachodu poprzez stosowanie dawnych form trwałego 

konfliktu? Ideologia i epistemologia są prawdopodobnie najniebezpieczniejszymi siłami w przemianach 

społecznych i to właśnie ta kwestia tworzy rozmach terroryzmu pomimo ogromnego cierpienia, jakie 

powoduje. Historia pokazuje i będzie nadal pokazywać, że w obliczu zniszczenia jest ambitnym, 

bezwzględnym przywódcą grup terrorystycznych, które dążą do odbudowania cywilizacji na swój 

własny wizerunek, niezależnie od tego, jakie roszczenia są uzasadniane cierpieniem. Twierdzenie małej 

grupy osób odwołujących się do większej grupy nie czyni tego tak, pomimo całej akceptowanej 

retoryki. To w działaniach prawdziwa orientacja intencji staje się przejrzysta. Zagrożenie terroryzmem 

ma wiele form, które działają na różnych poziomach porządku społecznego, narodowego i 

międzynarodowego. Aby zrozumieć wpływ terroryzmu, należy najpierw zrozumieć różne zastosowania 

terroryzmu w osiągnięciu zbrojnych i społecznych zmian. W następnych sekcjach zostanie 

przedstawiony przegląd terroryzmu w perspektywie krajowej, międzynarodowej i globalnej. 

Domowy 



Terroryzm wewnętrzny to przede wszystkim terroryzm skierowany przeciwko krajowi terrorystów na 

jego własnych konkretnych ludzi. "Terroryzm musi mieć jakiś cel, jeden używa terroru, przemocy i 

zastraszania, aby osiągnąć cel. System rządowy może używać systemu terroru do rządzenia, a oni 

używają strachu i podporządkowania, aby osiągnąć te cele. wykorzystują terror, by zmusić opinię 

publiczną do osiągnięcia swoich celów "(Tyler, 2002). W całej historii świata iw obecnych czasach 

istnieją przykłady krajowych ugrupowań terrorystycznych dążących do zmiany w polityce rządowej, 

ruchach separatystycznych i dążeniu do rozwiązania istniejącego rządu krajowego. Pojawiły się także 

rządy, które wykorzystały terror, aby wejść i pozostać przy władzy. W Kolumbii, Rewolucyjne Siły 

Zbrojne Kolumbii (FARC) i inne grupy narkotycznych terrorystów wielokrotnie reagowały na ataki ze 

strony rządu w związku z zamachami terrorystycznymi na cele cywilne. Obejmowały one zamachy 

bombowe na samochody personelu pomocniczego antynarkotykowego oraz porwania cudzoziemców 

i Kolumbijczyków. Według Departamentu Stanu większość rdzennych terrorystycznych i 

muzułmańskich grup separatystycznych zamieszkujących Indie, Malezję, Filipiny i Tajlandię skupia się 

głównie na wprowadzeniu zmian w ich własnym kraju. Ponadto, w ciągu ostatnich trzech dekad 

hiszpański rząd kontynuował walkę z żyjącymi z własnej woli Baskami, którzy są zasadniczo zbrojnymi 

radykalnymi lewicowcami, a także prawicowi ekstremiści, którzy pragną powrotu dni brutalności, które 

miały miejsce podczas panowania Franciszka Franco. Wykorzystywanie zastraszania, spory polityczne 

i ekonomiczne konsekwencje, aby uzyskać władzę i wpłynąć na codzienne operacje w krajach, w 

których terroryzm lub rząd wykorzystują terroryzm w dochodzeniu do spraw wewnętrznych. 

Zastraszanie 

Zmiana może być bardzo przerażająca dla niektórych osób, a kiedy zmiany są wymuszane na grupach, 

które nie są gotowe na jej zaakceptowanie, rodzimy terroryzm jest jedną z możliwych konsekwencji. 

Jednym ze sposobów, w jaki krajowi terroryści dążą do zmiany, jest konsekwentne zastraszanie 

zarówno obywateli, jak i urzędników politycznych. To zjawisko pojawia się zwykle w formie przemocy 

przeciwko wybranym celom, które albo powodują te niechciane zmiany, albo przeciwko beneficjentom 

zmian. Po zakończeniu Wojny Secesyjnej grupy białych suprematyzmów, takie jak Ku Klux Klan, zaczęły 

terroryzować Afroamerykanów poprzez palenie domów i publiczne wieszanie osób. Ataki te miały na 

celu "postawić Murzyna na swoim miejscu" i pokazać, że żaden rząd nie powie "dobrym, 

przestrzegającym prawa obywatelom", jak mają żyć. Niedawno w Bangladeszu atak na granat był 

odpowiedzialny za śmierć 13 osób w wyniku zamachu dokonanego przez Hikmat al-Jihad (HAJ) na 

szejka Hasinę, który przeżył atak. Hasina jest drugą kobietą w Bangladeszu, która kiedykolwiek pełniła 

funkcję przewodniczącego i przywódczynią partii opozycyjnej. lvy Rahman, kobiecy aktywista, był 

wśród zabitych. W przypadku niektórych grup terroryzm postrzega kobiety jako agentów zmian 

społecznych i dąży do moderowania lub eliminowania ich zdolności do wprowadzania zmian poprzez 

brutalne intymności. Wolność myśli i wyrażania siebie to nie jedyne działania, które terroryści próbują 

kontrolować poprzez zastraszanie. Różnorodność i otwarty ruch ludów w narodzie i między narodami 

coraz częściej pojawiają się każdego dnia. To, prowadzi do większego zrozumienia między narodami i 

ich obywatelami, przynajmniej dla tych, którzy widzą większe dobro z takiej wymiany. Jednak wiąże się 

to również ze zmianami w sposobie, w jaki moderujemy nasze uprzedzenia i uzgadniamy przeszłość. W 

wyniku akceptacji przez Egipt państwa Izrael na Bliskim Wschodzie, wakacje w Izraelu regularnie 

narażone są na ataki ze strony bojowników, którzy starają się przekonać egipski rząd do zerwania więzi 

z Izraelem. Inne grupy ekstremistyczne w Egipcie starają się zlikwidować rząd Hosniego Mubaraka, 

ponieważ jest on postrzegany jako świecki i jako taki jest uważany za bezprawnego przez liczne krajowe 

grupy terrorystyczne. Ten strach przed wielonarodowościową i tak zwanym sekularyzmem może być 

główną motywacją krajowych ataków terrorystycznych. Podczas okupacji po odbudowie Iraku iraccy 

terroryści porwali Amerykanów, Brytyjczyków, Egipcjan, Hindusów, Włochów, Japończyków, 

Nepalczyków, Pakistańczyków i wielu innych spostrzeganych najeźdźców, i skutecznie zastraszyli 



niektóre rządy, czerpiąc z Iraku w celu odizolowania Iraku od zmian, które ci uczestnicy pracowali. 

Udane zastraszanie często rozbudza rebelię i jest dodatkowo wspierane przez narodową dumę w 

jedności, niezależnie od zastosowanych środków. Nie należy go lekceważyć. 

Spór Polityczny 

Przemoc nie jest jedynym sposobem organizacji terrorystycznych na wprowadzenie zmian krajowych. 

W wielu przypadkach grupy terrorystyczne aktywnie uczestniczyły w procesie politycznym jako 

dodatkowa forma dźwigni w celu wzmocnienia swoich przyczyn. Ruch baskijski Homeland and Liberty 

(ETA) w Hiszpanii, Palestyński Hamas, kurdyjscy ekstremiści w Iraku i Turcji, Irlandzka Armia 

Republikańska (IRA), Bractwo Muzułmańskie w wielu krajach, Tamilskie Tygrysy Sri Lanka i wiele 

innych, od ich początków , mieli polityczne skrzydła, aby brać udział w wyborach i brać w nich udział, a 

także jako dalsze tak zwane humanitarne wysiłki skierowane do własnych obywateli. Wysiłek ten został 

uzupełniony przez militarne skrzydła tych organizacji, które angażują się w walkę zbrojną i wyznaczyły 

cele o wysokiej wartości przy napaściach i zamachach. Mając władzę między operacjami politycznymi 

i wojskowymi, przywódcy polityczni mogą twierdzić, że nie mają żadnej wiedzy o jakiejkolwiek 

działalności oddziału wojskowego, a jednocześnie mają większe uznanie dotyczące jakichkolwiek 

przyszłych konsekwencji, gdy nie dojdzie do pozytywnych negocjacji. Naturalnym rozszerzeniem 

dyskusji na temat politycznych skrzydeł jest kolejny obszar politycznych konfliktów w systemach 

demokratycznych, z których korzysta większość społeczeństw zachodnich. Religijne i etyczne 

mniejszości, kraje demokratyczne mają "prawo", aby nie być zasymilowanym przez kolektyw, podczas 

aktywnego udziału w wyborach na rzecz dalszych zmian politycznych. Tam, gdzie spotykają się religijne 

i etniczne ideologie, terroryzm może wykorzystywać te skrzyżowania, aby mieć szerszą, publiczną bazę 

wsparcia politycznego, z której można czerpać, a zatem może mieć większą długowieczność polityczną. 

Tam, gdzie publiczne wsparcie polityczne nie wystarcza, aby wzmocnić ich własne przyczyny, grupy 

mogą powoływać się na akty terroryzmu i ograniczone działania wojskowe w celu wzmocnienia swoich 

politycznych ambicji. Takie podejście zespołu tagów, w którym ramię polityczne cofa się i pozwala 

działowi wojskowemu działać, i na odwrót, powoduje długoterminowe przewroty w kraju, co ma 

poważne konsekwencje. Jest to szczególnie skuteczne w rozwijających się lub słabych demokracjach, 

takich jak Niemcy-I wojna światowa. Istnieje argument, który pokazuje, że niektóre działania 

terrorystyczne mogą doprowadzić do tego, że lider danej grupy zajmuje najwyższe stanowisko 

polityczne, na przykład prezydent lub premier. Adolph Hitler został kanclerzem po tym, jak po raz 

pierwszy użył Sturm Abteilung (tj. Szturmowców, brązowych koszul itp.), Aby wykonać swoją brudną 

robotę, by "oczyścić społeczeństwo" i usunąć wszelką opozycję, która mogłaby zagrozić jego ruchowi 

politycznemu w górę. Gdy Hitler trzymał mocno wszystkie aspekty rządu, bezwzględnie rozwiązał 

przywództwo SA, a ostatecznie zastąpił go SS. Jest to tylko jeden z przykładów politycznego 

przeniesienia demokracji do dyktatury poprzez wykorzystanie terroryzmu. Gdy bezwzględni terroryści 

wejdą w moc, brutalność i zmiana społeczna stają się normą.  Gułagi Stalina, obozy reedukacji Mao, 

obozy zagłady Hitlera i pola uprawowe Pol Pota w Kambodży to tylko niektóre z bardziej gruzińskich 

przykładów radykalnych ruchów politycznych, którym udało się zdobyć władzę, a potem pójść okropnie 

źle 

Konsekwencje ekonomiczne 

 

Krajowy terroryzm nie tylko powstrzymuje turystów przed wizytą w danym kraju. Można go skutecznie 

wykorzystać do powstrzymania dostaw biznesowych i natury! przepływ klientów, sprawiają, że koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej w regionie są tak wysokie, że nie jest to komercyjne, i 

podważają zaufanie do podstawowej infrastruktury gospodarki. Rezultatem byłoby zwiększenie lub 



nadmierne bezrobocie, niepokoje społeczne oraz dewaluacja monetarna i rynkowa. Ponadto wysiłki 

antyterrorystyczne danego kraju zwiększają nieodłączny koszt dostarczania i utrzymywania. Kaseta 

rządowa jest wypełniona kosztem ludności, którą obsługuje, w wyniku czego nic nie jest bezpłatne. 

Takie środowisko jest podstawą dla większej liczby rekrutów, aby pomóc zmienić krajową politykę 

kraju i przejąć władzę, by wprowadzić zmiany. Podczas przeglądu krajowej literatury o terroryzmie, 

przesłuchań legislacyjnych itp. Skutki ekonorgetyczne są stale lokalizowane jako główny powód walki 

z terroryzmem. Nie widać, jak wiele krajowego terroryzmu kosztuje swoich obywateli w konkretnych 

kategoriach gospodarczych. Koszt przebudowy lub naprawy budynku lub uszkodzonej ulicy lub 

wymiany zniszczonego pojazdu można określić ilościowo. Można obliczyć spadek produktu krajowego 

brutto danego kraju. Można zgłosić imigrację lub brak wykwalifikowanych osób. Przeniesienie 

inwestycji i oszczędności do lokalizacji poza granicami kraju może zostać rozliczone. Problem polega 

na połączeniu szeregu działań z aktami terrorystycznymi, przy jednoczesnym dyskontowaniu skutków 

sił konkurencyjnych, złego zarządzania przedsiębiorstwem, legalności i sądowych zmian w środowisku 

oraz nadużyć ze względu na własne interesy. Szacuje się, że w wyniku wrześniowych ataków stracono 

prawie 1,5 tryliona dolarów, ale mamy tylko szacunkowe dane. To jest przekonanie autora, że chociaż 

nikt nie może naprawdę oszacować wartości życia, prawdziwe ekonomiczne konsekwencje krajowego 

terroryzmu są albo ignorowane, ukrywane, albo po prostu nieobliczalne. Jest to dziedzina, która musi 

być dalej badana i komunikowana nie tylko firmom, ale i ludności, aby można było w pełni zrozumieć 

świadomość tych konsekwencji. 

 

Światowy 

 

Termin globalizacja oznacza ustanowienie procesu wzajemnych połączeń i współzależności w skali 

globalnej lub światowej. Niezależnie od tego, czy prowadzi to handel, wysiłki sił zbrojnych, czy też 

ustanawia ogólnoświatową telekomunikację, termin ten obejmuje wiele narodów i zainteresowanych 

podmiotów. Jako U.S. jest uważany za główny napęd tego procesu, U.S. a jego sojusznicy stali się 

przedmiotem zainteresowania grup terrorystycznych, które starają się powstrzymać taki proces. 

Jednocześnie takie organizacje starają się wykorzystać proces globalizacji, aby rozszerzyć swój wpływ, 

zwiększyć dostęp do zasobów i zmaksymalizować efekt każdego ataku. Istnieje szereg podstawowych 

wpływów napędzających globalizację terroryzmu. Są to: ekspozycja medialna, solidarność mniejszości, 

rozwój ekstremistycznych podgrup i tworzenie konfederacji podgrup. 

Wzmocnienie Mediów 

Wzmocnienie mediów 

 

Męczeństwo jest kolejnym aspektem zmian politycznych. Karmi dyskusje, refleksje i przyszłe 

konsekwencje pokoju. Ma pokazać ostateczne rozwiązanie grupy, aby pokryć wszelkie koszty uzyskania 

swoich celów. Na nieszczęście dla tych, którzy oddali swoje życie w bezsensownym akcie przyjmowania 

czyjegoś życia, historycznie doprowadziło to jedynie do polaryzacji i alienacji sponsorów takich działań 

w kontaktach z istniejącymi władzami rządowymi. Bezpośrednie konsekwencje tak nagminnych 

zamachów na zabójstwa i podobne są przedłużającą się nienawiścią tych, którzy mogą zachęcać dzieci, 

kobiety i mężczyzn do wysadzania się w powietrze lub popełnienia czynu, który zabija niewinne ofiary, 

przy jednoczesnym zgaszeniu własnego życia. Pogląd, że życie jest tanie i zbędne, przeciwstawia się 

poglądowi, że nowoczesne społeczeństwa powinny uznawać i szanować każdą grupę, która zachęca do 



takich działań. Bombowce, które chciały zabić innych razem z sobą, miały miejsce w wielu epokach. 

Najbardziej znani z nich byli japońscy kamikadze, którzy niewiele zrobili, by zmienić wynik wojny, choć 

nie przestraszyli wielu przybyszów. Wydaje się, że zyskuje się dzięki tego rodzaju działaniom, że 

rozumie się, że ktoś, kto zdecydował się sporządzić oświadczenie dotyczące życia i śmierci, 

prawdopodobnie zostanie wysłuchany, ale w większości przypadków tylko raz. Wiadomość ta umiera 

wraz z ofiarami jako tzw. Ostatni akt desperacji. Używanie młodych Arabsor Azjatów wysadzających się 

w punktach kontrolnych, przystankach autobusowych i restauracjach, aby zostać nagrodzonym 

bramami Nieba, nie jest niczym nowym. To, co zachęca do tego typu ataków, to wysoka widoczność, 

jaką otrzymują widzowie, którzy prawdopodobnie nigdy nie będą w nie uczestniczyć. Media uwielbiają 

emitować i zgłaszać takie incydenty, a dzięki globalnej infrastrukturze informacyjnej mogą to zrobić w 

krótkim czasie. David Witzthum, redaktor naczelny telewizji israelskiej, stwierdził, że "media same w 

sobie są bronią konfliktu - wykorzystywaną przez władze, rebeliantów i terrorystów, aby osiągnąć swój 

cel - pokazać skutki terroru i przemocy. jest faktycznym skutkiem terroru jest jego reprezentacja w 

mediach, bez którego jego wartość i skutek jako broni jest bez znaczenia i ograniczony "(Witzthum, 

2005). Pokazanie makabrycznych niewątpliwie stworzyło nową siłę w arsenale terrorystów. Im bardziej 

sensacyjny, tym więcej terroru wyrządzają ludziom nieobjętym takimi działaniami. W regionach, w 

których takie akty są łatwo dostępne, podróżujący i interesanci mogą wybrać inne obszary 

zainteresowań. Media muszą zaakceptować swój wkład w te cele. Nie zmniejszając swojej 

odpowiedzialności, pozwala to na rozwijanie poczucia solidarności na całym świecie, gdy takie działania 

mają miejsce. 

 

Solidarność mniejszości 

 

W latach 80. XX w. Doszło do konfliktów wewnętrznych i wojen domowych w Algierii, Egipcie, Syrii i 

Tunezji. W rezultacie ustalone reżimy stłumiły te konflikty, a wielu przywódców powstańczych związało 

się z innymi krajami w regionie, a także z każdym krajem zachodnim, w którym przyznano azyl. Z tych 

nowych lokalizacji przywódcy ci zaczęli tworzyć struktury wsparcia wśród sympatyzujących narodów 

etnicznych i religijnych, jednocześnie korzystając z nowych zabezpieczeń nowego kraju przyjmującego. 

Zaczęły się pojawiać Bractwa Muzułmańskie i skutecznie wykorzystywały strony internetowe i gazety 

etniczne do zgłaszania z całego świata wszelkich aktów przemocy wobec muzułmanów, w celu 

podżegania, zabiegania i wykorzystywania aktywnego zmysłu bezsilności w społeczności 

muzułmańskiej. Innym źródłem w tworzeniu solidarności było korzystanie z telewizji satelitarnej, która 

pozwala kaznodziejom promować kulturowy izolacjonizm, obywatelskie nieposłuszeństwo i zachęcać 

jednostki do przyjęcia strategii unifikacji dla określonej wiary lub etniczności. Słuchacze są zachęcani 

do przyjęcia poglądu, że chociaż jednostka może posiadać kwalifikacje danej narodowości, ich 

prawdziwa lojalność musi być zgodna z ich religijnymi i etnicznymi korzeniami. Te transmisje odbywają 

się w bezpiecznych zachodnich przystaniach, docierając jednocześnie do ludzi w odległych i 

odizolowanych krajach. świat. Solidarność to nie tylko zjawisko etniczne i religijne. Solidarność ma 

krzyżowe aspekty wymiarowe, które wymagają szerokiego spektrum zainteresowań i uczestników 

społeczno-ekonomicznych. Poprzez wykorzystanie poczucia solidarności przez szerokie spektrum grup 

mniejszościowych w większych kosmopolitycznych społecznościach, terroryści byli w stanie opracować 

schematy pozyskiwania funduszy, zdobyć wykształconych i wykwalifikowanych rekrutów, uzyskać 

wsparcie logistyczne i wywiadowcze, a nawet zastosować znaczną presję na polityczne tłumienie. 

reaktywnych odpowiedzi rządowych i wielostronnych udziałów. Takiej solidarności nie można 

lekceważyć jako potężnego mechanizmu realizowania agendy grupy ekstremistów. 



Podgrupy ekstremistów 

Kiedy uważa się, że populacja świata liczy około 6 miliardów osób, nawet niewielki odsetek osób 

kontrkulturowych może liczyć na dziesiątki tysięcy synów na całym świecie. Radykałowie, anarchiści, 

religijni fundamentaliści i grupy powstańcze są wszędzie iw każdej formie. Grupy te powstają, gdy 

warunki panujące w danym kraju pozwalają osobom o podobnych poglądach podzielić się 

dyskomfortem, identyfikując się z innymi podobnie myślącymi grupami w celu uzyskania inspiracji. 

Wraz z nadejściem World Wide Web, ideologicznie zorientowane grupy ekstremistyczne mogą 

wyświetlać swoje doktryny, perspektywy i programy. To właśnie zdobywanie i akceptacja idei tych grup 

sprawia, że tak wiele z nich wydaje się być nierozróżnialnych od siebie nawzajem i ułatwia spontaniczne 

tworzenie nowych grup w miarę rozwoju bieżących wydarzeń. W 1995 r. czterech Arabów Saudyjskich 

przyznało, że inspirowało ich Bractwo Muzułmańskie, grupa bojowników, gdy zaatakowali i wysadzili 

w Rijadzie obiekt wojskowy Stanów Zjednoczonych, co spowodowało śmierć wszystkich ludzi, mimo że 

nie mieli bezpośredniego związku. To, w jaki sposób jednostki uczestniczą w tego typu grupach, 

wywodzi się z koncepcji, która kładzie nacisk na osobisty i polityczny. Uczestnicząc w jakiejś formie, 

jednostka uczy się operacjonalizacji etyki grupy. W grupie ludzi zasady etyczne wyłaniają się z 

kolektywu. Grupy mają słabą moc dyscypliny i silne moce integracyjne i integracyjne. Solidarność 

zbiorowa jest zwykle prezentowana i aktualizowana w rytuałach inicjacyjnych i etapach członkostwa, 

a cechuje ją popieranie wspólnych wartości i ideałów zbiorowości. Przystępując do grupy, jednostka 

dąży do pełnienia funkcji w społeczeństwie i jako taka odgrywa rolę w społeczeństwie poprzez grupę. 

Wykazano, że grupy działają bardziej niż ich poszczególni członkowie, co jest przerażającą myślą, biorąc 

pod uwagę to, co grupy ekstremistów zrobiły w przeszłości i co mogą zrobić w przyszłości. Dzięki 

podstawowym procesom społecznym, grupy ekstremistyczne są w stanie zabiegać o ludzi o słabych 

umysłach, którzy czują potrzebę zwiastowania i wnoszenia wkładu, jak również rekrutacji osób o silnej 

woli, które starają się wpływać na kierunek społeczeństwa. Grupy te istnieją jako subkultury wewnątrz 

i bez własnych społeczeństw. Ponieważ te grupy rozszerzają swój zasięg na zewnątrz, nadal będą 

pojawiać się afiliacje i konfederacje 

 

Podgrupa Konfederacja 

 

Nie ma wątpliwości, że globalna infrastruktura informacyjna ułatwiła dzielenie się pomysłami, wiedzą 

i koordynacją organizacji terrorystycznych. Pozwoliło to w istocie na stworzenie sieci terrorystycznych, 

a także zapewnia infrastrukturę dla globalnych syndykatów przestępczych. Granice między politycznie 

umotywowanym terroryzmem a syndykatami kryminalnymi są coraz bardziej zacierają się przez 

podobne procesy. Tam, gdzie grupy mają wspólne interesy w wynikach terrorystycznych, współpraca 

ma tendencję do występowania w skali globalnej. Tam, gdzie grupy nie mają wspólnych wyników, w 

grę wchodzą kwestie terytorialne. Organizacje przestępcze na ogół nie chcą, aby społeczeństwo 

popadło w chaos, ponieważ zakłóca działalność jak zwykle i może bardzo ułatwić upadek organizacji 

terrorystycznych działających w ich samozwańczej jurysdykcji. Dlatego tworzenie konfederacji wymaga 

czasu i wymaga budowania zaufania między grupami i może być punktem wyzysku, z którego mogą 

korzystać rządy, które próbują zakłócić działanie takich sieci współpracy. Tam, gdzie wspólne grupy 

interesów współpracują, może nastąpić poprawa w pozyskiwaniu i dzieleniu się informacjami 

wywiadowczymi, szkoleniami i nabywaniem umiejętności oraz wsparcie w zakresie dostarczania 

materiałów. Przykładem tego jest Czerwona Brygada Włoch, Czerwona Armia Japonii i Czerwona Armia 

Niemiec Zachodnich, które współpracowały z Organizacją Wyzwolenia Palestyny w zakresie 

wykorzystywania obozów szkoleniowych i skoordynowanych ataków, takich jak zajęcie spotkania na 



szczycie OPEC odbyły się w Wiedniu w 1975 r. Grupy te kontynuowały także realizację własnych 

programów w swoich krajach, jednocześnie utrzymując wspólne działania. Dlatego ważne jest, aby 

rządy pracowały nad zerwaniem współpracy. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, jak wcześniej 

wspomniano, powstała próżnia w koordynacji i wspieraniu grup terrorystycznych w skali globalnej. 

Grupy takie jak Al-Kaida zdecydowały się wypełnić tę lukę, specjalizując się w łączeniu różnych grup na 

całym świecie poprzez fundusze, szkolenia i logistykę strukturalną. To grupy takie jak Al-Kaida, które są 

szczególnie niebezpieczne dla współczesnych społeczeństw, ponieważ mogą one skłonić stosunkowo 

małą, bezsilną grupę ludzi do wyłonienia się jako dobrze zorganizowana, skoordynowana i 

wykwalifikowana grupa terrorystyczna, ułatwiając przepływ zasobów od sponsorów państwowych. 

Finałowe Rozmyślenia 

Strach przed przemocą jest bardzo realną kwestią i musi być adresowany przez wszystkich uczestników 

na wszystkich poziomach społeczeństwa. Moc, dążenie do większej władzy lub, co ważniejsze, brak 

władzy wywoła dysfunkcje w danym społeczeństwie, a w globalnie połączonym świecie powodują 

rozprzestrzenianie się tych dysfunkcji, ponieważ będą zgłaszane przez zainteresowane strony. To jest 

natura! prawo, że gdy istnieje moc, mniejsza moc wyrównywania licznika jest tworzona automatycznie. 

Tak więc zawsze będzie sprzeciw wobec status quo, a w niektórych przypadkach ta opozycja będzie 

gwałtowna. W jaki sposób my, jako społeczeństwo, zdecydujemy się rozwiązać tę sprzeczność, 

mówimy o sobie i być może o prawdopodobieństwie naszej przyszłości jako społeczeństwa. 

Prawdziwym testem demokracji jest integracja subkultur z głównym nurtem, biały zachowując 

wyjątkowy wkład takich grup. Musi to być powszechnie znane na wszystkich poziomach społecznych 

danego narodu, lub może pojawić się segregacja i wynikający z niej lęk i nienawiść. Jako społeczeństwo 

musimy być w stanie określić, co należy wziąć pod uwagę, a co należy odrzucać w tak moralnej 

metodzie, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie możemy stworzyć nowe pokolenie terrorystów i 

zmniejszyć wolę społeczeństwa, aby wyeliminować terroryzm. Krajowe, międzynarodowe i globalne 

aspekty terroryzmu mają wiele rozbieżnych początków i jako takie nie mają jednego podejścia do 

pacyfikowania działań danego terrorysty. We wszystkich przypadkach grupy terrorystyczne, które 

podejmują niewinne życie, nie uwzględniają koncepcji samowykluczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

rozważają własne pragnienia. Każdy, kto wierzy i wspiera takie grupy, ma podstawową dysfunkcję 

społeczną, która jest podłużna (tj. "Wypaczona") do współczesnych społeczeństw demokratycznych. 

W opinii tego autora dysfunkcje te rozpowszechniają szerokie poparcie dla stale ewoluującej formy 

ekstremizmu, czego skutkiem jest szeroko rozpowszechniona proliferacja aktów przemocy. W związku 

z tym zagrożenie terroryzmem ewoluuje szybciej niż współczesne społeczeństwa wydają się być w 

stanie zrekompensować. Poważny jest ten problem, że na Szczycie G8, które odbyło się we Francji w 

2003 r., Utworzono grupę działań państw-darczyńców, aby zapewnić każdemu chętnemu krajowi, 

który chce walczyć z terroryzmem, przy wsparciu finansowym dla wprowadzenia finansowego, 

imigracyjnego, celnego, handlu bronią, oraz programy egzekwowania prawa, w tym działania na rzecz 

ochrony cybernetycznego nadzoru i cyberbezpieczeństwa. Od tego momentu zaprezentowana 

zostanie rola, jaką odgrywa technologia informacyjna w ułatwianiu realizacji celów, programów i 

działań terrorystycznych 



Cyberterroryzm : Ewolucja 

Cel tej sekcji 

Rozpoznamy związek terroryzmu z technologią. Zapoznamy się z ewolucją od hakerów do crackerów, 

crackerów do cyberprzestępców i cyberprzestępców cyberterrorystów. Zidentyfikujemy kluczowe 

elementy składające się na termin cyberterroryzm. Zapoznamy  się z rolą wsparcia, jaką cyberterroryzm 

może wnieść do organizacji terrorystycznej. Zrozumiemy potencjalną współpracę między 

organizacjami przestępczymi i grupami terrorystycznymi w zakresie uzyskiwania umiejętności 

cybernetycznych. 

Wprowadzenie 

Wprowadzona przez Williama Gibsona w swojej książce Neuromancer z 1984 roku, cyberprzestrzeń 

jest określany jako wirtualna kraina komunikacji elektronicznej, umożliwiając interakcję ze 

społecznością, a przechowywanie i odtwarzanie informacji , cyberprzestrzeń wciąż ewoluuje, podobnie 

jak jej wykorzystanie przez wszystkie zainteresowane strony. Podzbiór cyberprzestrzeni to klasyfikacja 

naukowa science-fiction znana cyberpunkowi. Cyberpunk zajmuje się badaniem wpływu, jaki 

cybertechnologia wywiera na społeczeństwo. Dzisiejsza cyberprzestrzeń nie jest już science fiction, ale 

zamiast tego stała się integralnym aspektem współczesnych społeczeństw i wykracza poza 

konwencjonalne teoretyzowanie. Cyberprzestrzeń jest już teraz i musi wzbudzać zainteresowanie poza 

fantastycznymi kanałami medialnymi i naiwnie nazywanymi intelektualistami.  Jednym z godnych 

uwagi elementów cyberprzestrzeni jest Internet. W badaniu infrastruktury wspierającej, której dotyczy 

atak na wieże  World Trade, w zakresie informacji, technologii i koordynacji: wnioski z odpowiedzi 

World Trade Center, stwierdzono Od początku Internet działał, gdy inne sieci zawiodły, dostarczając 

telefon i tekst przesyłanie wiadomości do kluczowych urzędów miejskich, wspieranie aplikacji do 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz informowanie obywateli o postępach. Jest to dość niezwykłe, 

biorąc pod uwagę stopień uszkodzenia spowodowanego przez kolejne zawalenie budynków oraz stan 

organizacji sektora publicznego i prywatnego w pobliżu. Ten kanał komunikacji pozwolił na 

zmniejszenie paniki, podczas gdy zasoby zostały wykorzystane. Bez niego panika i strach płynący z tych 

ataków mogły być znacznie większe. Pamiętajcie, że terroryzm polega na zadawaniu lęku  i przemocy. 

Wyeliminowanie infrastruktury pomocniczej, nawet przez krótki czas w fizycznym kryzysie, ujawnia 

nieodłączną słabość naszej zależności od tej infrastruktury, a także przyczynia się do powstania lęku i 

paniki. Wspierający charakter cyberprzestrzeni czyni go potencjalnym celem jako mnożnik siły w 

połączeniu z innym, przyszłym fizycznym atakiem. W oświadczeniu, o którym doniesiono Hamidowi 

Mirowi z gazety Ausaf, Osama bin Laden powiedział po atakach z 11 września, że "setki młodych 

mężczyzn zadeklarowało mu, że są gotowi umrzeć, a tysiące muzułmańskich naukowców jest z nim i 

używają ich wiedza z zakresu chemii, biologii i od komputerów do elektroniki przeciwko niewiernym. " 

Ponieważ to oświadczenie zostało wydrukowane, odnotowano, że: zaszyfrowane, szczegółowe plany 

zniszczenia samolotów były na laptopie Ramzi Yousefa. Pomocnicy Osamy bin Ladena wykorzystali 

zaszyfrowaną wiadomość e-mail, aby przesłać 1 września instrukcje ataku na Mohammeda Atta. Strony 

internetowe systemu kontroli i pozyskiwania danych (SCADA) były dostępne dla członków al-Kaidy w 

celu zebrania informacji na temat tych potencjalnych celów. (Systemy SCADA są przeznaczone do 

monitorowania i kontrolowania urządzeń pomiarowych, takich jak systemy zasilania i dystrybucji 

wody). Komputery będące własnością Al-Kaidy miały dane strukturalne i inżynierskie związane z 

zaporami. Khalid Ibrahim, członek pakistańskiej grupy terrorystycznej Harkat-Ul Ansar, używa metod 

socjotechniki, aby zdobyć informacje na temat włamań do amerykańskich wojskowych sieci. 

Więźniowie Al-Kaidy, podczas przesłuchań, wyrazili zamiar wykorzystania narzędzi sieci 

komputerowych do realizacji swoich celów. Są to wyraźne początki organizacji terrorystycznych, które 

zdają sobie sprawę z wykorzystania i wykorzystania technologii informatycznych. Wydaje się, że z 



pewnością istnieje pewien stopień umiejętności technologicznych w operacjach terrorystycznych i nie 

wolno ich lekceważyć. Organizacje terrorystyczne pokazały również, że są w stanie nie tylko 

wykorzystywać technologię, ale także przeciwstawiać się nam (np. wkładki do pocisków). W tej części 

zaprezentowana zostanie analiza podstawowej ewolucji cyberterroryzmu. Ta ewolucja zaczyna się od 

bardzo krótkiej historii przemysłu komputerowego i pojawienia się sieci kontaktów. To z kolei 

wprowadzi pojęcia hakerów i haktywizmu, krakersy i pękanie, a następnie wprowadzenie do 

cyberprzestępczości. Z tej fundacji zostanie zaoferowana cyberterroryzująca rola wspierająca 

terroryzm. 

Bity i chipy 

Od czasów projektu Colossus w Blechley Park w Anglii oraz rozwoju elektronicznego integratora 

numerycznego i komputera (ENIAC), komputery wykorzystywały lampy próżniowe i sterowanie 

elektromechaniczne, a także zajmowały duże pokoje. Te maszyny były nie tylko pierwszym wielkim 

krokiem naprzód w dziedzinie komputerów; działali w izolacji i tajemnicy na początku lat 

czterdziestych. W latach 50. komputery takie jak Uniwersalny Automatyczny Komputer (UNIVAC) 

zaczęły wkraczać do społeczności biznesowej jako maszyny biznesowe do przetwarzania danych. Wraz 

z wprowadzeniem technologii tranzystorów i układów scalonych komputery zaczęły pojawiać się w 

dużych obiektach biznesowych i rządowych jako komputery typu mainframe w latach 60. XX wieku. 

Rozwój układów scalonych pozwolił na to, że komputery stały się mniejsze i szybsze, a wynalezienie 

modulatora-demodulatora (MODEM) umożliwiło komputerom cyfrowym komunikację za 

pośrednictwem standardowych analogowych linii telefonicznych. Był to rozwój pierwszego 

dynamicznego układu pamięci RAM (RAM) i pierwszego mikroprocesora, który zapoczątkował nową 

erę w komputerach w latach 70. wraz z tworzeniem minikomputerów i mikrokomputerów. Kiedy 

zostały one połączone z nowo utworzoną Advanced Research Projects Agencynetwork (ARPAnet), 

Internet rozpoczął swoją wczesną ewolucję w kierunku osadzania się w obecnej sytuacji. Usługi takie 

jak przesyłanie wiadomości, poczta e-mail, usługa Telnet (tj. Usługa protokołowania zdalnego 

sterowania komputerami) i protokół przesyłania plików (FTP) do przesyłania plików między systemami 

były teraz dostępne dla ograniczonej liczby osób obejmujących duży obszar geograficzny. W latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozwój ten nadal się nasilał, czego wynikiem były mocniejsze 

możliwości przetwarzania, mniejsze rozmiary fizyczne, rozbudowana łączność telekomunikacyjna i 

bardziej solidna sieć z utworzeniem infrastruktury sieci National Science Foundation (NSFnet). Nowe 

protokoły i standardy zostały ustanowione dla sieci, ponieważ miliony rozpoczęły surfowanie po 

Internecie w latach 90. XX wieku. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, całe nowe innowacje w 

technologiach cyfrowych doprowadziły do wykorzystania sieci w każdym aspekcie działalności 

biznesowej i rządowej. Operacje te mają swoje własne konkretne programy, w tym zysk, zarządzanie 

społeczne i kontrolę, a ostatecznie posiadanie i władza nad informacjami w tak zwanym Ery Informacji. 

Te nowe technologie zmieniły sposób, w jaki społeczeństwa trawią informacje, a przy ich użyciu 

wpływają na formułowanie nowej wiedzy. Zasadniczo wiedza to zrozumienie informacji uzyskanych z 

doświadczenia uczenia się, a jeśli to doświadczenie zostanie ukształtowane, rezultatem będzie 

przewidywany wynik skanowania. Ponieważ społeczeństwo ma i nadal boryka się z metodami i 

konsekwencjami kontrolowania informacji, zainteresowane strony nieustannie podkreślają swoje 

perspektywy dotyczące rozwoju i wykorzystania cyberprzestrzeni w różny sposób. Kontrolowanie tego 

nowego medium pozwala kontrolować przepływ informacji, a tym samym zyskać dodatkową miarę 

społeczeństwa napędu łopatkowego. Jak już wspomniano, moc, która istnieje automatycznie, tworzy 

mniejszą, równoważącą moc, a cyberprzestrzeń ze wszystkimi jej udziałowcami nie jest niczym innym. 

. Ta centralna realizacja tworzy szereg podmiotów wyzyskujących i wyzyskujących, takich jak hakerzy, 

przestępcy, cyberprzestępcy, a co najważniejsze w tym tekście, cyberterroryści 



Hacking I Hacktywizacja 

We wczesnych dniach komputeryzacji hakerzy byli uważani za bardziej bycia technicznym maniakiem, 

niż jakąś złą mocą obliczeniową, która niszczy systemy. Termin "hacker" obejmuje programistów, 

którzy lubią odkrywać ograniczenia technologii komputerowych. Obejmuje to wszystko, od gier, 

aplikacji biznesowych, systemów komunikacji stacjonarnej i satelitarnej oraz sieci wszelkiego rodzaju. 

Tradycyjnie hakerzy postrzegali siebie jako innowatorów i działaczy na rzecz poprawy sytuacji w 

przemyśle i dążyli do podnoszenia poczucia sprawności wśród zgłoszonych przez siebie rówieśników. 

Przeanalizowali oprogramowanie i systemy pod kątem błędów i słabości, najczęściej bez zgody 

właścicieli i na własny koszt. Opracowali rozwiązania do bezpłatnej dystrybucji, znane jako freeware i 

shareware. Hakerzy chętnie opublikowali swoje wyniki wśród akademickich dzienników i nie-

akademickich  (choć utwierdzeni przez hakerów nie zgadzali się z tą perspektywą). W wielu 

przypadkach zgłaszali swoje wyniki bezpośrednio zainteresowanemu biznesowi w nadziei, że pojawią 

się usprawnienia, i kontynuują je. działalność dzisiaj. U podstaw wielu społeczności hakerów uważa się, 

że całe oprogramowanie powinno być bezpłatne lub przynajmniej stosunkowo niedrogie po 

opracowaniu, tworząc pojęcie oprogramowania open source. Każda osoba lub organizacja, która szuka 

ciągłych zysków ze swojego oprogramowania była / jest uważana za chciwą przez społeczność 

hackerów. Kiedy firmy programistyczne zaczęły czerpać ogromne zyski z branży komputerowej w 

wyniku kodowania podstaw wielu niezapłaconych hakerów, nastąpił fundamentalny podział 

społeczności hakerów na całość. Osoby o nie utopijnej perspektywie zaczęły wyłaniać się jako 

destrukcyjne, destrukcyjne i wyzyskujące na korzyść interesów i interesów rządowych. Poprzez swoje 

działania ci hakerzy przynieśli karalne konsekwencje społeczności hackerów jako całości. Konieczne 

stało się, aby przedsiębiorstwa promowały opracowywanie nowych przepisów i egzekwowanie 

istniejących przepisów, zapobiegając nieuprawnionemu wprowadzaniu i kradzieży informacji 

zastrzeżonych, a także aby zapobiegały przerwaniu bieżących działań biznesowych i usług. Starając się 

zdystansować od tych osób, społeczność hackerów stworzył termin "cracker". Podczas gdy w 

społeczeństwie jest wiele osób, które upierają się przy łączeniu terminu hacking z crackingiem, to, co 

naprawdę rozdziela te dwie grupy, jest aktywizmem prawnym. Dzięki Internetowi można znaleźć 

niezliczoną ilość podręczników na temat legalnych hakerów, pokazując, gdzie znajdują się granice i te 

instrukcje sprawiają , aby było jasne, że ich nie przekroczy. Powód tej legalnej linii opiera się na 

podstawach komunikacji danych. Istota komunikacji wymaga początkowego drżenia ręki pomiędzy 

dwoma systemami łączącymi. Zasadniczo jest to odpowiednik dwóch osób rozpoczynających rozmowę, 

pytając najpierw, w jakim języku będą mówić, i na jakie rany zadbają podczas rozmowy (tj. Protokołu). 

Oznacza to, że faza inicjalizacji między dwoma systemami jest otwartym dialogiem i podlega obserwacji 

(tj. Nowoczesnemu podsłuchowi). Inne systemy, takie jak witryny sieci Web, mają zapisane pliki 

otwarte, ponieważ wymagane dla żądanych usług i funkcji łączenia i / lub obsługiwanych systemów (tj. 

Tabele przeglądania usług sieciowych itp.). Te również podlegają hakerowi badającemu ich strukturę i 

zawartość. Aby korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem usługodawcy internetowego, 

użytkownik musi mieć określone prawa dostępu w systemie. Korzystanie z tych praw do przeglądania 

zasobów samo w sobie stanowi hakowanie prawne, ponieważ dostęp został przyznany jako 

subskrybent usługi. Hackowanie przecina linię w crackowaniem, gdy pliki są modyfikowane lub 

kopiowane bez dorozumianych uprawnień. Autor opowiada się za sprawdzeniem z adwokatem, zanim 

uwierzy komukolwiek, jaka jest obecna wersja hackowania, ponieważ ta linia zmienia się w wyniku 

orzeczeń sądowych i aktywizmu prokuratora, dążącego do rozszerzenia istniejącego prawa przez sądy. 

To, co kryje się za motywacją hakera do odkrywania możliwości systemu, opiera się na osobistym 

kwestionowaniu jego umiejętności, a także na zracjonalizowanym elemencie aktywizmu. Haktywizm 

(czyli hacking w połączeniu z aktywizmem) polega na wykorzystaniu zasobów komputerowych w 

sposób legalny, aby zachęcić do zmiany społecznych. Jednym z bardzo interesujących i dobrze 



ugruntowanych osiągnięć w dziedzinie haktywizmu jest wykorzystywanie cyberataków do wspierania 

społecznego aktywizmu. Jest to forma elektronicznego nieposłuszeństwa obywatelskiego, które 

zaspokaja dużą liczbę użytkowników Internetu (tj. "Czasami nawet do 10.000 osób), aby jednocześnie 

odwiedzać daną witrynę internetową lub obiekt sieciowy w określonym czasie. Skutecznie powoduje 

to quasi-prawną rozproszony atak usługowy na docelowy obiekt. Ponieważ istnieje tak wiele żądań 

użytkowników obiektu docelowego występujących jednocześnie, usługa jest zakłócana i / lub 

uniemożliwiana każdemu, kto próbuje uzyskać do niej dostęp. W wielu przypadkach organizatorzy 

dystrybuują oprogramowanie do uczestników, którzy koncentrują się na konkretnych usługach, które 

będą niedostępne podczas wspólnych wizyt. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy cyberataków spotykają 

się, aby zaprotestować przeciwko aktywności w świecie fizycznym, takiej jak wojna, propozycje 

legislacyjne i inne agendy społeczne i polityczne. Domena ta (np. Hakowanie) nadal się zmniejsza, 

ponieważ umowy licencyjne na oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie i ustawodawstwo 

dotyczące bezpieczeństwa narodowego nadal ograniczają korzystanie z oprogramowania i systemów 

telekomunikacyjnych w nieokreślonych celach. Umowy licencyjne stwierdzają, że oprogramowanie 

jest własnością danej firmy, i jako takie, użytkownik musi wyrazić zgodę na warunki umowy przed 

udzieleniem pozwolenia na jej użycie. Oznacza to, że zgoda na ograniczenia, takie jak dekompilacja 

kodu źródłowego oprogramowania, może zostać uznana za naruszenie umowy i potencjalnie 

naruszenie prawa cywilnego i / lub karnego. Ponadto prawodawstwo takie jak ustawa 

DigitalMillennium Copyright Act z 1998 r. czyni przestępstwem: 

 Omijanie mechanizmów antypirackich wbudowanych w komercyjne oprogramowanie. 

 Produkcja, sprzedaż lub dystrybucja urządzeń kopiujących oprogramowanie, które łamią 

mechanizmy ochrony przed kopiowaniem. 

Ustawa powoduje również, że internetowy system hosta odpowiada za licencjonowanie opłat za 

dystrybucję treści dokonywanych przez jej członków (tj. "witryny downloaderów muzyki, takie jak 

Napster) i wymaga usunięcia treści chronionych prawem autorskim ze stron internetowych ich 

użytkowników. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące łamania urządzeń zabezpieczających w 

ramach badań nad interoperacyjnością produktów i testami penetracyjnymi, ale są one mocno 

restrykcyjne i są uważane za ostro sprawdzone przez społeczność hakerską w zakresie legalności, 

ponieważ trwające sprawy sądowe ustanawiają pierwszeństwo. W ostatecznym rozrachunku 

społeczność hakerów będzie nadal eksplorować obszary, które nie mają żadnych konkretnych 

konsekwencji, pozostawiając nielegalne działania crackerom. 

Crackerzy i Cracking 

Opierając się na podstawowych umiejętnościach zdobytych jako hacker, crackersi mają i nadal 

poszerzają "otwarcie" systemów komputerowych na swoje szczególne pragnienia. Cracker lubią rościć 

sobie prawa do łamania zakazanych struktur, aby zdobyć nagrodę za ich umiejętności. Chęć złamania 

algorytmu szyfrowania, wyłączenia mechanizmu antykradzieżowego gry, a nawet stworzenia pudelka 

z narzędziami, zapewniającego nieuczciwą przewagę nad innymi uczestnikami w grze online, to tylko 

kilka przykładów działań typu cracker. Niezależnie od aspektów łamania zabezpieczeń, osoby te 

przenoszą wiele aspektów społecznych hakerów, aby usprawiedliwić wykorzystanie niekompletnych, 

słabych i / lub skomercjalizowanych systemów. Jednym z obszarów, w którym krakersy przodują, są 

testy niszczące. Termin ten jest używany dosłownie, ponieważ krakersy łamią mechanizmy ochronne i 

osłabiają słabe systemy. Testy niszczące mają tę wartość społeczną, że zainteresowane strony są 

przekazywane do słabszych systemów tylko wtedy, gdy są zakłócone lub przerwane. Ewolucja branży 

bezpieczeństwa oprogramowania była odpowiedzią na coraz bardziej wyrafinowane ataki na 

komputery i struktury sieciowe. Chociaż w żadnym wypadku nie jest to uzasadnieniem dla nielegalnych 

zachowań, osoby atakujące mają tendencję do postrzegania badań niszczących w większym stopniu 



usług publicznych niż działań kryminalnych. Innym przeniesieniem z domeny hakerskiej jest 

niezadowolenie z spekulacji i antykomercjalizacji. Pogląd, że firmy mogły czerpać lwią część zysków z 

pracy innych, sprawia kłopoty ludziom we wszystkich społeczeństwach. Crackerzy aktywnie 

dekompilują oprogramowanie, aby rozszyfrować wewnętrzne mechanizmy ochronne, 

udokumentować te mechanizmy do przyszłych prób złamania zabezpieczeń i wydać pękniętą wersję 

oprogramowania na cały Internet i tradycyjne miejsca sprzedaży. W dużej części Azji dostępne są 

spękane wersje oprogramowania, takie jak Microsoft's Office, popularne gry i wiele innych, za grosze 

na dolarach w witrynach sklepowych. Jest to jeden z obszarów, w którym crackery przekraczają linię i 

wchodzą w szeregi cyberprzestępców w celu rozpowszechnienia rozproszonych produktów i zostaną 

omówione w następnej sekcji. Najbardziej charakterystycznym aspektem crackerów które mają wpływ 

na cały przemysł komputerowy, jest rozwój i globalna dystrybucja silników exploitów. Exploit to część 

oprogramowania, które wykorzystuje znaną lukę w innym pakiecie oprogramowania, które może 

następnie zostać wykorzystane do przejęcia lub wyłączenia pakietu w celu uzyskania innego wyniku 

końcowego. Wyobraź sobie, że firma stosuje oprogramowanie sprzętowe / oprogramowanie zapory w 

ich punkcie połączenia z Internetem. Teraz funkcją zapory jest ukrywanie interna! adres internetowy 

protokołu internetowego (IP) ze świata zewnętrznego, kontroluj przepływ pakietów danych przez 

różne porty (tj. logiczne przesyłanie danych przez kanały) w kierunkach przychodzących i 

wychodzących oraz kontroluj dostęp do programu za pośrednictwem tych portów. Nawet jeśli ta 

zapora została poprawnie skonfigurowana i zainstalowana, może nadal mieć nieznaną słabość w 

programowaniu podstawowym. Haker lub cracker mogą odkryć tę lukę i powiadomić zainteresowane 

strony o tym, jak przeniknąć firewall. Może się zdarzyć, że zostanie stworzony exploit specjalnie 

zaprojektowany dla tej zapory sieciowej, która wymaga bardzo niewielkich umiejętności w zakresie 

wdrażania (tj. Skryptów dla dzieci) i może być wykorzystana do obniżenia i / lub przeniknięcia do zapory 

ogniowej. Ponadto, ten exploit może pozwolić użytkownikowi na dostosowanie pożądanego wyniku 

po uzyskaniu dostępu do zapory ogniowej. Ponieważ exploity są zwykle szeroko rozpowszechnione i 

łatwo dostępne dla każdego, kto chce je wykorzystać, ta konkretna marka zapory ogniowej i jej kolejni 

klienci mają poważne kłopoty. Rezultat netto jest taki, że producent ściany ogniowej ma problem z 

niezawodnością, kwestię odpowiedzialności komercyjnej, która musi zostać szybko rozwiązana, oraz 

koszmar związany z public relations, który wymaga szybkiej mobilizacji, aby uniemożliwić konkurentom 

udział w rynku, podczas gdy milion ludzi  pobiera je i używa  aby wykorzystać, do uyskania dostęp i 

zakłócać sieć. Producent będzie musiał skutecznie utworzyć poprawkę szybko, aby wyeliminować tę 

wadliwość, która może wymagać aktualizacji oprogramowania układowego lub oprogramowania. Taki 

scenariusz przynosi się codziennie na całym świecie. Produkcja oprogramowania nie jest bezbłędna. W 

wielu przypadkach usterki są publikowane przez producenta przed powszechnym atakiem, aby ogłosić, 

że dostępna jest łata oprogramowania w celu rozwiązania problemu. Te komunikaty są przeznaczone 

dla administratorów systemu do uzyskiwania dostępu do nowej łatki lub aktualizacji i instalowania jej 

na odpowiednich systemach. Kiedy te łatki nie są zainstalowane, exploity, które zostały utworzone dla 

danej łatki, mogą zostać wykorzystane do stworzenia spustoszenia w systemach połączonych z 

Internetem i / lub w innych połączonych systemach (tj. Sieciach prywatnych, takich jak bankowość 

bankomatowa). Wirus Code Red jest klasycznym przykładem użycia znanej słabości przepełnienia 

bufora w systemach, które nie zostały załatane przez administratorów systemu. W rezultacie ponad 

250 000 hostów serwerów zostało przenikniętych i tymczasowo wyłączonych. Łatwo można było tego 

dokonać, gdyby chińscy programiści postanowili zrobić coś więcej niż po prostu zamówić porwaną 

serwer, aby uruchomić rozproszony atak typu "odmowa usługi" na witrynę U.S.White House'sWeb. 

Poziom umiejętności komputera potrzebny do korzystania z exploitów najbardziej podatnych na atak 

jest stosunkowo niski, a umiejętność jego rozwijania może być dość wysoka. Łamanie systemów 

komputerowych wymaga różnych umiejętności w sprzęcie, oprogramowaniu i środowiskach 

sieciowych. Te podstawowe umiejętności mogą początkowo być prowadzone przez studia na poziomie 



uniwersyteckim, dziesiątki książek o samopomocy i wiele osobistych ćwiczeń. Kiedy krakers osiąga 

wysoki poziom wiedzy na temat łamania i włamywania się do systemów, do czego służą te 

umiejętności? Występuje poważna rozbieżność wśród społeczności crackerów. Jedna grupa 

kontynuuje nielegalne kwestionowanie systemów osobistej chwały i aktywizmu społecznego, biała 

mniejsza grupa zwraca się ku wykorzystywaniu swoich umiejętności poprzez zatrudnianie lub 

tworzenie organizacji przestępczych. 

Cyberprzestępcy i cyberprzestępczość 

Wszędzie tam, gdzie istnieją solidne społeczeństwa, oportuniści pojawią się z mniej niż honorowymi 

intencjami. Przestępstwo  nie jest niczym nowym, a świat cyberprzestrzeni nadal będzie miał 

sprawiedliwy udział. Przestępstwo uważane jest za działanie niezgodne z prawem, a jeśli zostaniesz 

uznany za winnego  popełnienia przestępstwa, skutkuje to podłą formą kary. Przestępstwa 

komputerowe są uważane za większość przestępstw za popełnienie bezprawnego działania z 

komputerem. Cyberprzestępczość nie jest zbyt duża i często jest uważana za przestępstwo 

komputerowe. Cyberprzestępczość może składać się z aktów omawianych w poprzedniej części 

dotyczącej łamania zabezpieczeń, sprzedaży lub transportu kontrabandy w cyberprzestrzeni, kradzieży 

mienia, w tym tożsamości ludzi, oraz wielu innych przestępstw uznanych za odpowiednie w 

społeczeństwach i rządach. Jest to duża sieć, która jest rzucana, by łapać kryminalistów, którzy używają 

cyberprzestrzeni do popełniania przestępstw. W rzeczywistości im większy wpływ na interesy biznesu 

społecznego, tym więcej zasobów zostanie wykorzystanych na cyberprzestępczość. Przez całe lata 

osiemdziesiąte istniały bardzo godne uwagi wysokie notowania, które powodowały, że firmy i rządy 

wprowadzały nowe przepisy i zasady egzekwowania. Obejmowały one: 

 Trzej zachodnioniemieccy szpiedzy wdzierają się do systemu komputerowego w Laboratorium 

Lawrence Berkley. Szpiedzy ci uzyskali poufne dokumenty elektroniczne dotyczące inicjatywy 

obrony strategicznej (tj. Gwiezdnych wojen) i projektów półprzewodników. Złodzieje zostali 

zatrzymani po tym, jak astronom Cliff Stolinotic przeprowadził włamania do komputera i 

przeprowadził własne śledztwo, czego skutkiem było aresztowanie szpiegów i opublikowanie 

opowiadania zatytułowanego The Cuckoo 'sEgg. 

 

 Pierwszy tak zwany celebryta-haker, Kevin Mitnick, pojawił się po serii oszałamiających 

osiągnięć, które doprowadziły do jego późniejszego aresztowania i skazania. Eksploitami tymi 

objęto kradzież własności intelektualnej oraz bezpłatne korzystanie z usług telefonicznych na 

odległość, a także odnotowano usunięcie jego historii kryminalnej z rejestrów policyjnych i 

sądowych. 

 

W najnowszej historii (1998) złodzieje używający technik cyberprzestępczości penetrowali wojskowe 

sieci komputerowe U.S.A. przez wiele lat, co doprowadziło do pobrania dużej liczby "wrażliwych plików 

technicznych". Tak zwane śledztwo w sprawie Księżycowego Labiryntu przez władze federalne śledziło 

złodziei aż do Moskwy, i nie zostały one zatrzymane dla danych. W 2003 r. Rumuńscy cyberprzestępcy 

przeniknęli do stacji badawczej Bieguna Południowego Narodowej Fundacji Naukowej i wprowadzili 

szantaż, który polegał na żądaniu spłaty lub przekazaniu danych stacji innym krajom. W raporcie z 2002 

roku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych James Lewisstates: 

 



„Podkreślając ponadnarodowy charakter problemów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, 

w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się wysoce wyrafinowane gangi przestępcze zdolne do 

wykorzystywania luk w sieciach biznesowych. Celem nie jest terror, ale oszustwo lub zbieranie 

informacji cennych ekonomicznie. Kradzież zastrzeżonych informacji pozostaje źródłem 

najpoważniejszych strat.” 

Oznacza to, że cyberprzestępcy stali się dobrze zorganizowani, mają wysokie kwalifikacje i celują w 

konkretne zasoby do sprzedaży. Oznacza to również, że w celu ograniczenia lub wyeliminowania takich 

działań wymagane jest wielostronne podejście obejmujące kraje z całego świata, ponieważ organizacje 

przestępcze, które wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie komputerowe, kończą się 

granicami ignorancji. Ponieważ cyberprzestrzeń obejmuje wielonarodowe jurysdykcje, 

cyberprzestępcy obchodzą prokuraturę, działając w krajach, które mają słabe lub nieistniejące prawa 

dotyczące przestępczości komputerowej lub brakuje im zasobów do silnego egzekwowania takich 

przepisów. Łatwość, z jaką można zrobić cyberprzestępczość, jest jaskrawym przeciwieństwem 

długiego procesu uzyskiwania uprawnień do uzyskiwania dostępu do transakcji i śledzenia informacji 

ze wszystkich systemów uczestniczących w łańcuchu zdarzeń, a także wnioskowania o tym, co 

faktycznie się wydarzyło i skąd pochodzi. W rezultacie rządy z całego świata zawarły umowy i 

konwencje dotyczące współpracy w celu ułatwienia egzekwowania prawa cybernetycznego w celu 

zniechęcenia i zapobiegania cyberprzestępczości. Umowy te mają na celu promowanie tworzenia 

spójnego prawa dotyczącego przestępstw komputerowych, prowadzenia dochodzeń w ramach 

współpracy, zachęcania do egzekwowania tych praw i przewidywania ekstradycji w przypadku 

złamania tych przepisów. W rezultacie rządy z całego świata zawarły umowy i konwencje dotyczące 

współpracy w celu ułatwienia egzekwowania prawa cybernetycznego w celu zniechęcenia i 

zapobiegania cyberprzestępczości. Umowy te mają na celu promowanie tworzenia spójnego prawa 

dotyczącego przestępstw komputerowych, prowadzenia dochodzeń w ramach współpracy, zachęcania 

do egzekwowania tych praw i przewidywania ekstradycji w przypadku złamania tych przepisów. W 

rezultacie problemy jurysdykcyjne zmniejszają się, gdy wysiłki te posuwają się naprzód. Grupa G8, 

która składa się z Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych, utworzyła podgrupę ds. Zaawansowanej technologii w 1997 r. Celem grupy było 

opracowanie wszechstronnego, istotnego i proceduralnego komputera. prawo karne, aby nie istniała 

bezpieczna przystań dla takich sprawców. W 2001 r. Konwencja Rady Europy, a w 2002 r. Komisja 

Wspólnot Europejskich ustanowiły komputerowe artykuły przestępcze w celu zwalczania wzrostu 

zagrożenia cyberprzestępczością. Ponadto, ciągłe wysiłki na rzecz zmniejszenia tego zagrożenia 

poprzez Organizację Państw Amerykańskich i Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w celu 

wdrożenia przepisów i procedur egzekwowania prawa spójnych z resztą świata. Jednak ustalenie, że 

cyberprzestępczość się wydarzyła i faktycznie robi cokolwiek na jej temat, nie jest prostym procesem. 

Proces łapania cyberprzestępców może być długi, złożony i wymaga czasu i cierpliwości. Odkładając na 

bok kwestie jurysdykcyjne i ponadnarodowe dochodzeń cybernetycznych, istnieją skuteczne trzy 

standardowe metody łapania cyberprzestępców. Pierwsze z tych metod obejmuje wykorzystanie 

dzienników audytu i transakcji, które wszystkie połączone w sieć komponenty systemu 

komputerowego podtrzymują, aby powrócić do elektronicznej ścieżki cyberprzestępcy w nadziei 

uzyskania punktu (ów) źródłowych. Egzekwowanie prawa byłoby następnie kontynuowane z 

fizycznymi aspektami dochodzenia obejmującymi wywiady, pułapki telefoniczne i ślady, stały nadzór 

oraz konfiskata i zastosowanie kryminalistyki komputerowej w celu ustalenia historii spraw do 

wniesienia oskarżenia. Druga metoda polega na stworzeniu atrakcyjnego celu znanego jako honeypot. 

Ludzie mają tendencję do podążania ścieżką najmniejszego oporu, a jednocześnie przyciągania do 

interesujących lub cennych przedmiotów. Honeypots umożliwiają administratorom systemów i 

organom ścigania udostępnienie łatwo dostępnego celu potencjalnym cyberprzestępcom, mając 



jednocześnie nadzieję na wzmocnienie środków bezpieczeństwa w innych częściach ich systemów. Gdy 

intruz wchodzi do honeypotu (tj. Pułapki serwera komputerowego przeznaczonego do pułapki na 

intruza), monitory transakcji i alarmy wykrywają wtargnięcie i śledzą wszystkie działania intruza. Jest 

to na ogół początkowa faza śledzenia danej osoby do miejsca jej pochodzenia, a także zapewniania 

lepszego zrozumienia intencji intruza. Od tego momentu można zastosować tradycyjne elektroniczne 

i fizyczne techniki dochodzenia, aby zlokalizować osobę (osoby) zaangażowaną w włamanie i / lub 

kradzież. Ostatnia metoda wykorzystuje elektroniczne urządzenia monitorujące, takie jak system 

Carnivore. Jakie systemy, takie jak Carnivore, to przechwytywanie całej komunikacji internetowej 

przepływającej przez monitorowany system. Obejmuje to przeglądanie stron internetowych, 

przesyłanie plików, wydane polecenia protokołu i wiadomości e-mail. Kiedy te "pudełka" są dołączone 

do serwera dostawcy usług internetowych, działania internetowe monitorowanego użytkownika mogą 

być rejestrowane w celu dalszej analizy i / lub ścigania. W większości przypadków wymagane jest 

zezwolenie sądowe, a określone konta użytkowników są identyfikowane do celów nadzoru, ale nie 

zawsze. Te trzy metody są w istocie tym, z czym cyberprzestępcy muszą pracować na granicy 

elektronicznej, z wyłączeniem technik angażowanych społecznie. Egzekwowanie prawa i legislatury 

rządowe ostatecznie określają etykietowanie przestępców i stosowanie prawa w odniesieniu do 

działań danej osoby. Tam, gdzie pojawia się to ograniczenie, zależy to od bieżących wydarzeń i 

szczególnego zainteresowania społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku migracji hakerów 

przeprowadzających się do społeczności crackerów, cyber przestępców z odpowiednimi zachętami i 

motywacjami mogą być zachęcani do wejścia na arenę cyberterroryzmu. Gdzie zatem wyznaczamy tę 

granicę między cyberprzestępczością a cyberterroryzmem? Czy rzeczywiście jesteśmy zainteresowani 

skupieniem naszych obecnych wysiłków na identyfikowaniu i karaniu terrorystów? Takie 

rozgraniczenie nie może zależeć od czynników zewnętrznych poprzez zwykłą zmianę przypisania lub 

przeklasyfikowanie działań danej osoby. Zdaniem autora, stanie się cyberterroryzmem wymaga 

dostosowania celów grupy terrorystycznej i jako taki musi stać się nową klasyfikacją działającą na 

innym paradygmacie cyberprzestępczości, co zostanie omówione w następnej części  

Cyber Terroryzm i Cyber Terroryści 

Na całym świecie akademickim, biznesowym i rządowym rozważano różne spojrzenia na ważność 

pojęcia cyberterroryzmu oraz publikowano  konferencje, czasopisma, białe księgi. Różnice w 

perspektywie mają swoje źródło w precyzyjnym określeniu, co powinno obejmować działania 

cyberterroryzmu. Definicje te obejmowały wszystko, od konwergencji cyberprzestrzeni i terroryzmu 

do "poważnych strat gospodarczych". Prawda jest taka, że ponieważ nie ma takiego ustawowo 

zdefiniowanego znaczenia, domena jest otwarta na debatę, spór i ostatecznie dwuznaczność. 

Podobnie jak w każdej branży, nowe koncepcje są stosowane do wcześniej omawianych dziedzin, aby 

dokładniej zdefiniować i rozwinąć tę koncepcję. Niektóre są akceptowane, podczas gdy inne są 

całkowicie odrzucone. W raporcie z 1998 r. Wydanym przez Centrum Strategii i Studiów 

Międzynarodowych pt. Cyberprzestępczość, Cyberterroryzm, Cyberwojna, Odwrócenie 

elektronicznego Waterloo, została zaproponowana jedna z pierwszych powszechnie akceptowanych 

definicji cyberterroryzmu. Cyberterroryzm można zdefiniować jako: 

Cyberterroryzm oznacza z premedytacją, umotywowane politycznie ataki grup lokalnych lub tajnych 

agentów lub jednostek przeciwko informacjom i systemom komputerowym, programom 

komputerowym i danym, które skutkują przemocą przeciwko nieumiejętnym celom. 

W 2004 r., Przed Senacką Podkomisją Sądownictwa ds. Terroryzmu, Technologii i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, zastępca zastępcy dyrektora Cyber-Oddziału FBI Keith Lourdeau zdefiniował 

cyberterroryzm jako: 



„przestępstwo popełnione przez użycie komputerów i możliwości telekomunikacyjnych, skutkujące 

przemocą, zniszczeniem i / lub przerwaniem usług, gdzie zamierzonym celem jest stworzenie zjawiska 

powodującego zamieszanie i niepewność w obrębie danej populacji, w celu wywarcia wpływu na rząd 

lub społeczeństwo, aby dostosować się do określonego programu politycznego, społecznego lub 

ideologicznego.” 

Głównym problemem związanym z tymi dwoma definicjami jest postrzeganie jednostki jako 

cyberterroryzmu. Oznacza to, że jeśli dana osoba nie lubi tego, co robi rząd, w odpowiedzi postanawia 

zakomunikować tę niezgodę, zmieniając stronę internetową departamentu rządowego w sposób 

wywołujący strach u kogoś, kto ją ogląda (np. Strach jest uważany za przemoc), ta osoba jest teraz 

cyberterroryzmem ze względu na ich polityczne skłonności i nielegalne działania komputerowe. 

Istnieje wiele historycznych relacji osób próbujących sformułować pokojowe twierdzenie polityczne 

(tj. Legalne lub nielegalne), które powoduje, że ludzie w społeczeństwie drżą ze strachu. Współczesne 

społeczeństwa muszą wyraźnie rozróżniać między lękiem, który może być spowodowany przez 

orientację lub twierdzenie jednostki, a każdą fizyczną przemocą wprowadzoną w życie. W przeciwnym 

razie społeczeństwa nigdy nie będą mogły ewoluować lub przezwyciężyć przestarzałe ideologie, i 

poświęcić olbrzymi wysiłek na symptomy zamiast na przyczyny źródłowe. Cały ruch antyterrorystyczny 

opiera się na założeniu, że istnieją organizacje aktywnie działające na rzecz zranienia i zabijania 

niewinnych ludzi na całym świecie. W opinii tego autora, należy nawiązać kontakt między tymi 

organizacjami a działaniami przestępców komputerowych, przed oznaczeniem jakiegokolwiek cyber-

biznesu. terrorysta. Choć może to brzmieć uproszczająco, zanim my, obywatele, przedsiębiorstwa i 

organizacje rządowe, możemy podjąć ukierunkowane działania skierowane przeciwko 

cyberterroryzmowi, musimy najpierw jasno określić, jaki będzie nasz cel. Ten autor proponuje 

kompromisową definicję poprzednich definicji w następujący sposób: 

Cyberterroryzm jest z premedytacją, politycznie umotywowanym przestępstwem popełnianym przez 

grupy ponadnarodowe lub tajnych agentów, przeciwko informacjom i systemom komputerowym, 

programom komputerowym i danym, które skutkują przemocą fizyczną, której celem jest stworzenie 

strachu w nieusuwalnych celach. 

Praca, w oparciu o tę definicję, przypadkowych hakerów, pojedynczych crackerów i finansowo 

nastawionych osób i organizacji cyberprzestępczych nie będzie uważana za cyberterrorystów. Ataki na 

bojowników również nie mieszczą się w tej definicji, a zamiast tego będą traktowane jako cyber-wojna. 

Taki zakres definicji dla cyberterroryzmu nie świadczy jednak o jakiejkolwiek przestępczości na mocy 

obowiązujących przepisów, ani nie wyklucza poważnych przestępstw komputerowych, ale takie 

przestępstwa muszą być powiązane z fizycznym terroryzmem. Mówiąc najprościej, nowe prawo 

dotyczące cyberterroryzmu musi rozróżniać przeszłe komputerowe przestępcze akty poprzez 

włączanie przemocy fizycznej jako wyniku dokonanego przez organizacje terrorystyczne. Po 

rozwiązaniu tego problemu można rozpocząć prace nad jego wyeliminowaniem, a jeśli to możliwe, 

pomóc w zabezpieczeniu systemów ze wszystkich kategorii przestępstw komputerowych. W tym celu 

wiceprezes Keith Lourdeau oświadczył: "Ponieważ gospodarka narodu staje się bardziej zależna od 

komputerów, a Internet staje się coraz bardziej integralną częścią naszego społeczeństwa, nowe 

cyfrowe luki sprawiają, że amerykańskie systemy sieciowe są potencjalnie skierowane do coraz 

większej liczby osób, w tym terrorystów ". Oznacza to, że poprzez pracę na rzecz bezpieczeństwa w 

ogólności, wprowadzone zostaną dodatkowe mechanizmy, które zapobiegną atakowaniu tej 

infrastruktury przez terrorystów. Ale zanim ktokolwiek obroni się przed atakiem cyberterrorystów, 

trzeba zbadać cele, metody ataku i ogólną infrastrukturę terrorystów. Ostatni akapit tego fragmentu 

zostanie omówiony w tej sekcji, w której pozostałe pozycje zostaną omówione w kolejnych częściach 

Komunikacja, koordynacja i udostępnianie informacji 



Globalna infrastruktura informacyjna zapewnia komunikowanie się terrorystom na duże odległości 

między nimi za pomocą głosu (np. Telefonii stacjonarnej, satelitarnej i głosu za pośrednictwem 

protokołu internetowego), przesyłania plików, poczty elektronicznej i sesji czatu. Grupy mogą także 

wykorzystywać posty w witrynach internetowych do rozpowszechniania i rekrutacji. Ponieważ grupy 

terrorystyczne mogą teraz działać w rozproszonej strukturze sieciowej, technologie komunikacyjne 

stały się krytycznym atutem dla tych organizacji. W poszczególnych grupach terrorystycznych lub 

komórkach członkowie mogą działać w większych regionach geograficznych, wykonując niezależne 

zadania, mając jednocześnie zdolność utrzymywania częstych połączeń kukurydzianych które są 

wymagane przy wspieraniu zadań i operacji terrorystycznych. Ponieważ każda dana organizacja 

terrorystyczna zobowiązuje swoich członków do realizacji długoterminowych celów (tj. Upadku 

państwa, zranienia tak zwanym wielkim złem itd.), Grupa może zachować swoją tożsamość bez 

dzielonego miejsca dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnych. Ponadto międzynarodowy 

dostęp do podobnych grup, metod i wiedzy technicznej można uzyskać za pośrednictwem sieci 

publicznych w celu uzupełnienia zdolności lub wglądu danej osoby lub grupy. Po utworzeniu sojuszy 

między grupami, bardziej szczegółowym informacjom logistycznym i technicznym oraz udostępnionej 

wiedzy można uzyskać dostęp bezpośrednio między liderami komórek. Ten wspólny dostęp może być 

podzielony na segmenty i / lub ograniczony przez osoby wyższe w strukturze poleceń dla celów 

bezpieczeństwa i kontroli. Segmentacja minimalizuje prawdopodobieństwo narażenia całej struktury 

przez gromadzenie danych wywiadowczych lub bycie traya. Na tym poziomie koordynacji 

rozproszonych komórek liderzy komórek mogą dzielić zasoby, inteligencję i koordynować cele, a także 

komunikować między sobą dyrektywy. Należy zauważyć, że z czasem te stosunki oparte na współpracy 

zostaną wzmocnione przez wartość wspólnych aktywów lub zmniejszą się, gdy wystąpią rozbieżne 

interesy lub ograniczone możliwości pomocy. Kontrola nad grupami terrorystycznymi i / lub 

komórkami jest utrzymywana poprzez przekazywanie poleceń od odpowiedniego kierownictwa w dół 

łańcucha dowodzenia, podczas gdy wszyscy członkowie przekazują informacje i informacje 

wywiadowcze do ważnych jednostek w strukturze. Zasadniczo tworzy to dynamiczny, solidny system, 

który stanowi podstawę dla wysiłków koordynacyjnych i informacji zwrotnych od działań członków 

Dzięki skutecznej strukturze komunikacji i kontroli grupa terrorystyczna koordynuje indywidualne 

działania członków, ułatwia zasoby, które pozwalają na podstawową opiekę grupy i udostępnia 

wyspecjalizowane grupy umiejętności. Umiejętności wymagane do wykorzystania tej podstawowej 

struktury komunikacyjnej nie są zbyt zaawansowane, jeśli nie jest wymagane obejście technik nadzoru. 

Nawet przy dodatkowym użyciu szyfrowania w celu ukrycia treści różnych komunikatów, tego typu 

osoby będą uważane za wspomagających cyber terrorystów i mogą być łatwo szkolone za pomocą 

konwencjonalnych metod edukacji. Moment podsłuchiwania, ślady kontroli, trasy śledzenia i inne 

źródła Narzędzia do wykrywania są wykorzystywane przez agencje rządowe, specjalistyczne 

umiejętności w dziedzinie informatyki i technologii sieciowych są wymagane, aby ukryć krytyczne 

aspekty komunikacji terrorystycznej i transakcji elektronicznych 

Rozpowszechnianie aktywności 

Bez publicznej widowni terroryzm jest ograniczony i pozbawiony mocy wobec wszystkich, którzy nie są 

bezpośrednio dotknięci. W ramach bieżącej działalności grupy terrorystycznej, bezczelny pokaz jej 

przestępczych czynów jest ułatwiony poprzez korzystanie z witryn internetowych, grup dyskusyjnych i 

tym podobnych. Te posty mogą być kontrolowane przez terrorystów lub przez tych, którzy są gotowi 

zamieścić takie informacje dla "publicznego" konotacji (tj. Dla sympatyków i wyzyskiwaczy). Według 

bazy danych antyterrorystycznych baz danych terrorystycznych (ATC) i e-Groups na http: // 

www.atcoalition.net/, istnieje ponad 1000 stron internetowych, e-grup i forów wspierających 

promocję i rozpowszechnianie działalność terrorystyczna. ATC była jedną z pierwszych publicznych 

organizacji, która śledziła i dokumentowała te działania. W wyniku systematycznej identyfikacji tych 



stron, ATCh stanowiły cenne narzędzie dla firm i rządów do systematycznego zamykania tych stron w 

celu nadużywania w zgodzie z prawem. Niektóre strony internetowe wydają się być pierwszymi, które 

oferują społeczeństwu najbardziej gruzowe akty organizacji terrorystycznych. Wyświetlanie 

nagłówków i egzekucji Ala al-Malikiego, Barei Nafea Dawuda Ibrahima, Eugene Armstronga, Jacka 

Hensleya, Kena Bigleya, Fadhela Ibrahima, Firasa Imeila, Khaleda Abdula Messiha, Kim Sun-il, Luqmana 

Husseina, Murata Yuce, Nicka Berga, Paula Johnson, Roberta Jacoba, Georgi Lazova i innych byli 

początkowo umieszczani jako środek tworzenia terroru w tych, którzy je oglądają. W rzeczywistości 

wiele kanałów informacyjnych pobrało takie filmy i wykorzystało je w krajowych obsadach. Podstawa 

do przesyłania takich filmów jest dość prosta po uzyskaniu materiału wideo. Początkowy materiał 

filmowy został nagrany w aparacie cyfrowym, a ten plik został bezpośrednio przesłany, lub wideo jest 

uruchamiane w procesie konwersji, który digitalizuje zawartość. To z kolei jest przesyłane do witryny 

internetowej i udostępniane wszystkim do obejrzenia. Przez większą część drugiej wojny w Iraku, kilka 

z tych ściętych głów były przesyłane do stron internetowych hostowanych w Malezji, o których 

doniesiono, że mają linki do al-Kaidy. Te przesłane pliki mają zapisy związane z ich transakcjami i jako 

takie można określić lokalizację źródłową przesyłania. Wraz z rozprzestrzenianiem się kafejki 

internetowej i darmowych sieci bezprzewodowych takie śledzenie ma swoje ograniczenia, a dalsze 

badania wymagają dodatkowej inteligencji. Należy również zauważyć, że właściciele i operatorzy takich 

witryn mają poważne wytłumaczenie, zanim zrobią to urzędnicy śledczy, zapewniający ograniczenia 

jurysdykcji. Niestety, charakter sieci pozwala na międzynarodowe utrzymywanie zawartości witryny 

sieci Web. Dlatego wszystko, co można skutecznie zrobić, to wyłączenie takich stron i zbadanie ich 

operatorów, co stało się z malezyjskimi stronami. 

Zadania cyberterrorystyczne 

Cyberprzestępcy istnieją dzisiaj. Załoga Osamy bin Ladena (OLB Crew) to grupa samozwańczych 

cyberterorystów. Grupa ta została założona w 2000 roku przez Abdullaha Quraischiego, członka al 

Kaidy żyjącego w Europie. Działalność grupy polegała na tworzeniu kilkudziesięciu forów poświęconych 

tworzeniu stron internetowych, które dostarczają informacji na temat tworzenia broni, podręczników 

materiałów wybuchowych, a także rekrutacyjnych promocji i propagand na dużą skalę. Pamiętajcie, że 

nadrzędna koncepcja cyberterroryzmu pojawia się tu, gdy terroryzm spotyka się z cyberprzestrzenią. 

Jak wcześniej stwierdzono, ma to formę ułatwienia podstawowej infrastruktury komunikacyjnej i 

kontrolnej organizacji terrorystycznych, a także obejmuje upowszechnianie działań grupy, a także 

ułatwienie wymiana wiedzy. Ale to dopiero początek w zrozumieniu, co robi cyberterrorysta (tj. 

Zgłoszony i nieudokumentowany), a może jeszcze to zrobić. Generalnie cyberterroryści wykorzystają 

globalną infrastrukturę informacyjną do gromadzenia danych wywiadowczych na temat potencjalnych 

celów, uzyskując dostęp do systemów publicznych i prywatnych za pomocą wszelkich niezbędnych 

środków (tj. Wymuszenie włamań, pomoc z informacji poufnych, jako pracownik itp.). Po ustaleniu celu 

o dużej wartości cyberterrorysta może ułatwić lub zwiększyć efekt fizycznego ataku. Na przykład 

wyłączenie komunikacji służb ratownictwa medycznego (EMS) przed wysadzeniem budynku 

komercyjnego uznano by za mnożnik siły w instalowaniu strachu przed społeczeństwem i dalszym 

skutkom obrażeń. W miarę jak coraz więcej naszych upadków jest zależnych od skomputeryzowanych 

systemów sieciowych, cyberterroryści mają także możliwość zdalnego ataku na cele o wysokiej 

wartości. Wyobraź sobie, że urzędnik miasta ma operację na otwartym sercu. Krew tego urzędnika jest 

przechowywana w medycznej bazie danych. Co by się stało, gdyby ten typ krwii został zdalnie 

zmieniony i ta zmiana nie została zauważona? To jest inny przykład. Wiele uwagi poświęcono 

interesom związanym z potencjalnymi atakami cyberterrorystów w odniesieniu do systemów SCADA. 

Systemy SCADA służą do monitorowania i kontroli urządzeń użytkowych, takich jak systemy dystrybucji 

energii i wody. Utrata szerokopasmowych sieci energetycznych, skażenie lub zakłócenie dystrybucji 

wody lub celowe otworzenie wód powodziowych tamy są jedynie dodatkowymi celami, które zostały 



przeniknięte w przeszłości i mogą w przyszłości zostać wykorzystane przez cyberterrorystów, by 

spowodować chaos . Fakt, że istnieje ogromna liczba propozycji, aby elektronicznie łączyć te systemy 

w skali krajowej, stwarza jedynie potencjalne dodatkowe spustoszenie na szeroką skalę. 



Globalna Infrastruktura Informacyjna 

Określ główne komponenty globalnej infrastruktury informacyjnej. Zacznij rozumieć, w jaki sposób 

technologie sieci komunikacyjnych przybliżają świat. Przyjdź, aby zrozumieć rosnącą zależność 

społeczeństw i firm od tej infrastruktury. Odkryj usługi, główne mechanizmy i protokoły, które są 

używane do zabezpieczenia globalnej infrastruktury informacyjnej. Uświadom sobie, że zadaniem 

zabezpieczenia globalnej infrastruktury informacyjnej jest proces ewolucyjny 

Wprowadzenie 

Sieci występują w wielu postaciach. Sieć to zasadniczo połączenie dwóch lub więcej jednostek z 

możliwością komunikowania się. Wykorzystując wiele technologii telekomunikacyjnych, takich jak 

publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN), publiczna komutowana sieć danych (PSDN), telewizja 

kablowa (CATV) i orbitujące sieci satelitarne (tj. Komercyjne i wojskowe), ludzie zewsząd mogą się 

komunikować i dzielić się informacją praktycznie w jednej chwili. Usługi w czasie rzeczywistym 

oferowane przez tę infrastrukturę obejmują regularne połączenia telefoniczne, wideokonferencje, 

protokół VoIP i wiele innych komunikacji analogowych, cyfrowych i multimedialnych. Łączenie tych 

systemów sieciowych i ułatwianie ich komunikacji to szybkie przełączniki, routery, bramy i serwery 

transmisji danych. Łącznie te technologie i infrastruktura obejmują globalną infrastrukturę 

informacyjną (GII), która służy przede wszystkim do wymiany informacji i danych. Ta infrastruktura 

służy komunikacji między społecznościami, interesami biznesowymi, przemysłowymi i 

dystrybucyjnymi, medycznymi i służbami ratowniczymi; dostęp wojskowy; a także systemy kontroli 

ruchu lotniczego i morskiego. Ułatwia także koordynację działań ludzi i dzielenie się wiedzą. W 

rezultacie systemy i podsystemy, które składają się na globalną infrastrukturę informacyjną, są częściej 

projektowane i aktualizowane w celu stworzenia wzajemnie połączonych, heterogenicznych (tj. 

Składających się z różnych komponentów) i rozproszonej sieci, które stają się wzajemnie zależne od 

siebie nawzajem (patrz rysunek) 

 

Podczas gdy ekonomia tego zjednoczenia może wydawać się główną motywacją, to właśnie tam 

interesy ludzi wydają się koncentrować na ekonomii. Zdaniem autora, jedynym racjonalnym 



zrozumieniem dla tego zwiększonego wzajemnego połączenia jest to, że taka sieć sieci ma 

niewiarygodną wartość w jednoczących się narodach o różnych narodowych, kulturowych i etycznych 

początkach dla ich własnych interesów. Służy jako fundament dla zupełnie nowego poziomu 

komunikacji między ludźmi i ich szczególnymi interesami. Nie zostało to niezauważone przez 

organizacje terrorystyczne. Dla organizacji terrorystycznych, które są oparte na orientacji radykalizmu 

lub mniejszości, globalna infrastruktura informacyjna stanowi większe wyzwanie dla ich zdolności do 

kontrolowania swoich terytoriów, a także serc i umysłów ludzi, których pragną przewodzić koniec. 

Będą nadal spotykać się z większą jednością między narodami i rządami, gdy nasze kultury dzielą się 

wiedzą i pomysłami. Efektem netto będzie to, że terroryści będą coraz bardziej marginalizowani przez 

ogromną większość ludzi, których ideologie nie mają wspólnej, kulturowej wartości z ludźmi, którym 

służą, podczas gdy istnieje taki jednoczący globalny system. Dlatego radykałowie wszelkiego rodzaju 

będą starali się wyrządzić szkodę takiemu współdzielonemu zasobowi, gdy nie będzie on działał na ich 

korzyść. Aby lepiej zrozumieć możliwości, jakie posiada cyberterrorysta i potencjalny wpływ na nasze 

codzienne życie, przegląd głównych technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w globalnej 

infrastrukturze informacyjnej musi zostać przedstawiony w sposób niedbały. Obejmują one rolę 

systemów telefonicznych, satelitów i Internetu (tj. Przełączanie obwodów, przełączanie pakietów i sieci 

komórkowe) i tak dalej, w komunikacji i będą prezentowane w tej części. 

System telefoniczny 

Alexander Graham Bell stworzył Bell Telephone Company w 1877 roku. Od tego czasu rozmowa z 

ludźmi nigdy nie była taka sama. Wraz z ewolucją infrastruktury telefonicznej i wbudowanymi 

technologiami komputerowymi ułatwiającymi umieszczanie i kierowanie połączeń, rozwinęła się 

również standaryzacja i ostatecznie dojdzie do porozumienia między dostawcami usług 

telekomunikacyjnych. Wyłonił się standard architektury znany jako protokół komunikacyjny Signaling 

System 7 (SS7). SS7 jest używany do obsługi wszystkich połączeń wykonywanych w systemie i między 

wieloma publicznymi komutowanymi systemami sieciowymi. Protokół zapewnia adresowanie 

połączeń, routing połączeń i obsługę połączeń w oparciu o szereg parametrów jakości usług, takich jak 

wymogi bezpieczeństwa dotyczące obciążenia w ruchu drogowym. Ta standaryzacja niesie ze sobą 

wspólną podstawę do komunikowania się systemów telekomunikacyjnych, ale zapewnia także 

spójność niezbędną do rozpoczęcia badania słabych stron w takich systemach. Jak wcześniej 

przedstawiono, włamania operatorów telekomunikacyjnych nie są niczym nowym. Składający się z 

sieci z komutacją łączy i pakietów, intruz może dzięki różnym środkom uzyskać oryginalny kod źródłowy 

dla systemów wsparcia operacyjnego operatora (OSS) w celu opracowania sposobu wykorzystania 

OSS. W wykorzystywaniu słabości OSS, można przeniknąć system telekomunikacyjny, a dostęp do 

połączonych komponentów i informacji można następnie wykorzystać do rekonfiguracji OSS i / lub 

monitorowania transakcji przez niego przechodzących. Zapewnia to intruzowi możliwość 

przekierowania wywołania, które ma trafić do legalnego podmiotu do wyznaczonego przez intruza i / 

lub zapewniającego środki do zdalnego podsłuchiwania komunikacji z telefonami stacjonarnymi lub 

komórkowymi i kanałami transmisji danych. W sensie praktycznym oznacza to, że wezwanie 

skierowane do znanego podmiotu, takiego jak egzekwowanie prawa, może być w rzeczywistości 

kierowane do przestępcy, który chce przeszkodzić władzom w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie o 

pomoc. Osoba w tej nowej lokalizacji odbioru może wtedy przedstawić wygląd policjanta, odebrać 

telefon i wszystkie szczegóły od osoby dzwoniącej, odłożyć rozmówcę na łatwiznę, mówiąc im, że 

pomoc jest w drodze, a następnie grzecznie odłożyć słuchawkę. Chociaż taki scenariusz jest mało 

prawdopodobny w zabezpieczonych, wysoko rozwiniętych systemach telekomunikacyjnych, nie 

można tego powiedzieć o krajach słabiej rozwiniętych lub dostawcach usług telekomunikacyjnych, 

którzy lekceważą bezpieczeństwo. 



Telefony stacjonarne 

Odkąd Cyrus Field położył pierwszy transatlantycki przewód telegraficzny, komunikacja 

międzynarodowa cieszyła się szerokim zastosowaniem. Z ponad miliardem istniejących linii 

telefonicznych istniejących obecnie, a prawie połowa z nich została zainstalowana w ciągu ostatnich 

10 lat, więcej ludzi i systemów niż kiedykolwiek wcześniej komunikuje. Przewoźnicy telekomunikacyjni 

od pewnego czasu oferują firmom i mieszkańcom sieci stacjonarne. Tradycyjnie wiele telefonów 

wymaga wielu linii. W miarę doskonalenia technologii drutu stało się możliwe, aby różne części 

częstotliwości transmisji drutu zapewniały wiele usług na tym samym kablu, takich jak regularna usługa 

telefoniczna połączona z cyfrową linią abonencką (DSL) dla szybkich transferów danych. Wraz z 

pojawieniem się usług takich jak oczekujące połączenia i przekazywanie połączeń, identyfikacja 

rozmówcy, grupowe połączenia telefoniczne, wideokonferencje i transmisje danych za pośrednictwem 

sieci wymiany danych pakietowych i cyfrowej sieci usług zintegrowanych (ISDN) dla usług cyfrowych, 

takich jak wideotekst, teleks, telekomunikacyjne karty kredytowe i tym podobne, te fizyczne linie są 

potrzebne i polegają bardziej codziennie. 

Przesył danych 

Komputery przechowują i przetwarzają cyfrowe dane i informacje. Częścią tego przetwarzania jest 

komunikacja i elektroniczny transfer danych. Ze względów praktycznych system transmisji danych 

przenosi dane między użytkownikami, urządzeniami użytkownika i urządzeniami końcowymi danych. 

Gdy transmisje danych występują na liniach analogowych (to znaczy liniach telefonicznych), 

początkowa konwersja z formatu cyfrowego na analogowy odbywa się za pośrednictwem modulatora-

demodulatora (modemu). To z kolei wykorzystuje się do wywierania wrażenia na danych na fali nośnej 

analogowej, która jest zmieniana, aby przenosić strumień danych cyfrowych. Ponieważ linie 

przesyłowe są wykorzystywane w sposób maksymalizujący ich pojemność, multipleksery (MUX) są 

używane do współdzielenia tych linii komunikacyjnych dla wielu zastosowań. MUX-y akceptują głos i 

dane o niższej prędkości i łączą je w jeden szybki strumień do transmisji. Ze względu na te technologie, 

tradycyjne systemy komunikacji głosowej są zastępowane przez wszystkie systemy cyfrowe, ponieważ 

wzrasta zapotrzebowanie na podwójne transmisje danych w tych samych liniach telefonicznych. 

Kluczową technologią w cyfrowych sieciach telefonicznych jest przełączanie pakietów. Wiadomości i 

strumienie lub dane, które mają być przesyłane przez system przełączania pakietów, są podzielone na 

małe pakiety do transmisji. Chociaż istnieje wiele mediów transmisyjnych, najczęściej są to 

światłowody, kable koncentryczne i skrętka. Medium określa ogólną przepustowość, ale to 

kontrolujące protokoły określają sposób dzielenia pakietów oraz sposób i kolejność ich przesyłania i 

przekazywania. Gdy transfery następują w sieciach z asynchronicznym transferem (ATM), wiadomości 

dzielą się na: małe jednostki danych protokołu (PDU) do przełączania pakietów. Gdy te PDU są 

przekazywane, tworzona jest wirtualna ścieżka obwodu, a pakiety są przesyłane sekwencyjnie. Drugą 

dominującą transmisją pakietów jest połączenie protokołu, znane jako protokół sterowania 

transportem / protokół internetowy (TCP / IP). Dzięki takiemu podejściu komunikaty są podzielone na 

małe pakiety, ale ścieżka i kolejność przekazywania pozostaje w gestii systemu routingu pod względem 

jakości usługi. Oznacza to, że pakiety z tej samej wiadomości mogą być przesyłane przez różne ścieżki. 

Powodem, dla którego zrozumienie podstawowych metod pakietów jest potrzebne, jest zrozumienie 

potencjalnych zagrożeń dla przechwytywania i podsłuchiwania. Jeśli transfer danych wszystkich 

pakietów odbywa się na tej samej ścieżce i w kolejności sekwencyjnej, wówczas strona trzecia może 

zarejestrować cały transfer do późniejszej analizy, siedząc w dowolnym miejscu na ścieżce przesyłania. 

Jeśli używane są różne ścieżki, podsłuch staje się trudniejszy i wymaga, aby podsłuchujący przeglądał 

pakiety danych w punkcie ponownego złożenia. Ponadto, zrozumienie to nie obejmuje żadnych 



mechanizmów ochronnych wykorzystywanych do zabezpieczenia nieuprawnionego odczytu i / lub 

modyfikacji pakietów i zostanie omówione w dalszej części tej części 

Telefonia mobilna 

Użytkownicy mobilni (tj. Obywatele, policja, EMS, wojsko itd.) Wykonują połączenia telefoniczne i 

przesyłają dane (tj. Wiadomości tekstowe, wiadomości e-mail itp.) Do użytkowników telefonii 

stacjonarnej i komórkowej za pomocą urządzenia mobilnego. Każde urządzenie mobilne (to znaczy 

telefon, osobisty asystent cyfrowy, komputer przenośny itp.) Jest wyposażone we własny odbiornik / 

nadajnik z określoną szeroką częstotliwością transmisji. Sygnały radiowe, które są analogowe, są 

wykorzystywane jako fala nośna dla takich transmisji. Poprzez sieć mobilnych wież i bezprzewodowych 

punktów dostępowych, które ustanawiają połączenia transmisyjne za pośrednictwem fal radiowych, 

konwersacje i przesyłanie danych może nastąpić bez korzyści z fizycznego podłączenia do systemu 

telekomunikacyjnego. Te wieże i punkty dostępu są fizycznie połączone z siecią danego operatora 

telekomunikacyjnego i jako takie mogą z kolei zapewniać dostęp do całej globalnej infrastruktury 

informacyjnej. Ponieważ technologie mobilne polegają na częstotliwościach nadawania, informacje 

przesyłane drogą powietrzną podlegają monitorowaniu. Urządzenia takie jak pager mają tendencję do 

odbierania danych transmisji w tekście dodatkowym, podczas gdy bardziej zaawansowane systemy 

telefoniczne wykorzystują rozproszone widmo i przeskakiwanie częstotliwości w celu ograniczenia 

nadzoru. Widmo rozproszone to podejście transmisji bezprzewodowej, które rozmyślnie zmienia 

częstotliwość transmisji między podłączonymi urządzeniami, aby objąć większą szerokość nadzoru. 

Przeskok częstotliwości wykorzystuje szerszy zakres częstotliwości w taki sposób, że celowe 

"przeskoki" pomiędzy transmisjami częstotliwości występują w celu zminimalizowania 

nieautoryzowanego przechwytywania i / lub blokowania pojedynczej częstotliwości (to jest, 

wielokrotnego dostępu do kodu przeskoku częstotliwości [FH CDMA]). Podobnie jak w przypadku całej 

komunikacji za pośrednictwem niezabezpieczonych kanałów, może dojść do podsłuchu, o ile nie 

zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Bezprzewodowy nośnik jest szczególnie podatny 

na podsłuch, nawet gdy używane są mechanizmy zabezpieczające, takie jak szyfrowanie. Dzieje się tak 

dlatego, że zaszyfrowana transmisja jest nadal transmitowana między urządzeniami łączącymi i, biorąc 

pod uwagę zdolność do rozszyfrowania takiej transmisji, podsłuch mógłby wtedy uzyskać dostęp do 

komunikacji. Szyfrowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa zostaną przedstawione w dalszej części 

tej części 

Kabel 

Telewizja kablowa to system transportu treści telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem kabla 

koncentrycznego. Według danych Dyrekcji ds. Nauki, Technologii i Przemysłu ds. Polityki Informacyjnej, 

Komputerowej i Komunikacyjnej w raporcie z 2003 roku, istnieje ponad 163 milionów abonentów 

telewizji kablowej (OECD, 2003). Abonenci kablowi coraz częściej włączają subskrypcje Internetu 

szerokopasmowego z dostępem do telewizji, ponieważ medium zapewnia prędkości znacznie 

przekraczające możliwości DSL i ISDN. Abonenci również dodają usługę telefoniczną za pośrednictwem 

tego medium (tj. Protokół głosowy przez Internet). VOiP umożliwia nawiązywanie połączeń 

telefonicznych poprzez wysyłanie transmisji głosowych za pośrednictwem pakietów przez Internet do 

innego użytkownika Internetu, tradycyjnego lub stacjonarnego użytkownika telefonu. O ile te 

dodatkowe usługi stanowią mniejszość całkowitej subskrypcji, to każdego roku nadal rosną szybko. 

Sieci kablowe można uznać za struktury hybrydowe, ponieważ ich podstawową infrastrukturą jest 

okablowanie światłowodowe połączone z kablem koncentrycznym, które łączy domy i jednostki 

biznesowe z rdzeniami koncentratorów. Można powiedzieć, że skan sieci kablowej podłącza się do 

innych systemów telekomunikacyjnych w celu zapewnienia dodatkowych usług poza transmisjami 

radiowymi i telewizyjnymi (tj. Internetem, VOiP itp.). W zależności od dostępności regionalnych 



dostawców treści satelity są wykorzystywane do przesyłania i odbierania treści. Te usługi i ich 

zawartość są następnie dystrybuowane w całym kabinie. W następnej sekcji zaprezentowane zostaną 

satelity. 

Satelity 

Na orbicie wokół Ziemi są tysiące satelitów. Satelity mogą być najlepiej postrzegane jako elektroniczne 

urządzenie do retransmisji, które odbiera sygnały elektromagnetyczne i przesyła je na szeroki obszar 

geograficzny (tj. Odcisk stopy satelitarnej). Satelity mogą również mieć możliwość komunikacji 

międzykanałowej między sobą za pośrednictwem transmisji laserowej o częstotliwości radiowej i 

punkt-punkt. Satelity zwykle podejmują geostacjonarną orbitę w celu zapewnienia spójnego obszaru 

usług. Główne usługi świadczone przez satelity to międzykontynentalna i globalna retransmisja danych 

we wszystkich formach, lokalizacjach i informacjach nawigacyjnych, a także dane dotyczące nadzoru i 

szpiegostwa. Obejmują one: 

 Zapewnia jedno- i dwukierunkowe transmisje pomiędzy nadawcami i odbiorcami, takie jak 

telewizja satelitarna i usługi telefoniczne. 

 Udostępnić globalne systemy pozycjonowania (GPS), które są używane przez statki 

transportowe, samoloty, ciężarówki i codzienne sterowniki. 

 Przekazuj awaryjne radiobloki przez satelity, aby zespoły szybkiego reagowania zlokalizowały 

transport zestrzelony. 

 Rozpowszechnianie treści mediów wiadomości poprzez równoczesną dystrybucję do 

wielokrotności (tj. Wszystkich odbiorców w obrębie odcisku stopy satelity). 

 Łącząc wykorzystanie potężnej kamery, satelity mogą oglądać ruchy oddziałów, budowę 

obiektów, a nawet logo czapeczki baseballowej. 

Niezależnie od tego, czy korzystanie z satelitów monitorujących jest oglądane w czasie rzeczywistym, 

czy też poprzez wykorzystanie historycznych obrazów w pewnym okresie czasu, wydarzenia i działania 

mogą być dokumentowane i wykorzystywane do planowania strategicznego, odpowiedzi taktycznych 

i zdolności rachunku dla wcześniejszych transakcji i / lub czynów . Takie informacje nie zawsze są 

ograniczone i / lub mogą być przechwytywane przez osoby nieuprawnione. Dane przesyłane za 

pośrednictwem systemów satelitarnych mają różną wartość w zależności od konkretnych potrzeb 

przechwytującego. Powszechnie rozumianym aspektem transmisji satelitarnych jest to, że transmisje 

muszą po prostu zostać rozesłane do analizy krytycznych danych i przesyłanych informacji. Jest to 

możliwe ze względu na emisję technologii i doprowadziło do wielu udanych prób, aby uzyskać 

bezpłatną usługę telewizyjną. Dla osób poszukujących kradzieży, uzurpowania się lub ominięcia (tj. 

Nieobserwowania) takich usług, pierwszym krokiem jest określenie lokalizacji i możliwości danego 

satelity. Istnieje wiele publicznych i prywatnych źródeł umożliwiających identyfikację i lokalizację 

satelitów Informacje zawarte w tych źródłach pokazują długość i szerokość geograficzną satelity, 

zakresy częstotliwości w łączu w górę i w dół, jego telemetrię nawigacyjną i jej status operacyjny. Ten 

rodzaj informacji pozwala na wiele interakcji z bezzałogowym satelitą, z których wiele nie jest 

koniecznie przeznaczonych. Zakleszczenie emitowanego piasku / lub zdalne porwanie kontroli satelity 

mogłoby zostać wykorzystane do zakłócenia wymiany transmisji przepustowości. Choć może się to 

wydawać science fiction lub fantazją, donoszono, że chińska grupa duchowa Falun Gong, która została 

wyjęta spod prawa, ma na kilku Okazje porwały chińskiego satelitę, przerywając jego kody 

bezpieczeństwa i treści uplinkowane na satelitę, aby nadać własną perspektywę serwisowanym 

użytkownikom w Chinach. W bardziej odległych regionach świata lub gdy wymagana jest mobilność, 

wielu dostawców usług satelitarnych oferuje obecnie usługi łączności, takie jak dostęp do Internetu, 

które z kolei udostępniają wszystkie różne pojazdy komunikacyjne dostarczane przez Internet. W 



następnej sekcji zostaną krótko przedstawione podstawowe usługi i podstawowe protokoły 

internetowe. 

Internet 

Internet jest globalną kolekcją połączonych sieci. Według Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego (ITU), ponad 145 milionów hostów internetowych obsługuje ponad 600 

milionów użytkowników na całym świecie. Internet jest ciągle włączany i wspierany przez poprzednie 

technologie omówione w tej części. W rezultacie jego infrastruktura ma duży wpływ na globalną 

infrastrukturę informacyjną. Podstawowym protokołem, który reguluje komunikację internetową 

między komputerami i komponentami, jest TCP / IP. Korzystając z tej i innych protokołów, istnieje wiele 

usług, które wykorzystują infrastrukturę internetową w celu zapewnienia rozpowszechniania i 

ułatwiania przepływu informacji i danych. Są one następujące: Liście: Głównym interfejsem 

użytkownika w Internecie jest sieć WWW. Jest to zbiór serwerów internetowych, które obsługują 

specjalnie sformatowane dokumenty, które można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej. 

Z ponad 8 trylionami stron internetowych (Google.com, 2005), dokumenty te obsługują łącza do innych 

dokumentów, grafik oraz plików audio i wideo przy użyciu języka zwanego Hypertext Markup Language 

(HTML). Należy zauważyć, że nie wszystkie serwery internetowe są dostępne w sieci. Głównym 

nośnikiem przesyłania lub księgowania plików treści jest protokół przesyłania plików (FTP). W ten sam 

sposób, w jaki HTML przesyła strony internetowe, ten protokół umożliwia wymianę plików między 

serwerami i / lub systemami użytkownika. Protokół ten jest najczęściej wykonywany jako podfunkcja 

innego programu. Jednym z najczęstszych obecnie używanych programów emulujących terminal jest 

Telnet. Ten program pozwala użytkownikowi na zdalne wprowadzanie poleceń, tak jakby znajdowały 

się one na konsoli serwera. W ten sposób administrator lub intruz może zdalnie kontrolować serwer 

internetowy za pośrednictwem sesji Telnet. Poczta elektroniczna (e-mail) to najbardziej wszechobecna 

aplikacja internetowa. Podstawowym protokołem, który reguluje pocztę, jest prosta protokół 

przesyłania poczty (SMTP), który jest protokołem do wysyłania wiadomości e-mail między serwerami 

poczty. Pobieranie tych wiadomości odbywa się wtedy za pomocą protokołu pocztowego (POP) lub 

protokołu dostępu do wiadomości internetowych (IMAP), aby pobrać je z serwera do klienta poczty (tj. 

Program aplikacji e-mail). Pliki załączników do tych wiadomości również często występują i są 

ułatwione przez wcześniej omówione protokoły. Sesje czatu można ustanowić między dwoma lub 

więcej użytkownikami za pomocą klienta czatu i serwera. Pisanie tekstów w czasie rzeczywistym i 

dodatkowe funkcje, takie jak przesyłanie plików danych i dźwięku, a także protokół głosowy przez 

internet, zostały połączone w najnowszej z tych aplikacji. Urządzenia zgodne z Internetem są 

zarządzane przy użyciu prostego protokołu zarządzania siecią (SNMP). Ten zestaw protokołów służy do 

zarządzania złożonymi sieciami poprzez wysyłanie wiadomości do różnych części sieci w celu 

pobierania zapisanych danych z urządzeń obsługujących SNMP. Dane te są następnie wykorzystywane 

do ustalenia poziomu jakości usług w sieci. Hakerzy często używają tego protokołu do badania 

elementów sieci i uczestników. Białe są liczne inne protokoły i aplikacje, które je wykorzystują, 

powyższe są podstawami powszechnego korzystania z Internetu zarówno przez ludzi, jak i systemy. 

Bezpieczne korzystanie z tych usług jest po pierwsze oparte na założeniu, że poprzednie infrastruktury, 

sieci i systemy wykorzystywane przez Internet zostały zabezpieczone (tj. Linie telefoniczne, cabie, 

bezprzewodowe, satelitarne itp.). Następnie zabezpiecza transakcje wykonywane przez usługi 

internetowe. To, co zostało krótko omówione, ale nie jest szczegółowe, dotyczy bezpieczeństwa w 

zabezpieczeniach komunikacji i usług omawianych w tej części. Zostanie to przedstawione w następnej 

sekcji. 

Tajne Służby 



Do tego momentu w raporcie przedstawiono przegląd usług telefonicznych, kablowych, satelitarnych 

i internetowych. Natężenie ścinania informacji przesyłanych i uzyskiwanych za pośrednictwem tych 

systemów jest oszałamiające. Ochrona tych systemów wymaga korzystania z usług bezpieczeństwa i 

mechanizmów, takich jak szyfrowanie, ścieżki audytu i tym podobne. Usługa bezpieczeństwa jest 

usługą, która ma kompensować potencjalną utratę poufności, integralności i / lub dostępności danych 

lub zasobu danych poprzez wykorzystanie jednego lub więcej mechanizmów bezpieczeństwa i / lub 

protokołów. Usługi poufności mają na celu zachowanie prywatności przechowywanych i przesyłanych 

danych przy wsparciu innych usług i mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie za pomocą 

tajnego lub publicznego / prywatnego klucza (kluczy). Usługi integralności mają na celu zachowanie 

integralności przechowywanych i przesyłanych danych przy pomocy innych usług i mechanizmów 

bezpieczeństwa w celu zapobiegania korupcji i manipulacji. Mówi się, że stan danych ma integralność, 

gdy jego zawartość nie została zmieniona przez nieautoryzowaną stronę. Dostępność to zdolność 

zasobu do udostępniania w razie potrzeby i jako taka stanowi zapobieganie przerwaniu usługi. Z tych 

trzech koncepcji pochodzą usługi zabezpieczeń komunikacyjnych związane z uwierzytelnianiem, 

kontrolą dostępu, integralnością danych i poufnością, niezaprzeczalnością i audytem, które zostaną 

przedstawione w następnych sekcjach. Są to podstawy zabezpieczania informacji w dzisiejszych 

środowiskach danych i telekomunikacji. 

Uwierzytelnianie 

W przesyłaniu danych wykorzystanie uwierzytelniania jest ważnym aspektem sprawdzania tożsamości 

systemu lub użytkownika. Ma on na celu ustanowienie zaufania między systemami poprzez weryfikację 

tożsamości zgłoszonych w taki sposób, aby były trudne do podrobienia. Uwierzytelnianie jest zwykle 

używane do potwierdzania tożsamości przed rozpoczęciem przesyłania danych i / lub nadawania 

dostępu do plików i procesów. Istnieją schematy uwierzytelniania dwustronnego i strony trzeciej. W 

uwierzytelnianiu dwustronnym jedna ze stron chce zostać uwierzytelniona przez drugą stronę. 

Przykładem uwierzytelnienia obustronnego w jednej z jego najprostszych formularzy byłoby wysłanie 

nazwy użytkownika i hasła przez klienta do serwera. Serwer porówna nazwę użytkownika i hasło z listą 

użytkowników, a po dopasowaniu sprawdzi tożsamość użytkownika. Bardziej zaawansowane metody 

obejmowałyby użycie wspólnego hasła, takiego jak tajny klucz cyfrowy, który może być użyty do 

szyfrowania komunikacji w taki sposób, że tylko dwie strony mogą interpretować treść. W przypadku 

uwierzytelniania przez osobę trzecią trzeci podmiot działa jako zaufany mediator między obiema 

stronami. Umożliwia to stronom trzecim wydawanie i / lub zarządzanie wspólnymi tajemnicami obu 

stron w sposób, w którym żadna ze stron nie wymienia bezpośrednio swoich kluczy w celu 

ustanowienia uwierzytelniania współbieżnego. 

Kontrola dostępu 

Ustalenie tożsamości strony jest obowiązkiem uwierzytelnienia. Po uwierzytelnieniu jednostki można 

uznać, że posiada ona unikatowe poświadczenia, które przypisują określone uprawnienia do zasobów 

systemowych. Kontrola dostępu obejmuje egzekwowanie uprawnień w oparciu o politykę kontroli 

dostępu do systemu. Funkcja kontroli dostępu ma na celu ograniczenie działań, które uniemożliwiają 

skanowanie użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do zasobów systemowych 

legalnym użytkownikom. Korzystanie z kontroli dostępu rozciąga się na wykonywanie poleceń 

systemowych przez obie osoby (osoby) i obiekty (programy), aby zapobiec naruszeniu zasad 

bezpieczeństwa systemu. Monitor referencyjny pośredniczy w każdej próbie dostępu, konsultuje się z 

bazą danych autoryzacji (tj. Listą kontroli dostępu), aby określić, czy dostęp powinien być przyznany, a 

następnie pozwaa / odmawia działania w oparciu o politykę zawartą w bazie danych. Podczas 

korzystania z monitora referencyjnego konieczne jest, aby był on zawsze wywoływany, nie można go 

ominąć, a wszystkie dostępy są pośredniczone. Jest również konieczne, aby był on odporny na 



manipulacje przez elementy i obiekty oraz wystarczająco mały, aby można go było poddać analizie. i 

testowanie 

Integralność danych i poufność 

Jak już wspomniano, po zastosowaniu do komputerów integralność oznacza, że dane są niezmienione 

w oparciu o ich pierwotny stan. Integralność można również zdefiniować jako dane, które mają 

autoryzowane rzeczowniki. Podczas przechowywania i przesyłania danych elektronicznych dane mogą 

być modyfikowane, uszkadzane lub niszczone za pomocą złośliwego oprogramowania. Ponadto utrata 

poufności ma miejsce, gdy zawartość pliku lub komunikacji zostanie ujawniona nieuprawnionemu 

podmiotowi. Podstawowym elementem procesu poufności danych jest użycie szyfrów lub algorytmów 

szyfrowania, które wykorzystują klucze cyfrowe jako parametry procesu. Dzięki zastosowaniu metod 

kryptograficznych integralność danych może w większości przypadków zostać zweryfikowana przed 

użyciem, a poufność może zostać zachowana. 

Niezaprzeczalność  

Kluczowym celem w zakresie bezpieczeństwa jest odpowiedzialność, którą można zdefiniować jako 

odpowiedzialną za wykonywanie niektórych czynności. Usługa nieodrzucania się sprawia, że jednostka 

ponosi odpowiedzialność za swoje działania, dostarczając niepodważalnych dowodów na to, że dana 

czynność miała miejsce. Dowody mogą mieć formę dowodu pochodzenia, dowodu oryginalnej treści, 

dowodu dostawy i dowodu otrzymanej oryginalnej treści. Pierwsze dwie formy dowodu chronią 

odbiorcę, a dwie ostatnie chronią nadawcę. Usługa nieodrzucenia gromadzi dowody w taki sposób, że 

podmioty nie mogą odrzucić swoich działań w późniejszym terminie i przechowuje te dowody w 

bezpieczny sposób, tak aby mogły być wykorzystane przez arbitra do rozstrzygania wszelkich sporów. 

Audyt 

W celu przeprowadzenia audytu czynności wykonywanych przez podmioty (tj. Ludzi itp.) Lub obiektów 

(tj. Komponentów itp.) W systemie, należy ustanowić ścieżkę audytu w oparciu o zestaw zasad kontroli. 

Polityka audytu określa, jakie działania i zdarzenia mają być rejestrowane i na jakich warunkach. Usługi 

audytorskie zapewniają funkcje monitorowania za pomocą dzienników, dzięki czemu można 

przeprowadzać kontrole przeszłych działań i zdarzeń. Usługi audytu bezpieczeństwa są związane z 

monitorowaniem, rejestrowaniem i utrzymywaniem zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, tak aby 

w razie naruszenia bezpieczeństwa mogły być wykorzystane do zabezpieczenia przyszłej poufności, 

integralności i dostępności systemu. Obejmuje to ochronę dzienników kontroli, aby dane nie zostały 

zmodyfikowane lub usunięte w wyniku niezamierzonych lub umyślnych działań. Usługi audytorskie są 

zwykle połączone z usługami kontroli dostępu, aby zapewnić analizę a posteriori wszystkich żądań i 

czynności podmiotów i obiektów w systemie. 

Mechanizmy i protokoły 

Wspomniane wcześniej usługi bezpieczeństwa są wdrażane za pomocą mechanizmów bezpieczeństwa, 

podejść i protokołów. Te metody zabezpieczeń składają się z symetrycznego i asymetrycznego 

szyfrowania za pomocą tajnej i publicznej / prywatnej cyfrowej wymiany kluczy, a także skrótów 

wiadomości, list kontroli dostępu, certyfikatów cyfrowych i różnych bezpiecznych protokołów 

komunikacyjnych. Obejmują one, ale nie są ograniczone do następujących: 

Tajny klucz: tajne szyfrowanie klucza ma na celu zabezpieczenie komunikacji między wieloma 

stronami, z których każda posiada wspólny tajny klucz cyfrowy poprzez szyfrowanie korespondencji 

lub zawartości za pomocą klucza. Po otrzymaniu wiadomości, strona z tajnym kluczem może ją 

odszyfrować, a następnie odczytać jej treść. Ponieważ schematy kluczy tajnych używają tego samego 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=niezaprzeczalno%C5%9B%C4%87


klucza do szyfrowania i odszyfrowywania, użyte klucze nie są publicznie dostępne. Podejście oparte na 

serwerze do tajnego użycia klucza polega na tym, że tajny klucz jest używany do utworzenia klucza 

sesyjnego dla sesji komunikacyjnej. 

Klucz publiczny / prywatny: klucz publiczny / prywatny jest wykorzystywany do szyfrowania 

wiadomości z kluczem publicznym zamierzonego odbiorcy i do wysyłania wiadomości. Odbiorca używa 

swojego klucza prywatnego do odszyfrowania wiadomości. 

Kerberos: Zanim połączenie sieciowe zostanie otwarte między dwoma obiektami, Kerberos ustanawia 

wspólny tajny klucz za pośrednictwem serwera przyznawania biletów (TGS), który służy do 

uwierzytelniania stron w kolejnych komunikatach. Wersje Kerberos mają również rozszerzenia do 

wykorzystania kluczy publicznych / prywatnych do uwierzytelniania. 

PKI: Infrastruktura klucza publicznego jest kluczowym systemem dystrybucji, który wydaje, konserwuje 

ains i zatwierdza użycie kluczy. Podstawą PKI jest użycie kluczy asymetrycznych (tj. Publiczny i prywatny 

klucz cyfrowy) w ustanawianiu klucza sesji . Klucze publiczne i prywatne są generowane w taki sposób, 

że są ze sobą połączone razem, tak że klucz może być użyty do zaszyfrowania, a do odszyfrowania 

można użyć tylko drugiego klucza: nawet mając jeden z kluczy, nadal jest niewykonalny pod względem 

obliczeniowym aby odkryć inny klucz z tego. Białe protokoły Kerberos, X.509 i X.5 00 rozwinęły się 

oddzielnie od siebie, co może być wykorzystane do ułatwienia PKI i są omówione osobno. 

X.509: Aby ułatwić identyfikację i bezpieczeństwo kluczy w infrastrukturze PKI, serwer certyfikatów 

(CA) jest używany do uwierzytelniania klucza publicznego poprzez cyfrowe podpisywanie go. Jest to 

znane jako certyfikat cyfrowy. Proces sprawdzania poprawności i unieważniania (uwierzytelniania) 

certyfikatów cyfrowych jest obsługiwany przez urząd certyfikacji i jest zarządzany przez standard de 

facto X.509. 

Certyfikat cyfrowy: Elektroniczna struktura danych, która wiąże wartość klucza publicznego z 

informacjami identyfikującymi właściciela klucza i jest podpisana cyfrowo przez urząd certyfikacji, jest 

znana jako certyfikat cyfrowy. Certyfikat jest używany do zapewnienia bezpieczeństwa strony, 

używając publicznego klucza, do którego przypisany jest klucz prywatny posiadany przez określonego 

właściciela. 

X.500: Standard X.500 to globalna usługa katalogowa oparta na zreplikowanej rozproszonej bazie 

danych. Programy uzyskują dostęp do usług katalogowych za pomocą interfejsu aplikacji aplikacji (API) 

X / Open Directory Service (XDS). Interfejsy API XDS umożliwiają odczyt, modyfikację i usuwanie 

wpisów w katalogu, podczas gdy te czynności są autentyczne. Dostępne są odmiany produktów X.500 

(tj. Protokołów dostępu do katalogu), a najnowsza wersja to lekki protokół dostępu do katalogu (LDAP). 

Iloczyn hash : Iloczyn hash to kryptograficzny wynik pobrania pliku źródłowego i umieszczenia jego 

treści cyfrowej za pomocą algorytmu szyfrowania w taki sposób, że wynik wyjściowy ma stałą długość 

bitową i jest konsekwentnie unikalny (tzn. Ten sam plik wygeneruje to samo wydajność). Jest to 

wykonywane za pomocą generatora produktu mieszającego, który tworzy unikalny strumień bitów 

(zwykle 128-bitowy), który jest oparty na oryginalnym pliku, z którego został utworzony. Wszelkie 

zmiany w pierwotnym pliku będą, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, skutkować 

wygenerowaniem innego produktu hash.  Hash jest generowany z wiadomości, która zostanie wysłana 

do odbiorcy. Komunikat i odpowiadający mu skrót są przesyłane za pomocą jakiejś metody 

elektronicznej (tj. E-maił itp.). Po otrzymaniu odbiorca generuje syntezę z wiadomości za pomocą tego 

samego algorytmu obliczania i porównuje go z zaszyfrowanym skrótem. Jeśli oba podsumowania się 

zgadzają, wiadomość nie została zmieniona podczas przesyłania. Integracja kluczy cyfrowych (tajne i 

publiczne / prywatne) do generowania skrótu wiadomości zwanego hasłem uwierzytelniania 



wiadomości (HMAC) może stanowić dodatkowe źródło uwierzytelniania i nieodrzucania 

uwierzytelniania wiadomości (HMAC), może stanowić dodatkowe źródło uwierzytelniania i 

nieodrzucania 

1Pv6: Proponowana standardowa protokół IP w wersji 6 (IPv6) jest następną generacją IP i na pewno 

ponownie przesyła IPv4. Ta wersja jest obecnie przekształcana w Internecie i jest kompatybilna wstecz 

z wersją 4. IPv6 oferuje następujące dodane funkcje : zwiększenie z 32-bitowej przestrzeni adresowej 

do 128-bitowej; zapasy na unicast, mułticast i anycast; nagłówek autoryzacji rozszerzenia (AH), który 

zapewnia uwierzytelnianie i integralność (bez poufności) datagramów IPng oraz nagłówek 

zabezpieczający ESH, który zapewnia integralność i pewność co do datagramów. 

SSL: Secure socket łayer to połączenie gniazda bezpieczeństwa, które zapewnia warstwę 

bezpieczeństwa na poziomie transportu pomiędzy transportem TCP / IP i gniazdami. Celem jest 

bezpieczna transmisja z jednej witryny do drugiej bez udziału aplikacji, które ją wywołały. Protokół SSL 

zapewnia uwierzytelnianie na podstawie certyfikatu, prywatną komunikację klient-serwer za pomocą 

szyfrowania Rivest Shamir Adleman (RSA) i sprawdzanie integralności wiadomości. Klient SSL generuje 

tajny klucz dla jednej sesji, który jest szyfrowany przy użyciu publicznego klucza serwera. Klucz sesji 

jest przekazywany na serwer i używany do komunikacji między klientem a serwerem. 

TLS: Protokół zabezpieczeń warstwy transportowej jest podobny do protokołu SSL. Składa się z dwóch 

podstawowych protokołów, protokołów protokołu TLS, które są używane do enkapsulacji różnych 

protokołów wyższych warstw oraz protokołu uzgadniania TLS, który umożliwia klientowi i serwerowi 

uwierzytelnienie każdego z nich oraz negocjuje algorytm szyfrowania i klucze kryptograficzne . Protokół 

TLS handshake może uwierzytelniać zarówno jedną, jak i żadną z łączących się stron. Protokół TLS 

oddziela się od protokołu SSL, stosując kody uwierzytelniania komunikatów do informacji o wersji, 

określając wartość dopełnienia i udostępniając dodatkowe alerty dotyczące rozwiązywania 

problemów. 

IPSec: Zabezpieczenia protokołu internetowego zapewniają ruch usług bezpieczeństwa w warstwie IP 

(IPv4 i IPv6) dzięki wykorzystaniu powiązań zabezpieczeń, zarządzania kluczami i użycia algorytmów do 

uwierzytelniania i szyfrowania. W szczególności IPSec umożliwia systemowi wybranie wymaganych 

protokołów bezpieczeństwa, określenie algorytmów usługi, wprowadzenie kluczy kryptograficznych 

potrzebnych do świadczenia usługi oraz zapewnia odrzucenie odtwarzanych pakietów i ograniczenie 

poufności przepływu informacji o ciągłości. Protokół IPSec może być używany do ochrony jednej lub 

więcej ścieżek między dwiema dowolnymi kombinacjami hostów i / lub bram bezpieczeństwa (routery, 

zapory ogniowe itp.). Jest to ułatwione dzięki wykorzystaniu nagłówka uwierzytelniania i jego 

hermetyzującego ładunku bezpieczeństwa (ESP), które są niezależne od algorytmu. AH jest używana 

do uwierzytelniania pochodzenia pakietów, a ESP hermetyzuje zawartość w pakietach 

SET: Protokół wykorzystywany do transakcji kartami zabezpieczonymi, nazywany bezpieczną 

transakcją elektroniczną (SET). SET jest podstawą bezpieczeństwa dla większości transakcji handlu 

elektronicznego przy użyciu podpisów cyfrowych w celu weryfikacji i ustanowienia bezpiecznej 

transmisji (tj. Uwierzytelnienia, integralności i poufności) danych karty kredytowej przez sprzedawców 

Metody te są wykorzystywane do zabezpieczania różnych aspektów i transakcji globalnej infrastruktury 

informacyjnej wraz z dodatkowymi nieobowiązującymi protokołami (tj. Zbyt wiele głośno o nich 

wszystkich). Istnieje wiele publikacji szczegółowo opisujących powyższe mechanizmy oraz inne, które 

wyszczególniają ich słabości i penetracje. . Jednak bezpieczeństwo to wielki biznes. W najlepszym 

interesie sektora bezpieczeństwa nie jest ujawnianie nieodłącznych słabości tych mechanizmów, a jako 

taka branża dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa. Mając to na 

uwadze, mechanizmy te są lepsze niż nic. Bezpieczeństwo jest mechanizmem jednoczęściowym (a 



branża robi na tym całkiem dobrą robotę); jednoczęściowa konfiguracja i zastosowanie tych 

mechanizmów (nie tak dobre, ponieważ zależy to od systemów wspomagających poza kontrolą danego 

mechanizmu), a po części implementacja, interwencja i konserwacja człowieka (znowu ludzie 

popełniają błędy i są niespójne). Często zdarza się, że wielu producentów mechanizmów 

bezpieczeństwa nie stosuje kompleksowego zestawu usług bezpieczeństwa w swoich produktach lub 

administratorach systemów, aby umożliwić pełną funkcjonalność danego produktu (tj. Poufność bez 

uwierzytelniania dla SSL). Wynika to z reguły z wysokich kosztów ogólnych związanych z wdrożeniem, 

utrzymaniem i czasem przetwarzania dla systemów bezpieczeństwa, jak również z aspektem ludzi 

nadzorowania i korzystania z takich systemów. Ponadto, ponieważ sieci są zazwyczaj zarządzane 

niezależnie i mogą być niewiarygodnie duże i złożone, mają tendencję do posiadania polityk 

bezpieczeństwa i praktyk, które różnią się w zależności od danej infrastruktury. Pozwala to na małe 

warianty, które mogą być wykorzystane z wystarczającą ilością czasu na obserwację i eksplorację przez 

intruzów. Dlatego też, gdy zabezpieczenia są właściwie wdrażane, mogą nadal dopuszczać intruzów 

przez tych, którzy są bardzo utalentowani, lub przez tych, którzy otrzymują pomoc od bardzo 

wykwalifikowanych (tj. przez exploity). 



Cyberataki : Metody 

Ataki cybernetyczne są podobne do innych metod ataku. Pierwszą fazą ataku jest rozpoznanie 

zamierzonej ofiary. Obserwując normalne operacje celu, można uzyskać i zgromadzić użyteczne 

informacje, takie jak używany sprzęt i oprogramowanie, regularna i okresowa komunikacja oraz 

formatowanie wspomnianych odpowiedników. Drugą fazą ataku jest penetracja. Dopóki atakujący nie 

znajdzie się w systemie, niewiele można zrobić dla celu, z wyjątkiem zakłócenia dostępności lub 

dostępu do danej usługi zapewnianej przez cel. Jak zostanie przedstawione w tym rozdziale, istnieje 

wiele podejść do tego celu. Trzecia faza polega na identyfikowaniu i rozszerzaniu ich wewnętrznych 

możliwości poprzez oglądanie zasobów i zwiększanie praw dostępu do bardziej ograniczonych 

obszarów o większej wartości w danym systemie. Czwarty etap polega na tym, że intruz rozpoznaje 

uszkodzenie systemu lub konfiskuje wybrane dane i / lub informacje. Ostatnia faza może obejmować 

usunięcie wszelkich śladów penetracji, kradzieży i tak dalej przez pokrycie ścieżki elektronicznej przez 

edycję lub usuwanie plików dziennika. Ostatecznie intruz chce pomyślnie ukończyć wszystkie pięć 

etapów. Jest to jednak całkowicie zależne od rodzaju zastosowanej metody ataku, pożądanego wyniku 

końcowego i indywidualnych możliwości obronnych i / lub monitorowania celu. Według ankiety 

dotyczącej bezpieczeństwa komputerowego i bezpieczeństwa CSI / FBI2005, największe straty 

spowodowane atakami zawierały wirusy (33%), nieautoryzowany dostęp (24%), kradzież informacji o 

charakterze prawnym (24%), denial-of-scrvice (6%), nadużycie informacji wewnętrznych (5%), kradzież 

laptopa (3%), oszustwo finansowe (2%), a pozostała część to nadużycie publicznych aplikacji 

sieciowych, penetracja systemu, nadużycia sieci bezprzewodowych, sabotaż, tclccom oszustwo i 

uszkodzenie strony internetowej. Te wartości procentowe są oparte na 693 respondentach, którzy byli 

gotowi przedstawić straty finansowe w łącznej wysokości ponad 130 milionów USD w przypadku 

nieodzyskanych sektorów przemysłu oferujących set of key (tj. Lokalne, stanowe, federalne rządy, 

transport, telecom, narzędzia, medyczne, finansowe, prawne, edukacyjne, handel detaliczny, 

produkcja i high-tech). Tego typu ataki pojawiają się pomimo faktu, że większość z nich miała politykę 

bezpieczeństwa i mechanizmy w place w ramach planów zapobiegania i reagowania. Wyobraź sobie 

liczbę udanych ataków, które przeszły niezauważone i / lub niezgłaszane przez podmioty, które nie były 

nawet częścią ankiety. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsze cyberataki składają się głównie z: 

 Ataki wirusów i robaków dostarczane za pośrednictwem załączników do wiadomości e-mail, 

skryptów przeglądarki sieci Web i mechanizmów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach. 

 Ataki typu Denial-of-service (DoS) mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemów 

publicznych przez uprawnionych użytkowników poprzez przeciążanie normalnych 

mechanizmów związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem połączeń komputer-komputer. 

 Uszkodzenia stron internetowych informacyjnych, które służą interesom rządowym i 

handlowym w celu szerzenia dezinformacji, propagandy i / lub zakłócenia przepływu 

informacji. 

 Nieautoryzowane włamania do systemów, które prowadzą do kradzieży poufnych i / lub 

zastrzeżonych informacji, modyfikacji i / lub uszkodzenia danych oraz niewłaściwego użycia 

systemu do przeprowadzania ataków na inne systemy. 

Cele tych ataków mogą się różnić. Niektóre łuki pokazują słabości właściwe dla systemów. Niektóre z 

nich są politycznymi stwierdzeniami dotyczącymi postępowania atakowanych podmiotów, a niektóre 

z nich dotyczą kradzieży informacji z różnych powodów. Mogą one obejmować inteligencję docelową, 

wewnętrzne obserwacje procesów lub kradzież hurtową. Jak już wspomniano w poprzednich 

rozdziałach, przyczyny sprawcy (tj. dlaczego zdecydowali się na penetrację systemu) mają wiele 

wspólnego z wysokością ewentualnych szkód. Mogą chcieć rozejrzeć się, próbując "skrzynkować" 

system, lub po prostu szukać wysokiej wartości (tj. czegoś, co spełnia ich cel penetracji) elementów 



danych, które mogą być wykorzystane do innych wewnętrznych i / lub zewnętrznych operacje. 

Niektóre włamania mogą polegać na uszkodzeniu systemu w taki sposób, że bazowy system lub 

podproces będzie zakłócany lub modyfikowany jako końcowy rezultat wtargnięcia lub jako krok w 

podejrzanych działaniach penetracyjnych. Intruzi mogą również próbować zmienić ważne dane, 

próbując ukryć swoje ślady (np. Usunąć / zmodyfikować dziennik kontroli) lub spowodować, że ludzie 

lub inne procesy będą działać na zmienionych danych w sposób, który powoduje kaskadowe obrazy 

uszkodzeń w świecie fizycznym lub elektronicznym. Zastosowania tych koncepcji zostaną omówione w 

następnej części. Środki (tj. kurs, proces itp.) Ataku mają wiele wspólnego z podejściem podjętym w 

celu wykonania ataku i związanych z nim cech. Jeśli ktoś chce uszkodzić system za pomocą wirusa, musi 

zastanowić się, w jaki sposób wirus zostanie dostarczony i jakie możliwości wirus ma uzyskać, aby 

stworzyć szkodę (np. Usunąć dane, monitorować aktywność, wykraść intelektualnego własność lub 

tożsamości itp.). Projekt ataku wymaga odpowiedniej metody dostarczania i odpowiedniego 

urządzenia do wykonania uszkodzenia po dostarczeniu. Ponieważ atakujący nie kontroluje 

podstawowego wyboru systemów i mechanizmów ochronnych danej sieci, pozostaje im wybrać różne 

rodzaje podejścia, które mają zarówno zalety, jak i wady dla danego ataku. Na najwyższym poziomie 

tych wyborów jest to, czy przeniknąć system wewnętrznie, czy zewnętrznie. 

Penetracja wewnętrzna 

Powszechnie wiadomo, że osoby mające dostęp do zasobów systemowych mogą uzyskać większy 

dostęp do zasobów systemowych niż osoby postronne w większości skonfigurowanych systemów i 

sieci. Jest to zależne od pewnych poziomów usług w sieci, które polegają na tym, że użytkownicy i 

programiści zwracają uwagę na procedury, metody i strategie, które przynoszą korzyści całej 

organizacji. Ograniczenia dla użytkowników zmniejszają ogólną zdolność danego systemu. W związku 

z tym poleganie na użytkownikach w celu właściwego postępowania może prowadzić do luk w 

zabezpieczeniach, uszkodzonych systemów i danych oraz przyszłych ataków. Jeśli chodzi o kontrolę 

dostępu, to programiści i programiści ostatecznie mają najwyższy poziom wewnętrznego dostępu do 

systemów, ponieważ to oni tworzą ukryte struktury, które zapewniają usługi użytkownikom. 

Okresowo systemy operacyjne i programy aplikacji pomijają słabości wbudowane w ich 

oprogramowanie. Nie jest to rzadkością, ponieważ nacisk na skrócenie czasu cyklu rozwoju rynku 

spowodował wiele dysfunkcji w branży oprogramowania komputerowego. Obecnym paradygmatem 

rozwoju oprogramowania jest dostarczenie produktu do klienta tak szybko, jak to możliwe, z jak 

najmniejszymi wadami, jak to możliwe, a następnie poprawienie oprogramowania jako powierzchni 

defektów. Niedoszli napastnicy mogą następnie wykorzystać takie słabości, zanim zostaną naprawione. 

Na pierwszy rzut oka podejście to można by uznać za atak zewnętrzny, cxccpt, gdy luka została celowo 

stworzona przez osoby zaangażowane w proces tworzenia oprogramowania. Niedawno odkryto, że 

członkowie kultu Aum Shinrikyo, ten sam kult, który zabił 12 osób i zranił 6000 po uwolnieniu gazu 

sarin w podziemnych tunelach w Tokio, pracował jako podwykonawcy dla firm opracowujących 

sklasyfikowany rządowy i policyjny sprzęt komunikacyjny i oprogramowanie. W rezultacie kult był w 

stanie zdobyć i dalej rozwijać oprogramowanie umożliwiające śledzenie pojazdów policyjnych. 

Ponadto, mogą istnieć nieodkryte możliwości, które były kryminalne z powodu wkładu w rozwój ponad 

80 japońskich firm i 10 agencji rządowych. Ten przykład pokazuje, że wewnętrzne systemy mają 

wrodzoną słabość, w której użytkownicy muszą polegać na poziomach kontroli jakości firmy 

dostarczającej dla ich podstawowego bezpieczeństwa. W dzisiejszym środowisku ludzie są skłonni ufać 

bezpiecznemu działaniu sfabrykowanego i pakowanego sprzętu i oprogramowania. Z tego 

podstawowego rozumienia, niektóre sekcje będą zorganizowane przez niektóre z różnych aplikacji i 

oprogramowania sieciowego, które ogólnie istnieją i są wykorzystywane wewnętrznie przez 

użytkowników i administratorów w codziennych operacjach. Bardziej konkretnie, co zostanie 



zaprezentowane, są podejścia do oprogramowania, które zapewniają wewnętrzne użycie z 

możliwościami wychodzącymi (to jest dane i informacje mogą być przesyłane poza systemem 

użytkownika lub firmy), i często są przejęte lub wykorzystywane do wykonania ataku (ów). Tak więc 

atak może pochodzić lub nie z wewnątrz danej sieci lub systemu, ale wykonanie ataku ułatwiają 

wewnętrzne systemy, takie jak łatwość wirusa poczty elektronicznej, która uszkadza pewne elementy, 

ale również rozprzestrzenia się wewnętrznie i / lub do zewnętrznych systemów i odbiorców. Zostały 

one zorganizowane jako portale użytkowania, metody dostępu i  rezultaty. 

Portale użytkowania 

Na potrzeby tej sekcji portale użytkowania są programami użytkowymi, które składają się na większość 

codziennego użytkowania komputera użytkownika, w którym wchodzą ze światem zewnętrznym. 

Należą do nich aplikacje, takie jak poczta e-mail, przeglądarki internetowe, klienci czatu, 

videostreaming, oprogramowanie do zdalnego zarządzania, oprogramowanie aplikacji obsługujące 

sieć Web oraz wiele innych aplikacji. Te i inne portale użytkowania są wykorzystywane przez 

atakujących do odwrócenia systemu od niego samego lub przejęcia jego aplikacji w celu zaatakowania 

systemu hosta lub innych systemów łączących. 

E-mail 

Mówi się, że najbardziej powszechną obecnie aplikacją do komunikacji jest poczta elektroniczna (e-

mail). Używamy poczty e-mail do pisania listów i wysyłania załączonych plików, takich jak obrazy i 

arkusze kalkulacyjne, a w zależności od konfiguracji klienta poczty e-mail może nawet odbierać 

zawartość strony internetowej w odebranej wiadomości e-mail. Ta konkretna portal internetowy 

spowodował szkodę na całym świecie w wysokości 3-15 miliardów dolarów, kiedy student 

uniwersytetu na Filipinach opracował i wypuścił wirusa Love Bug. Teraz nie jest to drobiazg, gdy uważa 

się, że huragan Andrew (tj. Mój imiennik) wyrządził 25 miliardów dolarów szkód, gdy przeszedł przez 

stan Floryda. Zasadniczo ten mały wirus e-mail został zaprogramowany do zainfekowania komputera 

osoby, która otworzyła wiadomość, i wysłania się do wszystkich w książce adresowej użytkownika. 

Dostarczony był wirus, portal był klientem e-mail, wybór ofiary był związany z pierwszą ofiarą, a szkoda 

polegała na dystrybucji samego siebie, a następnie uszkodzeniu systemu komputerowego hosta. Jest 

to tylko jedna z aplikacji, które wirus może zrobić z tym portalem. Takie wirusy są obecnie 

wykorzystywane do zalewania ukierunkowanych instalacji (np. Wojskowych, rządowych, 

korporacyjnych itp.) Z dziesiątkami tysięcy wiadomości e-mail, które mają zalać serwer poczty e-mail 

organizacji większą ilością wiadomości, niż mogą sobie poradzić podczas próby rozprzestrzeniać się na 

systemy łączące (tj. kaskadowy efekt uszkodzenia). Ponieważ ostrożność nie zawsze jest podejmowana 

przy prawidłowym korzystaniu z klientów poczty e-mail, serwery e-mail nie zawsze mają odpowiednio 

skonfigurowane systemy filtrowania, a użytkownicy nie zawsze są selektywni w tym, co otwierają i 

czytają, e-mail będzie nadal wyborem portal do przeprowadzania ataków. 

Przeglądarki internetowe 

Przeglądanie stron internetowych umożliwiło rozwój i prosperowanie Internetu, oferując podejście 

"wskaż i kliknij" w informacyjnych witrynach internetowych dotyczących wszystkiego, od tkania 

koszyka po budowanie przydrożnych bomb. Przy ponad 8 trylionach stron internetowych statystyczne 

prawdopodobieństwo, że niektóre z nich zostały zaprojektowane w celu zakłócenia, przejęcia lub 

uszkodzenia podłączonego komputera, nie może zostać zignorowane. Wbudowane w przeglądarkę 

internetową narzędzia i skrypty (tj. Małe programy wykonywalne, które wykonują żądane zasoby, takie 

jak instalowanie na żądanie, skrypt Java, skrypt VB itp.), Które można obrócić na komputerze 

użytkownika. Te same narzędzia, które umożliwiają przeglądarce uruchamianie odtwarzania wideo w 

witrynie z wiadomościami, mogą być używane do wyzwalania zdalnych wykonań innych programów i 



podprogramów, które mogą pozwolić serwerowi witryny sieci Web przejąć kontrolę nad częściami 

systemu odwiedzającego. Narzędzia te można następnie wykorzystać do odczytu i wykonania plików 

w systemie odwiedzającego w celu uzyskania dostępu do informacji, takich jak dane konta użytkownika 

(tj. Pełna nazwa użytkownika, nazwa logowania, adresy e-mail, poziomy uprawnień, po raz ostatni 

hasło zostało zmienione, Adres IP itp.), Zbieraj odwiedzane wcześniej witryny i pliki przechowywane w 

systemie operacyjnym i folderach roboczych aplikacji, określ ustawienia konfiguracji, takie jak poziomy 

wersji i ustawienia systemu operacyjnego i / lub programów aplikacji, a także wiele innych szczegółów, 

które łuk przechowywany na komputerze użytkownika. Ponadto za pomocą kodów wykonywalnych, 

które są przechowywane w obrazie cyfrowym, złośliwe strony mogą korzystać z tych wbudowanych 

narzędzi i kodu wykonawczego, gdy obraz jest otwierany i / lub oglądany. Przeglądarki mają również 

interfejsy programów użytkowych i wtyczki do protokołów bezpieczeństwa, takich jak bezpieczna 

warstwa szyfrowana i mechanizmy, takie jak cyfrowe certyfikaty, które umożliwiają bezpieczniejsze 

przeglądanie i komunikację. Po wykryciu luk w aplikacjach przeglądarkowych, serwery witryn sieci Web 

mogą być ukierunkowane na ich wykorzystanie, co skutkuje przekierowaniami witryn, fałszowaniem 

autentyczności serwerów (tj. Celowym fałszowaniem tożsamości) oraz instalowaniem i wykonywaniem 

złośliwego kodu. Te problemy i inne, które nie zostały wymienione w odniesieniu do przeglądarek 

internetowych, mogą zostać zmniejszone lub wyeliminowane, jeśli przeglądarka internetowa jest 

poprawnie skonfigurowana i regularnie aktualizowana, a zatem musi być traktowana poważnie. 

Niestety, nieodłączna orientacja w projektowaniu większości przeglądarek internetowych jest 

ukierunkowana na "podejście oparte na systemach otwartych", zapewniające pełną kompatybilność i 

łączność z dostępnymi usługami sieciowymi. Ta podstawowa słabość czyni portal dojrzałym do 

eksploatacji 

Chat  

Komunikacja między użytkownikiem a użytkownikiem komputera jest czasem ułatwiona dzięki 

oprogramowaniu do przekazywania wiadomości internetowych (IRC), takim jak MSN Messenger, AOL 

Instant Messenger, mIRC i wiele innych. Niektóre klienty czatu umożliwiają bezpośrednie, dedykowane 

połączenie między dwoma komputerami, podczas gdy inne wykorzystują scentralizowany serwer do 

logowania się i czatowania z innymi na serwerze, zarówno w indywidualnych sesjach czatowych, jak i 

na forach grupowych. Rozszerzenie tego podstawowego podejścia polega na włączeniu funkcji 

przesyłania danych i / lub wideo za pośrednictwem mikrofonu i / lub kamery wideo. To połączone 

podejście łączy wiadomości tekstowe, głos przez protokół internetowy i videostreaming za pomocą 

oprogramowania takiego jak Apple iChat AV. Zdecydowana większość produktów w tym portalu 

użytkowania nie ma ochrony prywatności (tj. Szyfrowania, zaciemniania adresów IP itd.) I podlega 

monitorowaniu, przejęciu i zamianie ataków związanych z treścią komunikacji, a także wszelkim 

istotnym informacjom, które mogą być stwierdzone z danej rozmowy. Ponadto, intruz może użyć tej 

klasy oprogramowania, aby uzyskać informacje o konfiguracji, aby zdalnie użyć mikrofonu i kamery 

wideo komputera w późniejszym terminie, aby zobaczyć / słuchać w pomieszczeniu, w którym znajduje 

się komputer. Podczas korzystania z tego portalu należy zachować ostrożność przy wyborze 

oprogramowania, serwera czatu i rozmówców. Jednak podstawowa natura ludzi, którzy czują się 

komfortowo z systemami i zaufanie do wcześniejszych relacji doprowadzi do tego, że portal ten jest 

wykorzystywany przez technicznie doświadczonych intruzów i inżynierów społecznych 

Oprogramowanie zdalne 

Zdalne oprogramowanie pozwala użytkownikowi na przejęcie kontroli nad istniejącym komputerem 

lub serwerem zdalnie za pośrednictwem innego komputera. Zwykle odbywa się to za pośrednictwem 

modemu lub połączenia sieciowego. Ten portal użycia służy do zdalnego zarządzania serwerami (tj. 

Podobnymi do Telnet) oraz do uzyskiwania dostępu do ograniczonych lub współdzielonych zasobów w 



sieci, takich jak bazy danych, oprogramowanie aplikacyjne, pliki robocze i tym podobne. Czasami 

zdalne połączenie jest zakończone w taki sposób, że komputer użytkownika działa jak terminal dla 

naciśnięć klawiszy i zrzutów ekranu, które są wykonywane na komputerze rcmotcd za pomocą 

oprogramowania takiego jak Laplink lub pcAnywhere, lub komputer będący rcmotcd jest w 

rzeczywistości wirtualny, w pełni funkcjonalny pulpit, który emuluje wygląd rzeczywistego komputera, 

tak jak w przypadku usług terminalowych Microsoft. Gdy usługi zdalne są włączone i udostępniane, 

intruzi mogą korzystać z modemów i / lub portów adresów sieciowych, aby uzyskać dostęp do 

wewnętrznej struktury sieci. Te punkty dostępu są zwykle chronione tylko nazwą użytkownika i hasłem 

z niewielką lub noktowizyjną ochroną (tj. Szyfrowaniem), a zatem mogą podlegać zewnętrznemu 

monitorowaniu i brutalnej sile (tj. Stopniowemu generowaniu znaków aż do znalezienia dopasowania) 

i słownikowi ataki haseł (np. słownikowa lista potencjalnych haseł). Autor uważa, że ten portal jest 

zdecydowanie najmniej chroniony, a jeden z najłatwiejszych do penetracji, gdy są obecne w organizacji 

Aplikacje internetowe 

Codzienne aplikacje, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne, są zaprojektowane tak, aby 

umożliwić przesyłanie i odczytywanie plików i projektów work-in-process między systemami (tj. 

Zintegrowanymi aplikacjami i systemami współpracy). Często próbuje się wstawiać obiekty clipart do 

dokumentu i wyświetlać monit o przeglądanie dodatkowych obiektów clipart na stronie internetowej 

producenta. Inne aplikacje są zintegrowane bezpośrednio z pocztą e-mail i oprogramowaniem 

przeglądarki internetowej w wyniku bycia częścią tego samego pakietu oprogramowania, takiego jak 

pakiet Microsoft Office. Powiązane aplikacje są uruchamiane i uruchamiane, gdy wymagane są funkcje 

specjalne. Ponadto wiele aplikacji i programów narzędziowych okresowo sprawdza, czy połączenie z 

Internetem jest dostępne, a jeśli tak, może skontaktować się z serwerem producenta w celu uzyskania 

informacji o aktualizacji i / lub rejestracji. Niektóre programy są jeszcze bardziej uciążliwe, ponieważ 

gdy połączenie nie jest obecne, instruuje komputer, aby zadzwonił lub łączył się z Internetem bez zgody 

użytkownika. Aplikacje internetowe mogą być wykorzystywane przez złośliwy kod intruza do 

przesyłania informacji o systemie (np. Za pośrednictwem protokołu transferu plików itp.), Cxccutc 

sukcesywnie wykonuje działania początkowego ataku (tj. Zdolności przechodnie) i ułatwia 

rozprzestrzenianie się dodatkowych złośliwy kod. Należy zachować ostrożność przy wyborze i 

konfiguracji tego typu oprogramowania, a także producenta źródła. Korzystanie z oprogramowania 

typu shareware i freeware dla oprogramowania z obsługą sieci Web może czasami mieć dodatkowo 

wbudowaną komunikację i backdoory, które mogą być wykorzystywane przez twórców i / lub są 

wynikiem złego procesu tworzenia oprogramowania. Czym innym jest posiadanie oprogramowania z 

dostępem do Internetu poza jego systemem hostingu, jest to zupełnie inny problem, gdy takie 

oprogramowanie jest zaprojektowane do akceptowania połączeń z Internetu bez powiadamiania 

użytkownika, na przykład o łatwości obsługi wielu produktów Microsoft. Produkty biurowe. 

Użytkownicy Because otrzymali możliwość integracji aplikacji z Internetem (chętnie lub nie), problemy 

związane z tym podejściem będą dostępne przez jakiś czas 

Aktualizacje 

Jak wcześniej wspomniano, obecny paradygmat rozwoju oprogramowania ma na celu wprowadzenie 

produktu na rynek tak szybko, jak to możliwe. Kiedy znane są błędy bezpieczeństwa wynikające z tego 

paradygmatu, łatki (to znaczy poprawki oprogramowania) są zwykle wydawane przez producenta. 

Niezależnie od tego, czy łatka jest przeznaczona dla systemu operacyjnego, programu narzędziowego 

czy pakietu aplikacji, proces jest niezbędny do opracowania nowej łatki, powiadamiając użytkowników 

o istniejącej poprawki, udostępniając łatkę dostępną w odpowiednim czasie, a na koniec dostarczając 

tę poprawkę. Przez cały ten czas luki mogą być tworzone i / lub ominięte przez użytkowników i 

intruzów. Przykładowo, większość oprogramowania antywirusowego zawiera przepisy dotyczące 



aktualizacji plików definicji wirusów w celu ochrony przed nowymi wirusami podczas ich 

opracowywania i wdrażania. Niektóre ataki są skierowane przeciwko oprogramowaniu 

antywirusowemu w taki sposób, że wirus może zostać w jakiś sposób wyłączony, wtedy większe 

zagrożenie może zostać aktywowane bez uświadomienia go. Dlatego aktualizacja plików definicji i 

oprogramowania antywirusowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej obrony przed 

wirusami. Gdy proces aktualizacji jest omijany (tj. Nie odnawia subskrypcji, wyłączając część procesu 

aktualizacji, powodując uszkodzenie oprogramowania lub plików definicji itp.), Pojawia się wiele 

problemów związanych z zabezpieczeniami, które zwykle skutkują naruszeniem systemu. Jeśli chodzi 

o systemy operacyjne i oprogramowanie na poziomie korporacyjnym, takie jak SAP, proces aktualizacji 

zawiera dodatkowe komplikacje, które zapewniają dodatkowe możliwości dla intruzów. Jedną z metod 

korupcji, która jest nadal wykorzystywana, jest wysłanie administratorowi systemu oficjalnie 

wyglądającego e-maila z informacją o rzeczywistej nowej luce w zabezpieczeniach i podanie linku do 

pobrania odpowiedniej poprawki. Ta poprawka może w rzeczywistości być fragmentem złośliwego 

kodu, takiego jak robak, faktyczna łatka z dodatkiem dołączonego szkodliwego programu (tj. Wirusa) 

lub kombinacja dwóch z nich. Należy dołożyć starań, aby nie tylko instalować łatki w odpowiednim 

czasie, ale także zabezpieczyć całe procesy. Ponieważ administratorzy systemu są zwykle bardzo zajęci, 

nie muszą tracić czasu na sprawdzenie autentyczności pocztą lub integralności łaty przed 

zainstalowaniem. Nawet jeśli administrator ma wystarczającą wiedzę, aby nie popaść w tę sztuczkę, 

mogą opóźnić otrzymanie nowej poprawki, a co za tym idzie, nie zainstalować wymaganej poprawki 

zabezpieczeń wystarczająco szybko. Robaki Code Red I i II oraz inne podobne do nich w jednym ataku 

zlikwidowały aż 25% serwerów internetowych z powodu złego zarządzania łatkami (CAIDA, 2005). 

Rezultaty 

 Jeśli chodzi o wewnętrzne ataki, to, co jest dostarczane, ma olbrzymie znaczenie dla wyników ataku. 

Produkt może starać się uzyskać informacje o docelowym systemie docelowym. Może to stworzyć 

backdoor w przenikniętym systemie, który może zostać wykorzystany w późniejszym czasie do różnych 

celów. Produkt może być również użyty do wymuszenia na systemie złośliwego kodu lub instrukcji 

modyfikacji lub usunięcia danych i innych programów. W przypadku penetracji wewnętrznych (tj. 

Wewnętrznego użycia z możliwościami ruchu wychodzącego) ogromna większość zasobów będzie 

zawierała wirusy, robaki i skrypty wykonywalne (tj. Instrukcje programu). 

Wirusy i robaki 

 Wirusy dręczą systemy od lat sześćdziesiątych. Zasadniczo wirus komputerowy jest programem 

samoreplikującym, który dołącza się do innego programu lub pliku w celu odtworzenia. Kiedy dany plik 

zostanie użyty, wirus będzie rezydował w pamięci systemu komputerowego, dołącza do innych plików 

dostępnych lub otwartych i wykonuje swój kod. Wirusy tradycyjnie mają ukierunkowane sektory 

rozruchowe (tj. Część startową komputera) i pliki wykonywalne, i ukryły się w bardzo mało 

prawdopodobnych miejscach pamięci, takich jak port pamięci drukarki. Podobnie jak komputery, 

wirusy wyewoluowały niezdolności. Należą do nich możliwość infekcji conccalan poprzez zezwolenie 

programowi wykonywalnemy na wywołanie zainfekowanego pliku z innej lokalizacji poprzez 

wyłączenie pliku definicji (tj. Cyfrowego odcisku palca używanego do detekcji wirusa), przez 

zaszyfrowanie się w celu zapobieżenia rozpoznawalnemu sygnaturowi wirusa i / lub przez zmieniając 

swój cyfrowy czas czytania, który reprodukuje (tj. polimorfizm). Robaki są rodzajem wirusa, który nie 

potrzebuje innego pliku lub programu do replikacji i jako taki jest samowystarczalnym i działającym 

programem. Podstawową różnicą między wirusami i robakami jest to, że wirus replikuje się w systemie 

hosta, podczas gdy robak replikuje się w sieci przy użyciu standardowych protokołów (to jest typu 

kodeku mobilnego). Najnowsze wcielenia robaków wykorzystują znane luki w systemach do penetracji, 

wykonanie ich kodu i replikuje do innych systemów, takich jak robak Code Red II, który zainfekował 



ponad 259 000 systemów w czasie krótszym niż 14 godzin (CAIDA, 2005). Innym zastosowaniem 

robaków, które są mniej niszczycielskie i bardziej wywrotowe, zaprojektowano w celu monitorowania 

i kumulowania działań związanych z serwerami i ruchem drogowym oraz przekazywania tych informacji 

twórcy w celu wywiadu i / lub szpiegostwa przemysłowego. 

Trojany 

Koń trojański to program, który ma pełnić uzasadnioną funkcję, gdy faktycznie wykonuje nieznaną i / 

lub niechcianą aktywność. Wiele wirusów i robaków jest dostarczanych za pośrednictwem konia 

trojańskiego do infekowania systemów; instalować oprogramowanie monitorujące, takie jak 

rejestratory klawiatury (tj. program rejestrujący każde naciśnięcie klawisza wykonywane przez 

użytkownika); lub backdoory do zdalnego przejęcia kontroli nad systemem i / lub prowadzenia 

destrukcyjnych działań w infiltrowanym systemie. Bardzo często zdarza się, że intruzi udostępniają 

wolne oprogramowanie (gry, narzędzia, narzędzia hakerskie, etc), które jest w rzeczywistości koniem 

trojańskim. W sferze komercyjnej nie jest również niespotykane dołączanie oprogramowania 

monitorującego (tj. Oprogramowania szpiegującego) do 30-dniowej wersji próbnej "wolnego" 

oprogramowania, które zgłasza czynności użytkownika z powrotem do producenta za zgodą 

użytkownika, gdy zgadzają się do warunków, gdy oprogramowanie jest instalowane po raz pierwszy. 

Powiadomienie o tzw. Planowanym monitorowaniu znajduje się głęboko w takich umowach. To 

oprogramowanie szpiegujące może być również monitorowane i przejęte przez intruzów w celu 

zebrania dodatkowych informacji na temat potencjalnego celu, a według autora powinno być 

traktowane jako koń trojański niezależnie od umowy licencyjnej. 

Złośliwe skrypty 

W trakcie korzystania z wcześniej wspomnianych portali użytkownik natrafi na użycie języków 

skryptowych i makr, które automatyzują różne połączenia i funkcje związane z łączeniem modułów 

oprogramowania i komponentów. Te skrypty zaprojektowano tak, aby działały w tle i zapewniają środki 

do bezproblemowego komunikowania się i wykonywania prawidłowego kodu między łączeniem / 

komunikowaniem modułów i systemów. Należą do nich aplety Java, Active X i makra aplikacji. Aplety 

Java Aplets przeznaczone do wykonywania w programie użytkowym, takim jak przeglądarka 

internetowa, i nie są wykonywane bezpośrednio przez system operacyjny użytkownika. Dzięki temu 

aplety mogą być niezależne od systemu operacyjnego, a zamiast tego polegać na programie aplikacji, 

aby wykonywać polecenia za pośrednictwem rezydentnego systemu operacyjnego. Aktywne X to 

połączenie technologii łączenia i osadzania plików (OLE) i technologii modelu obiektów składowych 

(COM), które umożliwiają współdzielenie informacji między aplikacjami i mogą wykonywać dowolne 

działania, które normalnie mógłby wykonać użytkownik. Pozwala to aplikacjom na korzystanie z Active 

X w celu wyeliminowania ograniczeń narzuconych przez formaty specyficzne dla aplikacji do 

przetwarzania i przechowywania danych (tj. Mogą być zautomatyzowane niezależnie od programu). 

Makra są obrazami zapisanych naciśnięć klawiszy, które mogą być sekwencyjnie wykonywane 

jednocześnie i wielokrotnie ponownie wykonywane. Pozwala to na automatyzację i wykonywanie 

nadmiarowych zadań w aplikacjach. Aplety Java, Active X, makra i podobne mechanizmy skryptów stały 

się regularnym elementem przeglądania stron internetowych, gier dla wielu graczy i automatyzacji 

biznesu oraz stanowią podstawę usprawnienia funkcji obliczeniowych dla ulepszonych usług. Kiedy 

powyższe technologie są używane do wykonywania poleceń i działań niepożądanych przez 

użytkownika, mogą być uznane za złośliwe skrypty. Kiedy aplety Java są niewłaściwie używane, można 

je wykorzystać do odczytu katalogów właściwości systemu i plików komputera użytkownika, 

utworzenia gniazda do komunikacji z innym komputerem, wysłania wiadomości e-mail z konta 

użytkownika i wielu innych funkcji. Kiedy Active X jest niewłaściwie używany, można go użyć do 

instruowania oprogramowania księgowego, aby napisał elektroniczne sprawdzenie na czyjeś konto 



bankowe i wiele innych zautomatyzowanych sekwencji ataków. Makra są używane przez atakujących 

od samego początku do wykonywania funkcji podobnych do wirusów, w wyniku czego zostały nazwane 

wirusami makr. Łuk ten jest wykonywany zawsze, gdy otwarty jest zainfekowany dokument. 

Rozmnażają się, dodając się do "normalnego" lub pustego dokumentu aplikacji. Za każdym razem, gdy 

otwierany jest nowy lub istniejący dokument, makro powiela się do tego dokumentu. Następnie jest 

transportowany do nowych systemów, gdy zainfekowana płytka jest przenoszona i otwierana na innej 

maszynie. 

Penetracja zewnętrzna 

Dla większości ludzi, włamania do systemu są zwykle uważane za atak zewnętrzny, w którym intruz 

rozpada się na szereg barier, aby wejść głębiej w system. Struktury takie jak Internet i inne sieci 

telekomunikacyjne opierają się na sprzęcie, oprogramowaniu dla użytkowników i komputerach do 

komunikacji, ścieżkach komunikacji fizycznej i bezprzewodowej do przesyłania tych komunikatów, 

routerów i bramek w celu kontrolowania przepływu i przeznaczenia przesyłanych danych oraz 

systemów usługowych, aby te połączenia i komunikacja są łatwiejsze w użyciu. Mnogość systemów, 

podsystemów i komponentów zapewnia intruzom szerokie możliwości wykorzystania. W tej sekcji 

zostanie przedstawiony przegląd bardziej powszechnych podejść do penetracji systemu na zewnątrz 

Inżynieria społeczna 

Kiedy byliśmy młodzi, istniało standardowe przekonanie, że nigdy nie zadaje się pytania. Jeśli ktoś jest 

grzeczny, brzmi, jakby był dobrze zorientowany w temacie lub środowisku, i może komunikować 

poczucie celu w swoim głosie, pytania zadawane w profesjonalnym środowisku mogą być używane do 

zranienia organizacji i osób, przekonując ich do ujawnienia poufnych informacji. Detale. Te informacje 

z kolei mogą być wykorzystane do przyszłych prób ataku. Celem inżynierii społecznej jest skłonienie 

ludzi do ujawnienia poufnych informacji, takich jak nazwy użytkowników, hasła, punkty wejścia, 

godziny pracy itp. Jako pierwszy krok do penetracji systemu. Tradycyjne podejście do inżynierii 

społecznej obejmuje oficjalne brzmiące rozmowy telefoniczne od tak zwanych pracowników 

bankowych lub intruza udającego pracownika lub administratora systemu, a nawet oficjalnego gościa 

korzystającego z telefonu pracownika w celu wezwania pomocy technicznej, gdy pracownik wychodzi 

z biura. przez kilka minut. Wiedza zdobyta dzięki temu rodzajowi oszustwa może bardzo dobrze zbliżyć 

intruza do uzyskania początkowego punktu dostępu do systemu informatycznego lub sieci. Takie 

informacje mogą również znacznie ulepszyć inne metody 

Fizyczny 

Najprostszą metodą dostępu do zasobów systemowych może być fizyczny dostęp. Ze względu na 

niewielki rozmiar komputerów często zdarza się, że serwer komputerowy znajduje się w zasięgu ręki 

w celu przeprowadzenia konserwacji przez dany dział lub osobę. Dotyczy to szczególnie małych i 

średnich firm, które dają większą odpowiedzialność osobom, które są zaangażowane w użytkowanie 

systemu i zarządzanie nim. W rezultacie intruz lub odwiedzający może mieć dostęp do terminala, będąc 

w jego pobliżu. Pozwala to na szybką instalację oprogramowania, takiego jak rejestrator klawiatury lub 

urządzenie monitorujące, takie jak bezprzewodowy nadajnik podłączony do klawiatury lub ekranu 

wideo. Zebrane informacje, za pomocą dowolnych środków, mogą zostać odzyskane lub przekazane 

intruzowi w celu wsparcia późniejszej ingerencji intruzów. Takie podejście nie jest jedynym sposobem, 

w jaki można wykorzystać fizyczne akce. Fizyczny dostęp może również zapewnić następujące 

możliwości dla intruza: 

* Jednostka główna: intruz może odciąć się od pętli (tzn. monitora, klawiatury itp.) I odejść z nią. Kiedy 

to urządzenie zostało zbadane i / lub zmodyfikowane, może być ponownie podłączone do systemu i 



użyte do przyszłego nadzoru i / lub ataków. Jest to jeden z powodów, dla których lepiej zorganizowane 

obiekty utrzymują takie systemy w ograniczonych, pozbawionych kontroli pokojach i rządzą akcjami 

swoich obiektów zarówno przez gości, jak i intruzów poprzez egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i 

alarmów. 

* Okablowanie: fizyczne okablowanie sieci organizacji jest kolejną luką, którą należy dokładnie 

rozważyć. Przewody transmisyjne stożkowe w skrętce telefonicznej, kablu koncentrycznym i 

światłowodowym. W wielu przypadkach te wewnętrzne przewody przechodzą przez ściany i przewody, 

a w końcu kończą się na kołkach ściennych i / lub przełączają stojaki lub piasty. Zdolność do wciskania 

w te druty jest związana z łatwością ich łączenia z łatwością skręcenia pary i współosiowości oraz 

wyższym poziomem umiejętności i wyposażenia w przypadku światłowodów. W wielu przypadkach są 

one w przewodach, ale w wielu innych przypadkach są one otwarcie narażone. Ponadto, te przewody 

muszą ostatecznie opuścić budynek, i jako takie, stają się  podatne na splatanie na zewnątrz. 

* Utylizacja sprzętu: Odpowiednia utylizacja starszych urządzeń jest aspektem fizycznego 

bezpieczeństwa. Dyski twarde zawierają szczegóły i ustawienia konfiguracyjne istniejącego komputera 

operacyjnego, który był podłączony do sieci wewnętrznej. W wielu przypadkach te przestarzałe 

komputery są oddawane pracownikom lub wyrzucane do śmietnika po tym, jak ich dyski twarde zostały 

ponownie sformatowane. Problem z tym podejściem polega na tym, że komputerowe techniki sądowe, 

które są obecnie łatwo dostępne, mogą odzyskać utracone lub sformatowane dane na dysku twardym, 

który został sformatowany maksymalnie sześć razy. Wymagane jest oprogramowanie do trwałej 

gumki, które wielokrotnie zapisuje i zapisuje twardy dysk w sposób uniemożliwiający takie 

odtworzenie. Ponadto stare taśmy kopii zapasowych i dyski CD-ROM muszą być bezpiecznie usuwane. 

 

Posiadanie fizycznego dostępu do urządzeń i sprzętu zapewnia ogromną korzyść w uzyskaniu 

dodatkowego dostępu do systemu. Historie użytkownika, działania i dane można odzyskać w dużym 

stopniu w kierunku dodatkowych penetracji. Dlatego fizyczne włamania będą nadal skutecznym 

krokiem w uzyskaniu dodatkowego dostępu i wiedzy przez intruzów. 

Medium komunikacji bezprzewodowej 

Urządzenia bezprzewodowe pojawiają się wszędzie, gdzie lądownik, kabel lub przewód służą temu 

samemu celowi. Urządzenia bezprzewodowe wykorzystują laser, częstotliwości radiowe i technologie 

podczerwieni do nadrukowywania danych na falach częstotliwości jako środka transmisji. Technologie 

te obejmują zarówno łączność liniową, jak i łatwość transmisji laserowej, częstotliwości radiowe, jak w 

przypadku telefonów komórkowych i urządzeń sieciowych, satelitarne systemy sterowania i transmisje 

rozgłoszeniowe. Podstawowa natura komunikacji wizyjnej czyni tę transmisję dostępną z dowolnego 

punktu w jej zasięgu rozgłoszeniowym lub ścieżce punkt-punkt. Jest to zarówno jego największa siła i 

słabość. Zasadniczo, gdy dwa urządzenia początkowo chcą się połączyć, protokół uzgadniania ustala 

połączenie dwóch urządzeń i / lub wszelkie mechanizmy bezpieczeństwa, które będą używane w całym 

połączeniu. Ten link jest utrzymywany aż do przerwania lub przerwania. Urządzenia komunikujące się 

za pośrednictwem łącza bezprzewodowego czasami doświadczają warunków środowiskowych, które 

powodują degradację sygnału i / lub uszkodzenie danych, które może skutkować retransmisjami 

wcześniej wysłanych danych. Te dwie kwestie zapewniają intruzom podstawę do przekłuwania takich 

systemów i wszelkich zabezpieczeń, które mogą być obecne, lub uniemożliwiają utrzymanie połączenia 

komunikacyjnego. Chociaż istnieje wiele standardów w zakresie zabezpieczenia komunikacji 

bezprzewodowej, podstawowe założenie, że transmisja może być otwarcie monitorowana, powoduje, 

że to medium transmisyjne jest podatne na podsłuch. Pozwala to intruzowi obserwować i rejestrować 

komunikację w celu sprawdzenia zawartości, kluczy bezpieczeństwa i / lub odszyfrowania transmisji. 



Taka komunikacja jest również uzależniona od urządzeń zakłócających, które zalewają fale o "białym 

szumie" i tym samym uniemożliwiają połączenie urządzenia z urządzeniem. Ostatnia luka w 

zabezpieczeniach urządzeń bezprzewodowych związana jest z ustaleniem lokalizacji źródłowej. 

Urządzenie nadawcze może mieć swoje fizyczne położenie wyprowadzone z wielu metod wykrywania 

(tj. Triangulacji, itp.), Ponieważ wszystkie takie cewki mają punkt początkowy dla ich transmisji. 

Podczas gdy wojskowe wersje urządzeń bezprzewodowych mają dodatkowe protekcyjne mechanizmy 

zabezpieczające, takie jak przeskok częstotliwości i rozproszenie, większość komercyjnych urządzeń 

nadal wykazuje się wrażliwością na zakłócenia, monitorowanie i wtargnięcie. 

 Punkty dostępu użytkownika 

 Użytkownicy komunikacji danych wykorzystują ścieżki danych do systemów dostępnych i zasobów w 

systemach komputerowych. W prawie wszystkich przypadkach użytkownikom przypisywane są konta 

użytkowników, które utrwalają poziom i domeny, do których użytkownik jest uprawniony. Te konta 

mogą być generyczne, podobnie jak w przypadku łatwości anonimowego użytkownika lub oparte na 

liście kontrolnej dostępu (to jest z góry ustalonej liście użytkowników i odpowiadających im poziomów 

dostępu). Użytkownik tradycyjnie wprowadza swoją nazwę konta użytkownika i hasło. Komputer 

łączący ustanawia następnie sesję (tj. Okres czasu, w którym łącze komunikacyjne jest utrzymywane) 

z połączonym systemem. Wszystkie działania, które występują w systemie podłączonym, wykonywane 

są na prawach kontroli dostępu przypisanych do konta użytkownika. Dlatego jedną z podstawowych 

metod ataków intruzów jest identyfikacja nazw użytkowników i haseł w celu dołączenia do systemu. 

Jedną z metod uzyskania tych informacji jest użycie sniffingu pakietów. Jak wcześniej wspomniano, 

pakowanie wąchania jest metodą badania każdego pakietu, który przepływa przez sieć, w celu 

uzyskania informacji o treści komunikacyjnej. Kiedy sniffer jest umieszczony na podłączonym 

komputerze w sieci, ten komputer może anonimowo monitorować ruch przychodzący i odjeżdżający 

w danej sieci. Zasadniczo sniffer krąży strumień gniazda w sieci, ma skonfigurowaną kartę interfejsu 

sieciowego do trybu swobodnego i rozpoczyna odczytywanie z otwartego strumienia gniazda. Gdy 

dane są przesyłane kanałami komunikacyjnymi w przejrzystej formie tekstowej, czytanie staje się dość 

proste. Gdy użytkownik chce się połączyć z systemem, system ten monituje użytkownika o podanie 

nazwy użytkownika i hasła. Ta informacja jest następnie wprowadzana i przesyłana przez kanał 

komunikacyjny do serwera w celu uwierzytelnienia. W tym momencie sniffer może przechwycić te 

informacje, jeśli nie zostaną zaszyfrowane do późniejszego użycia przez intruza. Osoba atakująca może 

wtedy uzyskać dostęp do systemu z wszystkimi prawami dostępu uprawnionego użytkownika, a nawet 

może mieć możliwość podniesienia tych praw dostępu, gdy uzyska dostęp do danego systemu lub sieci. 

Ponieważ nie wszystkie systemy szyfrują te transakcje, sniffery nadal stanowią problem w 

zabezpieczaniu kont użytkowników. Innym podejściem stosowanym przez intruzów jest bezpośrednie 

ataki na hasło konta użytkownika. Czasami nazwa użytkownika jest znana lub można ją wywnioskować 

z innych transakcji (np. Inżynieria społeczna, podobne formatowanie innych użytkowników itp.). 

Wszystko, co jest potrzebne, to odpowiednie hasło. Można to osiągnąć za pomocą brute-force i ataków 

słownikowych na konto użytkownika. Ataki typu Brute Force polegają na czystej mocy obliczeniowej, 

aby stopniowo zwiększać liczbę możliwych kombinacji haseł dla danej nazwy konta użytkownika. Ataki 

słownikowe wykorzystują najczęściej używane słowa, które można znaleźć w słowniku, takie jak nazwy, 

miejsca i obiekty, jako hasło dla dowolnego konta użytkownika. Oba podejścia są zwykle 

zautomatyzowane za pomocą oprogramowania wykorzystującego crackera. Bardziej bezpieczne 

systemy zapewniają użytkownikowi ograniczoną liczbę prób wprowadzenia poprawnego hasła, zanim 

wyłączy się konto na określony czas. Po tym opóźnieniu konto użytkownika może być generalnie 

zalogowane po wprowadzeniu prawidłowego hasła. Jednak wiele systemów wciąż nie zapewnia ani nie 

aktywuje tej funkcji zabezpieczeń, pozostawiając ją otwartą na takie ataki. Innym dobrze znanym 

punktem dostępu użytkownika jest połączenie dial-up z dostawcą usług internetowych (ISP), takim jak 



AOL lub AT & T. W całej społeczności intruzów bardzo często handluje się dostępnymi lub pękniętymi 

kontami użytkowników w poszukiwaniu innych luk w oprogramowaniu i specjalistycznych exploitów. 

Uzyskanie dostępu do takiego konta zapewnia użytkownikowi możliwość korzystania z konta do 

rozsyłania spamu (np. Niechcianych mass-mailingów), anonimowego przeglądania, penetrowania 

innych kont bez bezpośredniego śledzenia intruza, a także korzystania z praw dostępu do konta  w 

ramach ISP . Aby sprawdzić pocztę e-mail, zainicjować sesję poza usługodawcą internetowym lub inne 

pozornie nieszkodliwe działania legalnego użytkownika, konto użytkownika musi mieć określone 

prawa dostępu w ramach dostawcy usług internetowych w celu przeglądania plików i wykonywania 

działań. Te prawa dostępu, mimo że są ograniczone, są jeszcze większe niż prawa niesubskrybowane i 

przyjmują miarę odpowiedzialności i odpowiedzialności w imieniu prawowitego użytkownika. 

Wykorzystanie takiego konta przez intruza może pozwolić mu na przeglądanie wiadomości e-mail 

innych subskrybentów, dołączanie folderów serwerów i ustawień konfiguracyjnych w celu 

podniesienia uprawnień do ich dołączania, rekonfiguracji różnych składników systemu w celu 

zaatakowania innych sieci, a nawet zwrotu system  na serwer proxy jako anonimowy punkt postoju dla 

innych zdalnych działań i / lub ataków. 

Zapory ogniowe 

W ramach podstawowej obrony przed włamaniami w systemie, zapory ogniowe stanowią dodatkową 

barierę przed przenikaniem. Zapory ogniowe są zwykle połączeniem sprzętu i oprogramowania, który 

działa jako podział między siecią wewnętrzną a zewnętrznym światem elektronicznym. Zasadniczo 

zapora spełnia dwie podstawowe funkcje. Pierwszym z nich jest ukrywanie adresu IP wewnętrznej sieci 

przed wszelkimi połączonymi sieciami telekomunikacyjnymi, które mogą chcieć obserwować i / lub 

łączyć się z systemem wewnątrz zapory. To tak, jakby wszystkie numery telefonów i adresy mailowe 

firm były niepubliczne. W ten sposób intruz musi najpierw znać docelowy adres IP przed 

przystąpieniem do dodatkowych kroków w ataku. Drugą funkcją, którą wykonuje firewall, jest kontrola 

pakietów za pośrednictwem portów komunikacyjnych w obu kierunkach. Port jest punktem końcowym 

połączenia logicznego w ścieżce komunikacyjnej i jako taki może być ustawiony tak, aby akceptował 

pakiety przychodzące, wychodzące i / lub oba dla danego portu. Na przykład, jeśli administrator 

systemu chciałby zapobiec przesyłaniu plików w kierunku niezwiązanym, to porty 20 i 21 (tj. Używane 

do protokołu przesyłania plików) musiałyby być skonfigurowane, aby rcflcct te życzenia wśród innych 

dodatkowych portów (np. wiele sposobów przesyłania plików pośrednio). Firewalle są zwykle zdalnie 

dostępne przy użyciu nazwy użytkownika i hasła z określonego adresu IP w celu ich konfiguracji i 

konserwacji. To czyni je podatnymi na wcześniej omawiane ataki. Ponadto, ponieważ wiele zapór 

ogniowych nie jest systemami samozawierającymi, a zatem używa systemu operacyjnego lub 

sieciowego systemu operacyjnego, każda luka występująca w systemie operacyjnym zapewnia środki 

do ominięcia niektórych jego mechanizmów ochronnych. 

Witryny i serwery 

Z ponad 145 milionami serwerów internetowych i ponad 8 trylionami stron internetowych, naruszenia 

bezpieczeństwa są statystycznie prawdopodobne, biorąc pod uwagę otwartą strukturę komunikacyjną 

sieci WWW. WWW to system serwerów internetowych obsługujących dokumenty HTML (Hypertext 

Markup Language). Oprócz serwerów WWW przetwarzających żądania dokumentów z przeglądarek 

internetowych, serwery te wykorzystują przeglądarkę użytkownika jako interfejs do manipulowania 

danymi aplikacji dla baz danych i protokołów bezpieczeństwa. W rezultacie serwery i przeglądarki 

internetowe są wykorzystywane do manipulacji intruzami. Pierwszy znany jest jako zatrucie 

ciasteczkami. Pliki cookie są małymi plikami danych, do których dostęp mają serwery sieci Web w celu 

zidentyfikowania odwiedzającego użytkownika, wraz z wszelkimi dodatkowymi danymi 

przechowywanymi wcześniej w pliku. Są również używane jako identyfikatory sesji dla aktualnie 



uwierzytelnionych połączeń między dwiema stronami. Kiedy plik cookie jest przeglądany przez intruza, 

można go wykorzystać do pozyskania informacji o użytkowniku i historii jego użycia (tj. Transakcji). 

Kiedy plik cookie zostanie zmodyfikowany lub skonfiskowany przez intruza, można go użyć do 

podszywania się pod prawowitego użytkownika witryny sieci Web i korzystania z istniejących praw 

dostępu na serwerze. Ponieważ pliki cookie są rzadko przechowywane w postaci zaszyfrowanej, ten 

rodzaj ataku nadal stanowi skuteczny pierwszy krok w niewłaściwym dostępie do zasobów serwera. 

Innym aspektem operacji serwera WWW jest wykonywanie skryptów. Początkowo serwery WWW po 

prostu dostarczały daną stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika. Ponieważ 

wymagania usług sieciowych nadal rosły, opracowano nowe sposoby przetwarzania danych i żądań 

użytkowników. To, co zostało stworzone, zaczęło być znane jako strona serwera zawierająca (SSI) i 

wspólny interfejs bramy (CGI). Polecenia SSI są używane do dodawania niewielkich ilości danych 

dynamicznych do dokumentu. CGI jest standardowym protokołem komunikacyjnym pomiędzy 

programem., Skryptem) a serwerem sieciowym. Zasadniczo pobiera dane wejściowe od użytkownika i 

przekazuje je programowi. Z kolei program przetwarza dane wejściowe i zwraca wynik do serwera 

WWW. Serwer sieciowy następnie łączy ten wynik z żądanym dokumentem lub plikiem wyjściowym. 

W większości przypadków te skrypty mogą działać z ograniczonymi uprawnieniami. Intruz może 

wykorzystać ten ograniczony dostęp do podniesienia tych uprawnień, wykonując złośliwe skrypty, 

które z kolei przesyłają pliki wykonywalne, które mogą podnieść uprawnienia do wykonywania. Od 

tego momentu intruz może uzyskać dostęp do szerszego zakresu zasobów serwera dla różnych działań 

niepożądanych. Jak wcześniej wspomniano, serwery internetowe mają dodatkowe aplikacje, takie jak 

bazy danych SQL (Structured Query Language). Serwisy internetowe wykorzystują te bazy danych do 

zarządzania użytkownikami i różnymi działaniami, takimi jak udzielanie dostępu do zastrzeżonych 

części systemu lub operacje, takie jak zezwolenie na transfer środków z rachunków bankowych. 

Podczas tych transakcji serwery wykorzystują ukryte pola do tymczasowego przechowywania danych. 

Te pola są połączone z kodem źródłowym, który służy do wyłączenia tych funkcji. W rezultacie intruz, 

który postrzega ten kodek, może zastąpić nowe wartości w ukrytych polach, powodując niezliczone 

szkody w transakcjach. Na przykład za pomocą polecenia tekstowego, takiego jak http: // www. 

sitenamc. com / index. cgi? page = indcx.cgi, kod źródłowy witryny sieci Web może być wyświetlany. 

Stąd intruz może modyfikować określone ukryte pola potrzebne do zmiany ilości transakcji, takich jak 

transfer środków, który przekracza ustalony limit, lub zmiany krytycznych danych medycznych danego 

pacjenta i tym podobnych. Gdy intruz pozna strukturę bazy danych, może również wprowadzić 

polecenia SQL do samej bazy danych w celu tworzenia, modyfikowania i / lub usuwania nazw 

użytkowników i haseł. Takie ataki nadal powodują poważne naruszenia bezpieczeństwa związane z 

operacjami kart kredytowych, bankowością internetową i innymi komercyjnymi i rządowymi punktami 

wejścia za pośrednictwem serwerów sieci Web. Następny atak w tej sekcji dotyczy przechwytywania 

sesji. Jak poprzednio omawiano, sesja to połączenie typu end-to-end pomiędzy dwoma komputerami. 

Sesja może zostać uznana za porwaną, gdy połączenie docelowe użytkownika zostanie przekierowane 

lub zostanie przechwycone. W pierwszym przypadku jest to tzw. Atak obfuskacji adresów URL 

(Universal Resource Location), w którym użytkownik jest wysyłany do witryny internetowej, która 

według niej jest legalna. Odbywa się to poprzez użycie witryny o podobnej nazwie lub wyświetlenie 

adresu IP zamiast nazwy domeny WWW. Innym sposobem przekierowania użytkownika jest osadzenie 

dodatkowego adresu URL lub kodu skryptu w prawidłowym adresie URL. Można to zilustrować, 

badając http: // www.whitchousc.gov/homeland, który jest legalnym adresem URL. Kiedy użytkownik 

zostanie wysłany na http://www.whitchousc.gov/homcland?URL=http://cybcrcriniinals.coiri/ 

spoofcdpage.htm, może zobaczyć tylko pierwszą część adresu w oknie przeglądarki lub część 

kryminalną adres strony może tylko w formie liczbowej IP. Dodatkowo, wstawienie skryptów 

wykonywalnych na adres URL przez intruza najlepiej ilustrują: http://www.whitchousc.gov/ 

homcland? Page = 1 & user = hijack_script_code_filc. W ten sposób użytkownik może nie wiedzieć, że 



faktycznie wykonuje złośliwy skrypt podczas odwiedzania danej, legalnej witryny sieci Web. Ten skrypt 

może być umieszczony na serwerze przez intruza przed jego wykonaniem. Inna forma ataku polegająca 

na przechwytywaniu sesji jest znana jako man-in-the-middle. Gdy użytkownik próbuje połączyć się z 

danym serwerem za pomocą protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), atakujący przechwytuje 

początkowy kontakt i działa jako serwer docelowy. Od tego momentu atakujący łączy się z docelowym 

serwerem i działa jako użytkownik. W ten sposób użytkownik przesyła informacje logowania, 

zabezpiecza żądania inicjowania warstwy i tak dalej, sądząc, że atakujący jest zamierzonym serwerem. 

Następnie atakujący przechwytuje te dane wejściowe użytkownika i przekazuje je do docelowego 

serwera, a tym samym podszywa się pod użytkownika. Informacje przesłane później przez użytkownika 

mogą być później wykorzystywane w późniejszym czasie w celu innych włamań, wybrane części danych 

mogą zostać zmodyfikowane przed ponownym przesłaniem w celu zwiększenia lub przekierowania 

zasobów użytkownika. Na przykład klient banku uważa, że loguje się do systemu bankowości 

internetowej. Wprowadzają swoją nazwę użytkownika i hasło. Następnie chcą przelać 2 000 USD na 

inny numer konta (tj. Jednorazową płatność na rzecz innego podmiotu). Do tej pory atakujący po 

prostu monitorował i retransmitował wysłane dane. Jednak szansa stanowi zastąpienie innego numeru 

rachunku bankowego, aby stać się odbiorcą pieniędzy. Ponieważ kwota nie uległa zmianie, a 

pokwitowanie transakcji można zmienić, aby wyświetlić zamierzone informacje o koncie, może upłynąć 

kilka tygodni lub nawet miesięcy, zanim zostanie zauważona taka kradzież. Dodatkowo, 2000 $ można 

łatwo zmienić na 20 000 $, biorąc pod uwagę początkowe saldo konta. Ponieważ sieci można 

wykorzystać w wielu różnych punktach, ta forma ataku prawdopodobnie nie zostanie w najbliższym 

czasie wyeliminowana. Jak wcześniej wspomniano, systemy operacyjne i aplikacje okresowo 

wykrywają luki, które mogą być początkowo wykorzystywane przez wykwalifikowanych napastników, 

a następnie przez dzieci-skrypty (tj. Atakujących, którzy pobierają i używają mechanizmu exploitów 

jako zakodowanej podstawy ataku). W przeszłości i obecnie luki w zabezpieczeniach polegające na 

przepełnieniu bufora zostały upakowane w exploity i użyte w celu zmuszenia procesora serwera do 

przeciążenia do momentu jego wyłączenia lub rozpoczęcia przyjmowania dodatkowych poleceń, które 

mogą być użyte do wykonywania operacji zaprojektowanych w celu zapewnienia większego dostępu 

do zasobów systemowych. Bufor to blok pamięci zarezerwowany do przechowywania danych przed 

przetwarzaniem. Przyjmuje się, że bufor został przekroczony, gdy program pozwala na umieszczenie 

większej ilości danych w buforze niż pierwotnie zaprojektowano do przetwarzania przez stos pamięci. 

Najprostszym sposobem zrozumienia tej koncepcji jest porównanie jej do talii kart. Każda karta 

reprezentuje miejsce na wykonanie instrukcji programu i jest umieszczana w stosie. Każda karta jest 

następnie przekazywana do procesora w celu odczytania i wykonania. Aby karty do gry mogły być 

rzetelne, należy użyć maksymalnie 52 kart i nikt nie może zastąpić żadnej karty bez odpowiedniego 

upoważnienia. Kiedy nastąpi przepełnienie bufora, karty mogą zostać przetasowane, zgubione, 

zmienione lub zmodyfikowane, lub wyrzucone i zastąpione zupełnie nową talią, która może zostać 

"ułożona" na korzyść jednego z graczy. Ponieważ producenci oprogramowania nadal projektują swoje 

produkty w taki sposób, aby dokumentacja nie eliminowała tego ani innych takich exploitów, 

pozostaną krytyczną luką w zabezpieczeniach w przyszłości. Ostatnie ataki w tej skali są znane jako 

denial-of-service (DoS). Ataki DoS wykorzystują te protokoły komunikacyjne (tj. ICMP, TCP / IP, UDP 

itp.), Które są wykorzystywane do połączeń komputerowych i przesyłania pakietów. Komunikacja 

danych jest faktycznie otwartą architekturą, co oznacza, że maszyna kontaktowa oczekuje na 

zainicjowanie komunikacji przez inny system. W fazie inicjowania ustanowienia sesji lub połączenia, 

serie wymian danych występują między tymi dwoma maszynami. Zakłada się, że inicjalizacja jest spójna 

i wzajemnie uczciwa. Kiedy strona jest destrukcyjny lub działa poza regułami protokołu, odbierający 

machin może dalej próbować zakończyć transakcję do tego stopnia, że staje się przeciążony lub 

niezdolny do zaakceptowania innych żądań połączeń. Zasadniczo ataki DoS mogą występować poprzez 

użycie nieprawidłowo wygenerowanych żądań lub zalanie procesora i / lub przepustowości sieci liczbą 



żądań. Tam, gdzie ataki DoS stają się najbardziej skuteczne, jest to, gdzie rozproszona baza 

komputerów jednocześnie atakuje serwer, tworząc tak zwany atak rozproszony denial of servicc 

(DDoS). Te skomplikowane komputery (tj. Systemy korporacyjne i domowe) są najczęściej porywane 

przez atakującego w ramach ataku na główny cel za pomocą wcześniej wspomnianych środków. 

Podczas gdy użycie zniekształconych pakietów do ataku DoS może zostać odfiltrowane zanim dotrą 

one do procesora, objętość ścinania, którą można utworzyć za pomocą ataku DDoS, jest trudna do 

zatrzymania. Niektóre z największych jednostek obliczeniowych zostały usunięte przez ataki DDoS. 

Podczas gdy ten rodzaj ataku niewiele udaje, aby uzyskać dostęp do źródeł scrvcr, dokumentacja 

skutecznie redukuje i / lub eliminuje dostęp do zasobów dla uprawnionych użytkowników i może 

zakłócać działanie systemu do tego stopnia, że są tymczasowo narażone na dodatkowe ataki (tj. 

wyburzyć zaporę ogniową, aby dołączyć do serwera itp.) 

Routery i bramy 

Cyfrowe sieci wszelkiego rodzaju opierają się na elektronicznych przełącznikach o różnych 

konstrukcjach i możliwościach przesyłania danych w danej sieci i przesyłania danych do podłączonych 

sieci. Najbardziej płodne z tych routerów łukowych. W szczególności routery to urządzenia, które 

przesyłają pakiety danych do innych urządzeń w systemie dystrybucji paczek w oparciu o adres 

docelowy zawarty w nagłówku paczki oraz zestaw danych dotyczących transferu (tj. Najkrótsza ścieżka, 

pojemność ścieżki itp.), Które regulują obciążenie dystrybucja zbioru routerów. Routery wykorzystują 

protokoły, takie jak Internetowy protokół komunikatów kontrolnych (ICMP) do komunikowania się ze 

sobą w celu koordynowania danych z tego ruchu. Przechowywany w routerze jest tablicą routingu 

zawierającą listę adresów docelowych IP wszystkich uczestniczących węzłów urządzeń. W obrębie 

danej sieci lub podsieci routery ogłaszają swoją dostępność dla innych routerów i bram. W oparciu o 

te dwie funkcje stosuje się algorytm do zapełniania tabeli przekazywania pakietów tymi wpisami. 

Należy zauważyć, że brama jest urządzeniem typu routera, które zapewnia całkowitą konwersję 

protokołów między połączonymi systemami (tj. Routerami granicznymi) i służy do unifikacji ruchu 

między dwoma różnymi standardami sieci. Dla celów dyskusji, brama będzie traktowana jako router w 

odniesieniu do typów ataków. Z poprzedniej sekcji na temat serwerów pojęcie ataków DoS i DDoS 

można zastosować do routerów. Ponieważ routery mogą komunikować swoją aktualną przepustowość 

do innych routerów, przeciążenie routera większym ruchem niż może obsłużyć rzadko wyłącza sieć, ale 

dokumentuje efektywnie wyłączanie poszczególnych routerów. Dzieje się tak dlatego, że nie można 

uzyskać dostępu do ścieżki, która byłaby używana do komunikacji z routerem, który ciągle przesyła 

przeciążenie pakietów, ponieważ nie ma kanału komunikacyjnego poza obszarem dla takiej funkcji 

kontrolnej (tj. Rura jest zbyt pełna dla wiadomość, którą należy odebrać). Routery są również narażone 

na ataki zepsutych pakietów, gdy nie są skonfigurowane do odfiltrowywania takich pakietów. Ponadto, 

routery są zazwyczaj wyposażone w możliwość zdalnego dostępu z prekonfigurowanym adresem IP do 

konfiguracji i konserwacji. Dzięki temu są podatne na omówione wcześniej ataki haseł, gdy ta funkcja 

jest włączona. Tam, gdzie routery stają się najbardziej narażone, jest sytuacja, w której stół 

przekierowania routera jest zatruty (tj. Celowe umieszczanie uszkodzonych lub błędnych wpisów). 

Może to zostać wymuszone przez osobę atakującą poprzez przerwanie połączenia routera z innymi 

urządzeniami komunikacyjnymi, replikację nieistniejących łączy i / lub wytworzenie nieistniejącego 

łącza. Fałszywa dostępność routera i informacja o odległości może następnie zostać przekazana do 

routera, router przyjmuje, że takie informacje są ważne, a następnie aktualizuje swoją własną tablicę 

przewodzenia. Chociaż istnieje wiele propozycji dotyczących ustanowienia bezpiecznej komunikacji 

routera, luka ta będzie istnieć, dopóki urządzenia rutujące nadal nie będą miały bezpiecznego sposobu 

uwierzytelniania komunikacji z podłączonych urządzeń, a poza tym możliwości komunikacyjne w celu 

wyeliminowania ataków DoS 



Serwery nazw domen 

W ramach infrastruktury internetowej istnieje sieć serwerów, które tłumaczą nazwy domen, takie jak 

http://www.AndrcwColarik.com na adresy IP, takie jak http://64.17.185.212. Jest to znane jako system 

nazw domen (DNS). Nazwy domen są używane w sieci Web, FTP i innych powiązanych adresach 

internetowych. Kiedy użytkownik lub komputer używa nazwy domeny jako adresu łączącego, jest 

przekierowywany do DNS, aby uzyskać równoważny adres IP. Ten prosty system umożliwia łatwiejsze 

zapamiętywanie adresów internetowych i zapewnia płynną metodę zmiany fizycznej lokalizacji 

serwera zasobów (tj. Lokalizacji adresu IP) bez zmiany nazwy domeny. W ten sposób przedsiębiorstwa 

mogą przenosić swoją infrastrukturę wsparcia usług bez konieczności rozpowszechniania zmian u 

opinii publicznej. Ta prosta usługa, która dostarcza setki milionów komputerów, z których każdy może 

mieć setki żądań dziennie, stała się centralnym systemem nerwowym Internetu. System DNS jest 

rozproszonym zbiorem 13 serwerów głównych, które dzielą się informacjami o konwersji między sobą 

a obsługiwanymi serwerami referencyjnymi. Gdy jeden dokument serwera wsparcia nie ma aktualnego 

adresu IP dla żądania konwersji, sonduje inny w hierarchii łańcucha, dopóki nie zostanie znaleziony 

właściwy wynik. Ponadto, gdy serwer jest niedostępny, system przesuwa żądania do tego, który jest 

dostępny. Takie podejście sprawia, że jest niezwykle odporny na rozproszone ataki dcnial-of-scrvicc. 

Najlepiej ilustruje to sytuacja, gdy w 2002 r. Wystąpił atak DDoS na wszystkich 13 serwerach głównych 

w ciągu 1 godziny. Osiem z trzynastu trzydziestu serwerów głównych zostało wyłączonych, nie 

powodując zakłóceń usługi noticcablc. Jest tak przede wszystkim dlatego, że system został 

zaprojektowany w taki sposób, że serwery wspierające rzadko muszą kontaktować się z serwerami 

głównymi. Jednak poszczególne serwery wciąż są narażone na ataki, które zagrażają integralności 

adresu IP w procesie konwersji nazw domen dla poszczególnych żądań. Pierwszy z tych ataków jest 

znany jako zatrucie cachc i obejmuje aspekt odpytywania serwera DNS. W normalnym toku operacji 

serwera DNS serwer wysyła zapytania o adresy IP nazw domen, których nie znają. Na te żądania mogą 

odpowiedzieć złośliwe strony, które podają nieprawidłowe adresy IP. Te z kolei są następnie dodawane 

do listy serwerów proxy. Gdy tego typu atak zaczął się rozprzestrzeniać, zastosowano środki 

bezpieczeństwa, takie jak użycie skorupek sccurc (to jest SSH), aby przezwyciężyć tę wrodzoną słabość. 

Bezpieczna powłoka zapewnia silne uwierzytelnianie i bezpieczną komunikację w niezabezpieczonych 

sieciach dla jednego komputera, aby zalogować się do innego. W ten sposób żądania serwerów będą 

chronione przed podszywaniem się pod IP i atakami routingu źródłowego. Jednak takie mechanizmy 

ochronne mają swoje własne nieodłączne luki w zabezpieczeniach i słabości, które nadal są 

wykorzystywane i / lub wykorzystywane do ominięcia ich środków ochronnych, i jako takie pozwolą 

sprytnym napastnikom zatruć cachc. Inna metoda ataku, która została zastosowana, pojawia się po 

stronie użytkownika zapytania DNS. Kiedy system użytkownika początkowo kontaktuje się z DNS, 

przypisuje symboliczny symbol zastępczy dla adresu. Reakcja przychodząca na maszynę użytkownika 

zastępuje symbol zastępczy adresem maszyny. W tym momencie żądanie użytkownika jest podatne na 

fałszowanie i zamianę, powodując przekierowanie docelowego miejsca docelowego. To 

przekierowanie może być wykonane bez wiedzy użytkownika. Jest to znane jako atak DNS związany z 

bindowaniem i zwykle występuje, gdy luki w systemach operacyjnych i programach aplikacji nie są 

łatane w odpowiednim czasie. Dlatego takie ataki będą nadal pojawiać się, ponieważ producenci 

oprogramowania nie sprawdzają dokładnie produktów przed ich wydaniem, nie dostarczają 

systematycznego sposobu ostrzegania użytkowników i nie naprawiają swoich produktów poprzez 

kontrolowane aktualizacje. 

Dzienniki audytu 

 W poprzednich sekcjach przedstawiono podatne na zagrożenia komponenty w systemach 

zapewniających rozwiązania bezpieczeństwa i / lub usługi sieciowe. Wiele komponentów prowadzi 



dzienniki inspekcji poszczególnych transakcji, które obejmują adresy IP osób, transakcje publiczne i 

transakcje o ograniczonym dostępie, tworzenie użytkowników i zmiany haseł i tym podobne. Dzienniki 

te dostarczają wielu informacji zarówno administratorowi, jak i intruzowi, w celu odkrycia obszarów 

aktywności. Dzienniki kontroli, gdy są dostępne, mogą być wykorzystywane jako część działań 

rozpoznawczych do planowania ataków systemowych. Podstawową wartością uzyskaną z 

wydobywania takich dzienników jest identyfikacja topologii sieci; jego podstawowe struktury 

komunikacyjne; wykorzystywane platformy pośredniczące; oraz wszelkie stosowane protokoły 

bezpieczeństwa. Uzbrojone w te informacje można wykorzystać znane exploity do przejmowania 

procesów i systemów hostów. Ponieważ te dzienniki mogą być również wykorzystywane przez 

administratora do sprawdzania działań intruza, są często usuwane i / lub modyfikowane w celu objęcia 

działań intruza jako skutecznego środka do usuwania dowodów transakcyjnych. W systemach, w 

których takie dzienniki nie są szyfrowane, a dostęp do tych dzienników nie jest znacznie ograniczony, 

intruzi będą nadal wykorzystywać informacje zawarte w wielu dziennikach kontroli. 

 



SCENARIUSZE ATAKÓW 

Wprowadzenie  

W poprzednich rozdziałach przedstawiono, że infrastruktura komputerowa to zazwyczaj duże, złożone 

i ogólnie połączone ze sobą systemy w skali globalnej, wykorzystujące zróżnicowany zestaw technologii 

telekomunikacyjnych. W sieciowych systemach komputerowych odległość nie jest czynnikiem 

odstraszającym w wielu formach ataku i ich odpowiednich przygotowaniach. Ponieważ współdzielenie, 

dostęp i przekazywanie danych i informacji jest podstawową funkcją globalnego łańcucha wartości 

infrastruktury informatycznej, dostęp do systemów można uzyskać z odległych, międzynarodowych 

lokalizacji za pośrednictwem wielu środków i metod. Aby cyberprzestępca mógł w pełni wykorzystać 

globalną infrastrukturę informacyjną i systemy, które obsługuje, konieczne jest zrozumienie każdego 

składnika funkcjonalnego potencjalnego celu. Można to osiągnąć, przeprowadzając analizę 

funkcjonalną celu, który ma na celu określenie mocnych i słabych stron jego obrony, a także struktur 

operacyjnych i procesów wewnętrznych. Osiąga się to najpierw poprzez gromadzenie danych 

wywiadowczych na temat potencjalnego celu. Po zakończeniu tej fazy, inteligencja jest badana pod 

kątem wyboru broni, która może uszkodzić cel do poziomu akceptowalnego przez atakującego. 

Następnie przeprowadza się ocenę potencjalnych metod ataku dostępnych w odniesieniu do podejścia 

do celu, dostarczenia ataku i wszelkich szkód, które mogą zostać wyrządzone. W tym rozdziale zostaną 

przedstawione niektóre z możliwych scenariuszy ataku, a także, w jaki sposób połączenia z 

informacjami i systemami pomagają w kontynuowaniu tych ataków 

 Docelowa inteligencja 

 W książce "Sztuka Wojny" napisanej około 2400 lat temu, Sun Tzu stwierdza, że: "On wygrywa swoje 

bitwy nie popełniając błędów, dlatego też zręczny wojownik stawia się w pozycji, która uniemożliwia 

porażkę, a doktorzy nie omijają momentu dla Pokonując wroga, tak na wojnie zwycięski strateg szuka 

walki dopiero po zwycięstwie ". Ten fragment oznacza po prostu, że dzięki dobrej inteligencji i 

umiejętnemu pozycjonowaniu, utalentowany napastnik może odnieść największy sukces, gdy jego 

przeciwnik zapewni im szansę na odniesienie sukcesu. Ponieważ systemy informacyjne są 

projektowane i utrzymywane przez ludzi, szanse te pojawią się w odpowiednim czasie. Ludzie nie są 

idealni, a systemy ludzkie odzwierciedlają tę niedoskonałość (bez obrazy). Rdzeniem tej koncepcji są 

środki do zbierania informacji o celu, takich jak historia transakcji, fizyczne akcje i ruchy, 

harmonogramy i plany awaryjne. W ten sposób atakujący może nauczyć się krytycznych szczegółów 

dotyczących celu przed rozpoczęciem ataku i zmaksymalizować ich skuteczność w zadawaniu obrażeń 

swoim zamierzonym celom 

Historie 

  W dzisiejszym świecie elektronicznego przechowywania danych codzienne transakcje są rejestrowane 

i przechowywane w bazach danych do wykorzystania w przyszłości, choć rzadko są one w pełni 

ujawniane ogółowi społeczeństwa. Stopień udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy tego chcą, 

można uznać za natarczywy i wyzyskujący. Zapotrzebowanie na informacje z sektora publicznego i 

prywatnego wciąż rośnie. Zapotrzebowanie na informacje o wszystkich i wszystkim, co istnieje, tworzy 

środowisko, w którym dodatkowe ujawnienie krytycznie wrażliwych danych jest uważane za prawo, a 

nie przywilej. Pogląd, że wc mają prawo wiedzieć cokolwiek o kimkolwiek lub jakiejkolwiek jednostce 

z jakiegokolwiek powodu, zbliża się do poziomu absurdu. Faktem jest, że obecnie istnieją tysiące baz 

danych, które zawierają dużą część codziennych historii i są dostępne za pośrednictwem Internetu. Te 

publiczne bazy danych zawierają następujące szczegóły bezpłatnie: 

Historie 



 W dzisiejszym świecie elektronicznego przechowywania danych codzienne transakcje są rejestrowane 

i przechowywane w bazach danych do wykorzystania w przyszłości, choć rzadko są one w pełni 

ujawniane ogółowi społeczeństwa. Stopień udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy tego chcą, 

można uznać za natarczywy i wyzyskujący. Zapotrzebowanie na informacje z sektora publicznego i 

prywatnego stale rośnie. Zapotrzebowanie na informacje o wszystkich i wszystkim, co istnieje, tworzy 

środowisko, w którym dodatkowe ujawnienie krytycznie wrażliwych danych jest uważane za prawo, a 

nie przywilej. Pogląd, że wc mają prawo wiedzieć cokolwiek o kimkolwiek lub jakiejkolwiek jednostce 

z jakiegokolwiek powodu, zbliża się do poziomu absurdu. Faktem jest, że obecnie istnieją tysiące baz 

danych, które zawierają dużą część codziennych historii i są dostępne za pośrednictwem Internetu. Te 

publiczne bazy danych zawierają następujące szczegóły bezpłatnie: 

* Akta urodzenia, adopcji i śmierci 

* Placówki opieki nad dziećmi 

* Dane kontaktowe do domu i firmy, w tym długość i szerokość geograficzna 

* Demografie (np. Dane o liczbie ludności, dane ekonomiczne itp.) 

* Przyznane miejsca w szkołach i na uczelni, populacje i poszczególne stopnie 

* Lekarze, szpitale i punkty zaopatrzenia medycznego i dane kontaktowe 

* Przywództwo kościelne i zapisy zborów 

* Dane kontaktowe i harmonogramy przywództwa politycznego 

* Rejestry sądowe i karne 

* Rejestracja firmy zawierająca szczegóły dotyczące oficerów 

* Informacje o własności osób i korporacji 

* Personel wojskowy i kontakty grupowe 

* Nawigacja lotnicza i informacje pilotażowe 

* Trasy i rozkłady jazdy samolotów i pociągów 

* Ujawnienia finansowe organizacji politycznej 

 

Wraz z rozprzestrzenianiem się powyższego, prywatne bazy danych są również udostępniane do użytku 

komercyjnego za opłatą. Podczas gdy wiele z tych baz danych zapewnia historyczne transakcje 

finansowe, historie rodzinne i rodowody, i tak dalej, dla osób fizycznych, zapewniają one również 

dodatkowe historyczne dane dotyczące podmiotów gospodarczych i rządowych. Te archiwum 

informacyjne zawiera wystarczającą ilość informacji początkowych, aby wybrać cel o wysokiej wartości. 

To właśnie ta wstępna informacja stanowi podstawę do dalszego nadzoru i sondowania obrony celu. 

Takie informacje w rękach terrorysty stawiają każdy potencjalny cel w bardzo niekorzystnej sytuacji, 

ponieważ nie znają tożsamości potencjalnego napastnika, jego lokalizacji i / lub konkretnych intencji. 

W rezultacie najprawdopodobniej nie wiedzą, że zostali podniesieni do stanu docelowego 

Układ fizyczny 



Jedną z form docelowej inteligencji jest forma fizycznej lokalizacji obiektu i jego obiektu. Obecnie 

powszechne jest dostarczanie potencjalnym konsumentom planów pięter i dokumentów dotyczących 

układu nieruchomości w celu wyjaśnienia kwestii związanych z nawigacją i dalszego porozumienia. 

Subway, dworce kolejowe, terminale lotnicze, centra handlowe, muzea, hotele, kompleksy mieszkalne, 

budynki miejskie, stanowe i federalne to tylko niektóre przykłady tego podejścia. Obiekty zachęcają do 

korzystania z ich kompleksów. Kiedy turysta odwiedza miasto, udostępniane są mapy ułatwiające 

podróż w celu ułatwienia takiego handlu. Otwarte udostępnianie tego typu fizycznych układów to 

bogactwo informacji dla potencjalnych napastników. Fizyczny układ obiektu lub domu jest niezwykle 

ważny, gdy intruz dąży do dołączenia przechowywanych informacji i / lub wszelkich dostępnych 

zasobów do dyspozycji celu. Jest to również ważne przy planowaniu fizycznego ataku. Przy fizycznym 

rozmieszczeniu obiektu atakujący otrzymuje punkty wejścia i wyjścia, topografię pomieszczeń w 

stosunku do siebie nawzajem, a także szczegóły dotyczące pojemności pomieszczenia i tym podobne. 

Nie tylko jest to plan piętra, ale w tym konkretnym podpisie, tak jak wykres pojemności amfiteatru i 

możliwości technicznych wewnątrz kompleksu. Taka prosta informacja może zostać wykorzystana przy 

planowaniu zakładnika, który bierze udział w atakowaniu, bombardowaniu lub wielu innych sytuacjach 

Plany awaryjne 

Większość obiektów użyteczności publicznej jest wymaganych w celu zapewnienia pewnego planu 

formalnego w przypadku klęski żywiołowej, pożaru, rozwoju strukturalnego lub zewnętrznego ataku. 

Plany te określają, co należy zrobić w przypadku ewakuacji i kto jest odpowiedzialny za działania 

koordynacyjne. Zwykle zawierają plany pięter, które wyznaczają drogi ewakuacji i miejsca schronienia. 

Gdy na terenie obiektu znajdują się materiały elektryczne, chemiczne i jądrowe, plany te mają na celu 

wyszczególnienie ich lokalizacji i potrzebnych odległości ewakuacji w celu zapewnienia bezpiecznej 

odległości od potencjalnej ekspozycji lub eksplozji. Dokumenty te mogą również dostarczać 

krytycznych informacji o lokalnych organach zarządzających, z którymi należy kontaktować się w celu 

uniknięcia nadmiernego narażenia na ogólny organ w przypadku zagrożenia. Rośnie tendencja do 

udostępniania tego typu krytycznych planów przez Internet z dowolnego powodu, ponieważ proste 

wyszukiwanie przeprowadzone na stronie google.com zweryfikuje. Kiedy plan awaryjny zostanie 

udostępniony online, osoba atakująca może zdalnie zmodyfikować lub zastąpić taki dokument w celu 

zapewnienia dezinformacji w czasie kryzysu, a także użyć takiego planu do wzmocnienia fizycznego 

ataku z czynnościami po ataku. Wyobraź sobie, że osoba atakująca miała zdobyć dokument planowania 

katastrofy w mieście, zawierający szczegółowe informacje o wszystkich odpowiedzialnych stronach, 

organizacjach, planach awaryjnych i kanałach komunikacyjnych niezbędnych do reakcji na atak. 

Narastające szkody mogą stać się znaczne, jeśli personel awaryjny był początkowo ukierunkowany lub 

sprzęt ratowniczy sabotowany 

Harmonogramy 

Każda organizacja i osoba w dzisiejszym miejscu pracy ma harmonogram. Istnieją harmonogramy 

raportowania do pracy, kiedy należy wziąć udział w spotkaniu, czas przerwy i kiedy wrócić do domu. 

Są harmonogramy dla ochroniarzy, kiedy należy je obchodzić, a kto jest na służbie w jakich godzinach. 

Harmonogramy są również wykorzystywane do wyświetlania list płac, numerów wydajności i różnych 

przetwarzania wsadowego komputera oraz czynności związanych z konserwacją komputera. 

Harmonogramy te są teraz częściej przechowywane w pliku lub dokumencie elektronicznym i są 

dostępne dla osób, którym mają zarządzać. Kiedy zdalny dostęp do tych harmonogramów uzyskasz za 

pośrednictwem atakującego, ujawniają, kto pracuje z kim, kiedy i gdzie odbywają się pewne operacje 

planowania, jakie jednostki są odpowiedzialne za różne działania i jakie procesy systemowe są 

wykonywane iw jakich godzinach. Ta nieszkodliwa konieczność może być wykorzystana jako pierwszy 

krok w identyfikowaniu kluczowych hierarchii personalnych i organizacyjnych w celu kierowania do 



osób i działów w celu dalszego nadzoru i / lub ataków, a także wtedy, należy podjąć próby. Zapewnia 

to możliwość przejęcia różnych procesów i funkcji komputerowych. , a także ustalanie harmonogramu 

przeprowadzania takich ataków 

Kluczowy personel 

Organizacje to zespołowe związki między ludźmi. W ramach organizacji kluczowi pracownicy ustalają 

planowanie strategiczne, zasady operacyjne i regulują codzienne czynności. Na podstawie pozycji w 

organizacji osoby te mają przydatne informacje dla atakującego i jako takie mogą być celem dalszego 

nadzoru i / lub eksploatacji. Kluczowi pracownicy często przyznawali rozszerzone poziomy dostępu do 

urządzeń i komputerów, takie jak rekordy finansowe, akta osobowe i / lub uprawnienia 

administracyjne sieci z uwagi na ich potrzebę takiego dostępu. Identyfikując te typy kluczowych 

pracowników, osoba atakująca może skupić się na wysiłkach wywiadowczych, a także potencjalnie 

zyskać kontrolę nad krytycznymi zasobami i / lub systemami w swoich wysiłkach zmierzających do 

wyrządzenia szkód. Po zidentyfikowaniu celu (tj. Osobnika), osoba atakująca może chcieć przyjąć swoją 

tożsamość (tj. Inżynieria społeczna, elektroniczne tworzenie referencji itp.) W celu interakcji z innymi 

w celu zebrania dodatkowej inteligencji. Kiedy wystarczająca ilość informacji jest dostępna dla danej 

osoby, terrorysta może chcieć założyć swoją tożsamość w sposób ciągły, codziennie. Kradzież 

tożsamości wciąż rośnie w skali globalnej, kosztując konsumentów i przedsiębiorstwa miliardy 

dolarów. Dla terrorysty kradzież tożsamości dotyczy przede wszystkim swobody poruszania się i 

tworzenia dróg ucieczki. Składając zeznania przed Krajową Komisją ds. Ataków Terrorystycznych na 

Stany Zjednoczone, Laurie Mylroic stwierdziła, że osoby takie jak Ramzi Yousef (mi.n. skazany za 

podłożenie bomby w  World Trade Center w 1993 r.) Mogą nie być tym, za kogo się podają. Ramzi 

Yousef wszedł do Stanów Zjednoczonych w irackim paszporcie i uciekł, używając pakistańskiego 

paszportu jako Abdcl Basit Karim. Stwierdziła, że Karimhad wcześniej przeniósł się z Kuwejtu do 

Pakistanu i że to jego dokumentacja rezydenta Kuwejtu stawia pod znakiem zapytania, czy Kärim jest 

faktycznie tym, za kogo się podaje. Odciski palców Youscfa znajdują się w aktach Karima. Rekordy 

wysokości i podpisu danej osoby nie pasują do rekordów Pakistanu. Sugeruje, że karty odcisków palców 

w aktach rezydenta Kuwejtu mogły zostać zmienione przez wywiad iracki podczas okupacji przed 

pierwszą wojną w Zatoce Perskiej, co w rezultacie dostarczyło nową tożsamość terrorystom 

wspieranym przez państwo. Wyobraź sobie szkody, które może wyrządzić terrorysta o skradzionej, 

wewnętrznej tożsamości z docelowego kraju. W zachodnich powiatach podobne problemy z kradzieżą 

tożsamości występują na niższych poziomach operacyjnych. Istnieją niezliczone przypadki, w których 

przestępcy przyjęli tożsamość ustalonej osoby, uzyskane prawa jazdy, karty kredytowe, a nawet 

hipoteki na nieruchomości. W innych przypadkach ci uzurpatorzy popełnili zbrodnie pod przybranymi 

nazwiskami, tylko po to, by prawdziwy właściciel odkrył, że na ich nazwisko znajdują się wielokrotne 

nakazy aresztowania, lub że obecnie błędnie utworzyli rejestry kryminalne. Biorąc pod uwagę kartę 

zabezpieczenia społecznego lub podobną identyfikację oraz akt urodzenia, nowe upoważnienie 

kierowcy lub karta identyfikacyjna może zostać wydana przez odpowiednie władze. Te proste 

dokumenty stanowią podstawę do generowania całej tożsamości w większości krajów. Sprytni 

złodzieje mogli nawet zażądać duplikatów tych i innych dokumentów, uzbrojeni tylko w publicznie 

dostępne informacje, o których wcześniej wspomniano. Wykazano również możliwość powielać takie 

dokumenty w formie elektronicznej z najnowszymi aplikacjami komputerowymi i multimedialnymi lub 

ukraść rzeczywisty sprzęt produkcyjny i materiały eksploatacyjne od organów wydających, wkraczając 

do słabo strzeżonego oddziału. To sprawia, że kradzież tożsamości jest niezwykle trudna do wykrycia i 

otwiera potencjalne niewłaściwe zastosowanie tożsamości na destrukcyjne działania. Wynikające z 

tego szkody dla reputacji i oceny zdolności kredytowej są niewielkie, gdy uznaje się, że tożsamość 

użytkownika może być używana do wypożyczenia ciężarówki używanej do wysadzania dóbr 

materialnych. Ponadto, gdy terrorysta jest uzbrojony w nową tożsamość, może nawet być w stanie 



podjąć pracę w firmie, która zapewnia im krytyczne informacje i / lub fizyczne akceptacje dla wyrażonej 

chęci wykonania ataku, oraz z anonimowością. 

Elektroniczne cele ataku 

Ataki ukierunkowane na infrastrukturę lub podstawowe dobro ekonomiczne państwa narodowego 

mogą skutecznie zmniejszyć dostępne zasoby państwowe i podważyć zaufanie do ich struktur 

wspierających. Jednym z kluczowych czynników sukcesu dla każdego państwa narodowego jest 

konsekwencja w długim okresie czasu. To ciągłość struktur i polityk rządowych pozwala obywatelom, 

firmom i innym podmiotom na długoterminowe planowanie przy zmniejszonym ryzyku. Taka ciągłość 

pozwala zachować ekonomiczną i kulturową dynamikę, a także większą koncentrację na osiąganiu 

konkretnych celów. Kiedy pop[ulacha staje się zainteresowany dostępnością i konsekwencją usług 

takich jak władza, woda, telekomunikacja, finansowa państwowa, medyczna, transport towarów i tak 

dalej, nawet najprostsze czynności mogą nie być zaangażowane z powodu dodatkowych energii, które 

muszą zostać przekierowane i / lub zwiększone ryzyko. Dlatego, gdy wróg ma wyższą potęgę 

gospodarczą, ataki przeciwko tej infrastrukturze są kolejnym logicznym frontem w toczącej się wojnie. 

W Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa Riptech Internet Security: "Siła i energia, usługi finansowe 

i sektory wysokich technologii charakteryzują się stosunkowo wysokim współczynnikiem ataków, 

podczas gdy w branżach takich jak handel elektroniczny i produkcja odnotowano relatywnie 

umiarkowane do niskich współczynniki ataków". Na pierwszy rzut oka obserwacje te mogą zostać 

połączone z wojną z terroryzmem, dopóki nie zostanie rozważonych kilka dodatkowych czynników. Po 

pierwsze, czwarta i czwarta dla firm z sektora energetycznego i energetycznego w 2001 r. Uległy 

poważnemu atakowi 57% czasu. Gdy te ataki elektroniczne zostaną porównane z deklaracją wojny 

przez USA w sprawie kontrolowanego przez Talibów Afganistanu w październiku 2001 r., można 

wyciągnąć prostą korelację, łącząc te dwie czynności. To jest jedno, na przykład, elementy kryminalne, 

aby starać się przeniknąć do instytucji finansowych; to zupełnie inna sprawa, gdy produkcja energii jest 

atakowana elektronicznie, w tym obiekty jądrowe. Podobne przypadki zostały udokumentowane 

podczas ostatnich amerykańskich interwencji wojskowych, a wiele z nich zostało już 

zaprezentowanych. Atakowanie takich instytucji nie leży w najlepszym interesie całej populacji, 

ponieważ takie zakłócenia eliminują jedynie usługi, które hakerzy , crackerzy i przestępcy cybernetyczni 

wymagają do przeprowadzenia ich handlu. Dlatego takie ataki na ogół należą do anarchistów, państw 

konkurujących, organizacji terrorystycznych i ich zwolenników. W raporcie firmy Symantec na temat 

bezpieczeństwa w Internecie (wrzesień 2003 r.) Odnotowano, że w pierwszej dziesiątce krajów 

cyberataków na jednego mieszkańca Internetu, mających od 100 000 do 1 000 000 użytkowników 

Internetu na kwartały pierwszy i dwa, składały się: Peru (Ranga 1), Iran (Ranga 2) ), Kuwejt (ranga 3), 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ranga 4), Nigeria (ranga 5), Arabia Saudyjska (ranga 6), Chorwacja 

(ranga 7), Wietnam (ranga 8), Egipt (ranga 9) i Rumunia ( Ranga 10). Znaczna większość tych krajów od 

dziesięcioleci bezpośrednio odczuwa interwencję USA i politykę zagraniczną. Mimo to rząd USA 

nawiązał stosunki z większością krajów dzięki regionalnym i globalnym porozumieniom handlowym, 

staraniom anty-buntowniczym oraz finansowemu i wojskowemu wsparciu; ogół ludności może nie 

podzielać nastrojów rządu i angażować się w zdalne ataki elektroniczne na infrastrukturę gospodarczą 

i kluczowe sektory. Rządy te mogą w rzeczywistości zachęcać do takich ataków, przymykając oczy na 

te działania, a także zapewniając infrastrukturę elektroniczną do ich wykonywania 

Narzędzia publiczne i prywatne 

Urządzenia wytwarzające i przesyłające energię, systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania odpadów 

oraz telekomunikacja są głównymi celami ataków elektronicznych, co powoduje kaskadowe 

konsekwencje. Te narzędzia zapewniają codzienną moc, ogrzewanie, zapotrzebowanie na wodę, 

ułatwienia w utylizacji odpadów i infrastrukturę komunikacyjną dla każdej postępowej gospodarki 



zachodniej. Kiedy te wzajemnie połączone infrastruktury stają się niedostępne, ludzie, 

przedsiębiorstwa i rządy mogą zostać pozbawieni podstawowych usług i jako takie, w czasie kryzysu 

mogą im przeszkodzić te usługi. Według amerykańskiego departamentu Commcrce, w 2001 r. Usługi 

elektryczne, gazowe i sanitarne stanowiły około 222 miliardy dolarów amerykańskiego produktu 

krajowego brutto (PKB). Wydobycie węgla, ropy i gazu wyniosło 120 mld USD. Światowa produkcja 

energii elektrycznej przekroczyła 13,6 trylionów kilowatogodzin i 101,8 bilionów stóp sześciennych 

gazu ziemnego w 1998 r. W 2000 r. Gaz ziemny stanowił 22% światowego zużycia energii (Quick, 2003 

r.). Fizyczne struktury dystrybucyjne i kontrolne, które są wykorzystywane do zarządzania takimi 

infrastrukturami, są ogromne i obejmują duże odległości, mogą być pracochłonne w zakresie 

podstawowego utrzymania i kontroli, a także obejmują rozległe problemy transportowe. W rezultacie 

zaimplementowano elektroniczne systemy kontroli, które lepiej zarządzają codziennymi operacjami i 

dostarczają krytycznych danych do równoważenia obciążenia. Według raportu Biura Głównego 

Księgowości USA z 2004 r. Zatytułowanego "Wyzwania i wysiłki na rzecz bezpiecznych systemów 

kontroli, systemy kontroli są podatne na następujące: 

* Opóźnienia lub blokady w przepływie informacji przez sieci kontrolne Nieautoryzowane zmiany 

zaprogramowanych instrukcji w programowalnych sterownikach logicznych (PLC), zdalnych 

terminalach (RTU) i kontrolerach rozproszonych (DCS), zmiana ustawień alarmów i / lub 

nieautoryzowane polecenia do sterowania sprzętem 

* Fałszywe informacje wysyłane do operatorów systemów kontrolnych  

*  Modyfikacja oprogramowania systemu kontroli  

* Zakłócenia w systemach bezpieczeństwa 

Takie luki są bezpośrednim skutkiem coraz większej integracji z sieciami biznesowymi w zakresie 

danych biznesowych, transmisji komunikatów o błędach między dostawcami oraz wykorzystania 

wspólnych publicznych i prywatnych kanałów komunikacyjnych do gromadzenia danych sensorów 

sensorycznych w odległościach geograficznych (zob. Rys. 13). Dla branż zarządzających tak złożonymi 

systemami łączność systemów sterowania jest ich największą siłą i słabością. Jeśli chodzi o przemysł 

elektryczny, produkcja energii składa się z hydroelektrowni, paliw kopalnych i energii jądrowej. 

Podstawowe komponenty składają się z linii przesyłowych, przesyłu i podstacji dystrybucyjnych, które 

przekształcają wyższe napięcia przesyłowe w niższe napięcia zasilające, oraz centra kontrolne, które 

wykorzystują systemy zarządzania energią i sterowania, aby regulować produkcję i przepływ energii. 

Na poziomie sterowania operacyjnego, RTU zbierają dane z czujników i przekazują je do systemów 

zarządzania energią (EMS) oraz systemów kontroli i gromadzenia danych (SCADA). Inteligentne 

urządzenia elektroniczne (IED) używane do przesyłania i odbierania danych sterujących z podłączonych 

urządzeń, takich jak mierniki, przekaźniki i kontrolery. Terminale RTU i IED używane są do zdalnego 

wydawania poleceń zarządzania i sterowania. Zasadniczo komunikacja między komponentami i 

systemami jest ułatwiona za pośrednictwem technologii przewodowych i bezprzewodowych oraz 

transmitowana zarówno w sieciach publicznych, jak i prywatnych. Instytut Badań Technologii 

Bezpieczeństwa w Dartmouth College wyprodukował raport z 2002 r. Zatytułowany Cyber-Security of 

Electronic Power Industry. W niniejszym sprawozdaniu stwierdzono: 

* Sektor zawsze zawierał luki w zabezpieczeniach, ale luki te zostały spotęgowane przez wprowadzenie 

nowych technologii sieciowych, deregulacji i zmian strukturalnych w branży. Wprowadzono 

dodatkowe luki, wprowadzając coraz więcej systemów zarządzania energią i kontroli online, otwierając 

je na zdalny dostęp i łącząc je z sieciami korporacyjnymi. 



* Testy penetracyjne i oceny podatności na zagrożenia przeprowadzone przez laboratoria 

Departamentu Energii (DOE) i firmy ochroniarskie wykazały podatność na ataki cybernetyczne 

systemów kontroli przemysłu energetycznego i powiązanych sieci informacyjnych. 

 

Podczas gdy w raporcie stwierdza się, że ataki na takie systemy wymagają fizycznej obecności osoby 

lub mają dogłębną wiedzę na temat systemów w celu przeprowadzania ataków, te systemy EMS, DCS, 

SCADA i technologie PLC oraz powiązane z nimi standardy używane są na całym świecie. Dlatego 

umiejętne korzystanie z systemów IT jest powszechnie dostępne, a atakujący mogą uzyskać 

podstawowe informacje. Inną krytyczną infrastrukturą w tej sekcji jest przemysł telekomunikacyjny. 

Według Urzędu ds. Technologii i Handlu Elektronicznego (OTEC) od 2004 r. Na całym świecie było 

ponad 651 milionów abonentów Internetu, z czego 24% było w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy ci 

subskrybenci łączą się za pośrednictwem infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym linii telefonicznych 

dla klientów indywidualnych i biznesowych, cyfrowych linii abonenckich, systemów telewizji kablowej, 

sieci bezprzewodowych i systemów satelitarnych, i stanowią wynik szacunkowo 1 bilion dolarów na 

przemysł. Przy niespotykanym wzroście inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną wyniosły w 

2000 r. Ponad 200 mld USD, a użytkownicy umieścili ok. 36 mld połączeń (International 

Telecommunication Union, 2004). Ponieważ znaczna część naszej gospodarki jest ułatwiana przez 

telekomunikację, działania terrorystyczne prawdopodobnie będą atakować tę infrastrukturę zarówno 

w przypadku wywiadu, jak i w celu osłabienia swobodnego przepływu danych i informacji. Takie ataki 

służą również stworzeniu mnożnika siły w celu zakłócenia działań humanitarnych i ukierunkowanych 

reakcji podmiotów rządowych. Dlatego też ataki, które miały miejsce w przeszłości i mogą być 

rozsądnie spodziewane w przyszłości przez organizacje terrorystyczne, mogą w większości 

współdziałać z atakami na moc, wodę, gaz i inne media wykorzystujące telekomunikację. Obejmują 

one ataki na policję, pożary i komunikację awaryjną; monitorowanie i zakłócenia głosu przez IP i E-911; 

oraz wirtualne cele sieci prywatnych, takie jak systemy sieciowe domów maklerskich. 

Bankowość i finanse 

Branże usług bankowych i finansowych stanowią fundament gospodarki rynkowej i ułatwiają dalszy 

rozwój i rozwój infrastruktury instytucjonalnej, którą wspiera. Według encyklopedii Global Industries z 

roku 2003 (Quick, 2002), począwszy od 2000 roku, 10 największych banków na świecie miało ponad 

7,5 biliona USD aktywów. Japonia przewodzi na świecie z 4,2 bilionami USD, a następnie z USA o 

wartości 4 bilionów USD w połączonych aktywach. Również odnotowano w 2000 r. 25 największych 

banków na świecie miało 118,1 miliarda USD zysków. W zależności od USA. Department ofCommcrce 

(2004), w 2001 r., Sektor finansów i ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych, obejmował 905,2 miliarda 

dolarów brutto na produkt krajowy brutto, z wyłączeniem nieruchomości (1,122 bilionów USD). 

Obejmowały one instytucje depozytowe i niepubliczne oraz zabezpieczenia i towary (tj. Brokerów, 

przewoźników ubezpieczeniowych, agentów, brokerów i usługi). Sprawna wymiana towarów i usług 

ma kluczowe znaczenie dla utrzymania takiego systemu, a technologie informacyjne są podstawą 

takich operacji. Według stowarzyszenia Futures Industry Association (2005), w 2001 roku na całym 

świecie handlowano prawie 43,28 miliarda kontraktów futures i opcji. Stanowi to wzrost o 43% w 

stosunku do roku poprzedniego, ponieważ nowe systemy i infrastruktura na całym świecie ułatwiły 

dostęp do takich instrumentów. W 2004 roku obroty kontraktami futures i opcjami wyniosły 8,9 mld 

USD (Futures Industry Association, 2005). Według encyklopedii Global Industries z 2003 r. (Quick, 2002 

r.) Na przełomie XIX i XX wieku istniało "ponad 37 000 wystawców kredytów, w samych Stanach 

Zjednoczonych w 2000 r. Wydano 200 milionów nowych kont MasterCard i Visa; z 185 milionów 

Amerykanów korzystało z kart kredytowych. " Encyklopedia podaje, że światowe zakupy kart 

kredytowych Visa i MasterCard wyniosły prawie 2 biliony USD. Wraz z rozwojem Internetu, bankowość 



internetowa nadal zapewnia klientom informacje o koncie, możliwość dokonywania płatności i 

przelewów oraz wnioskowania o pożyczki. Sprzedaż online ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

również osiągnęła 2 miliardy USD w 2000 r. Pamiętaj, że zdecydowana większość transakcji jest 

dokonywana elektronicznie, wykorzystuje infrastrukturę telekomunikacyjną (tj. Publiczną i prywatną) 

i jest kluczowym elementem w utrzymaniu i integracji rynkowej. Ekonomia. Pieniądze są podstawą do 

podtrzymywania wszelkich działań mających globalny zasięg. Terroryzm nie jest wyjątkiem. Sponsorzy 

państwowi, organizacje i osoby, które są zainteresowane rozwojem sukcesów poszczególnych grup 

terrorystycznych, często zapewniają wsparcie finansowe. Dzięki tym funduszom organizacje 

terrorystyczne mogą angażować się zarówno w legalną, jak i kryminalną działalność, w której dochody 

można wykorzystać do utrzymania ich działalności. W zeznaniu z 2002 r. Kenneth W. Dam, Zastępca 

Sekretarza Departamentu Skarbu przed Komitetem ds. Usług Finansowych w Amerykańskiej Izbie 

Reprezentantów, Pan Dam stwierdza: 

„Nasz cel jest prosty. Staramy się zapobiegać atakom terrorystycznym poprzez: (1) zakłócanie 

finansowania terroryzmu; oraz (2) śledzenie śladów finansowych w celu zakłócenia samych 

terrorystów. Nasze pierwsze działania po tragedii 11 września miały na celu zidentyfikowanie znanych 

terrorystów i podmiotów terrorystycznych, zamrożenie ich aktywów w USA i współpracę z naszymi 

sojusznikami, aby rozszerzyć te zamrożenia na całym świecie. Od 11 września Stany Zjednoczone i inne 

kraje zamroziły aktywa o wartości ponad 112 milionów dolarów, a co ważniejsze, faktyczna kwota 

zablokowanych pieniędzy nie uwzględnia pełnego efektu akcji blokującej, ponieważ nasze działania 

blokujące skutecznie zmniejszyły przepływ pieniędzy terrorystycznych za pośrednictwem potoków 

finansowych Na przykład zakłóciliśmy ogólnoświatową sieć Al-Barakaat, która według niektórych 

szacunków przekazywała al-Kaidę od 15 do 20 milionów dolarów rocznie, jako kolejny przykład, 

zamroziliśmy aktywa Fundacji Ziemi Świętej za Relief and Development, który jako główna 

amerykańska fundraiser dla Hamasu, zebrał w roku 2000 ponad 13 milionów USD. Tam, gdzie jest to 

uzasadnione, odblokowaliśmy również fundusze - 350 milionów dolarów w aktywach rządu 

afgańskiego zamrożonych w związku z sankcjami talibów, głównie przed 11 września. "zostały 

zamrożone do użytku przez legalny rząd Afganistanu (Dam, 2002)” 

Pan Dam stwierdza dalej, że silna współpraca międzynarodowa została nabyta w monitorowaniu i 

zamrażaniu aktywów terrorystów na całym świecie. W wyniku tych starań Departament Skarbu USA 

przedstawił zestaw zaleceń dla wszystkich uczestniczących podmiotów, które: 

* Upewnij się, że istnieje odpowiednia identyfikacja klienta i weryfikacja identyfikacji 

* Wyeliminuj ryzyko związane z korespondowaniem bankowym banków zagranicznych i innych 

zagranicznych instytucji finansowych 

* Rozszerzenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy na wszystkie elementy systemu 

finansowego 

* Ułatwianie dzielenia się informacjami krytycznymi dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania 

terroryzmu 

Pamiętaj, że organizacje terrorystyczne działają na skalę krajową, międzynarodową i globalną, z 

powiązaniami funkcjonalnymi między sobą a samozatrudnionymi stronami i / lub państwami. Jeśli uda 

się ustalić jednolite podejście do zarządzania przepływem pieniędzy i zarządzać nim, wówczas  jest tak, 

że terroryzm zostanie pozbawiony pieniędzy potrzebnych do utrwalenia jego programów, utrzymania 

członkostwa i wspierania stron, a także zapewnienia podstaw do dostarczania pieniędzy. jego ramiona 

i wyposażenie. Teoretycznie takie działania powinny być stosunkowo ograniczone. Jedną z możliwości 

wykorzystywanych w przeszłości jest wykorzystanie skorumpowanych obcych państw i / lub 



podmiotów gospodarczych do udostępnienia funduszy i ich dystrybucji za pośrednictwem 

powiązanych powiązań gospodarczych, takich jak banki centralne i podobne. Podczas gdy te transakcje 

zagraniczne są teraz bardziej dostępne dla kontroli przez mocarstwa zachodnie, ich prawdziwa natura 

może nadal być manipulowana i / lub ukrywana przez co najmniej znaczny okres czasu. Fundusze te 

mogą być również wykorzystywane bezpośrednio przez podmiot wspierający w celu nabycia dostaw i 

uzbrojenia, a następnie przekazać zakupy organizacji terrorystycznej. Zatem, prawdą jest, że to, co 

robią te działania finansujące antyterrorystów, eliminuje jeden poziom tzw. Legalności takich operacji 

poprzez usuwanie dostępu  do publicznych miejsc w generowaniu pieniędzy. W związku z tym systemy 

finansowania dla organizacji terrorystycznych muszą być teraz prowadzone za pośrednictwem większej 

liczby kanałów niż monitorowanie przez rząd i kontrola. Jeśli system ma być wykorzystywany do 

monitorowania i kontrolowania działań oraz zamrożenia zasobów, taki system stanie się oczywiście 

celem ataków, na które negatywnie wpłynie. Same systemy, które rządy obecnie wprowadzają w celu 

weryfikacji i uwierzytelniania tożsamości oraz transakcji finansowych, mogą również dostarczać 

cyberprzestępcom znawwstwa lub sponsorowanego przez państwo ogromnej ilości informacji na 

temat ich wrogów, a także uzyskać nieskrępowane przyzwolenia na taką admitancję. Jest to prawdziwy 

miecz podwójny zintegrowanych systemów. W rzeczywistości, od czasu wynalezienia elektronicznych 

przekazów pieniężnych za pośrednictwem telegrafu, przestępcy wymyślili sposoby wyłudzania, 

manipulowania, a ostatecznie kradzieży środków za pomocą środków elektronicznych. Jeśli nie jest to 

wykonalne w jakiś sensowny sposób, wówczas zakłócenie i / lub zniszczenie takiego systemu stanie się 

preferowanym celem każdej organizacji terrorystycznej lub sponsora państwowego, na który system 

negatywnie wpływa. Rynki finansowe kładą nacisk na produkty i usługi w oparciu o popyt publiczny i 

związane z tym postrzeganie. Gdyby taki system lub jego podkomponenty zostały zaatakowane w 

znaczący sposób, produkty i usługi, takie jak osobiste konta oszczędnościowe, konta emerytalne i 

inwestycje handlowe (tj. Akcje, obligacje itp.) Byłyby postrzegane jako stwarzające poważne ryzyko. 

Rezultatem byłaby mniejsza inwestycja i wykorzystanie takich instrumentów, a tym samym 

zmniejszenie bardzo potrzebnego kapitału na bieżące projekty ekspansji biznesowej. Zgodnie z 

raportem z 2003 r. Do Podkomisji Izby Reprezentantów ds. Krajowej polityki pieniężnej, technologii i 

wzrostu gospodarczego w sprawie usług finansowych, sektor adresuje cyberzłodziei , Główny Urząd 

Skarbowy stwierdził: 

Po pierwsze, przedstawiciele branży, pod patronatem Departamentu Skarbu USA, wspólnie opracowali 

strategię sektorową, która omawia dodatkowe wysiłki niezbędne do identyfikacji, oceny i reagowania 

na zagrożenia w całym sektorze. Jednak sektor usług finansowych nie opracował szczegółowych 

planów dotyczących wdrażania swojej strategii. Po drugie, utworzono centrum wymiany i analizy 

informacji sektora finansowego w sektorze prywatnym w celu ułatwienia udostępniania informacji 

związanych z cyberprzestępczością. Po trzecie, kilka innych grup branżowych podejmuje działania 

mające na celu lepszą koordynację wysiłków przemysłu i poprawę bezpieczeństwa informacji w całym 

sektorze. (US GAO, 2005) 

Ze względu na rozmiar sektora, a także różnorodność przedsiębiorstw i osób, które są potrzebne do 

przeprowadzenia zmian, takie działania będą powolne, stopniowe i oparte na konsensusie możliwości 

i możliwości (tj. Zasobów, technicznych itp.). Sercem tych wysiłków jest system Rezerwy Federalnej 

oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które mają znaczny wpływ na te podmioty, które 

chcą przeprowadzać transakcje finansowe ze Stanami Zjednoczonymi. Organizacje te nadal ustalają 

zasady i procedury, które określają ścieżki audytu i wymogi bezpieczeństwa danych dla podmiotów 

uczestniczących. Jednak wysiłki zmierzające do zapobiegania atakom elektronicznym ostatecznie będą 

należeć do tych uczestniczących podmiotów, podobnie jak techniczne wymagania i koszty. Dlatego 

zapewnienie zgodności całego sektora usług finansowych, jako całości, jest zniechęcającym zadaniem. 

Ponieważ działalność terrorystyczna wymaga funduszy, a fundusze te mogą wpływać na indywidualne 



środki przeprowadzania ataków, alternatywne systemy finansowania poprzez kryminalną eksploatację 

sektora usług finansowych to poważna rzeczywistość. Zakup codziennych dostaw, wsparcie sprzętu 

komunikacyjnego, transport, szkolenie, komponenty bomby i tak dalej, wszystko wymaga pieniędzy. 

W związku z tym ataki, które miały miejsce w przeszłości i mogą być w przyszłości rozsądnie oczekiwane 

w organizacjach terrorystycznych, składają się głównie z dodatkowych komercyjnych i konsumenckich 

kart kredytowych; transfery sald kont bankowych online; ukryte transfery rachunków z penetracji 

wewnętrznych; ujawnienia szczegółów dotyczących kradzieży tożsamości; zakłócenie transferów 

finansowych; oraz ataki handlowe DDoS, robakowe i komputerowe. 

Transport 

Współczesne społeczeństwa opierają się głównie na transporcie w celu dostarczania żywności, wody, 

surowców, wyrobów gotowych i ludzi drogą lądową, powietrzną i morską. Jest to często ułatwione 

dzięki rozbudowanej infrastrukturze składającej się z linii kolejowych, systemów transportu, transportu 

lotniczego i innych usług transportowych i dystrybucyjnych. Według amerykańskiego Departamentu 

Handlu amerykańska branża transportowa składała się z 306 miliardów dolarów amerykańskich w 2001 

roku. Przepływ towarów przez około 571 przewoźników liniowych działających w Stanach 

Zjednoczonych wyniósł 1,5 tryliona tonokilometrów (tj. ton ładunku w odległości jednej mili statu) i 

przetransportował 9,5% wszystkich towarów międzymiastowych, w przeciwieństwie do ciężarówek 

obsługujących 80,4%. Przesunięcie ruchu dotyczyło około 3000 stacji i terminali torów obsługiwanych 

przez około 15 dużych linii kolejowych i 600 małych i ciężkich linii kolejowych (Encyclopedia of 

American Industries, 2004). Amtrak poinformował, że w 2004 r. Przetransportował ponad 25 milionów 

pasażerów. Stowarzyszenie Transportu Lotniczego poinformowało, że w roku 2001 było 19 306 lotnisk, 

z czego 5,314 jest dostępnych publicznie. Około 476 milionów pasażerów wsiadło do samolotu, a 

ponad 4,6 miliona odlotów samolotów. Ładunki lotnicze w USA wyniosły ponad 12,9 miliona ton (tj. 

Jedna tona ruchu drogowego przewieziono jedną milę) w transporcie krajowym i 14,7 miliona ton na 

transport międzynarodowy. Według Departamentu Transportu USA ponad dwa miliardy ton ładunków 

jest rocznie transportowanych drogą morską. W 2003 r. Zgłoszono 94,9 miliona rejestracji ciężarówek, 

ponad 716 000 rejestracji autobusów i 196 milionów licencjonowanych kierowców. Infrastruktura ta 

jest duża, zróżnicowana i w dużej mierze uzależniona od osób, które spełniają swoją szczególną 

funkcję, aby uniknąć utraty życia i ładunku, zarówno podczas eksploatacji, jak i w przypadku jakiejś 

tragedii.  Ze względu na poziom komplikacji systemów transportowych, kontynuowano wdrażanie 

działań integracyjnych i kontrolnych. W całej infrastrukturze systemu transportowego wykorzystywane 

są systemy SCAD A do monitorowania i kontrolowania operacji podzespołów. Oprócz infrastruktury 

komponentowej, szerokie zastosowanie produktów komercyjnych z półki (COTS) jest wykorzystywane 

do kontrolowania wszystkiego, od sygnalizacji świetlnej do centrów kontroli ruchu lotniczego. Luka w 

zabezpieczeniach takich systemów jest całkowicie uzależniona od stopnia ich połączenia z innymi 

systemami, takimi jak Internet i / lub prywatne kanały komunikacyjne, a także z ich fizyczną 

dostępnością. Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Lewis, 2002) "FAA ma 

90 głównych systemów komputerowych i dziewięć różnych sieci komunikacyjnych, które opierają się 

na starszym sprzęcie i używają własnego oprogramowania, które utrudnia obcym osobom włamanie. 

dlaczego kilka zgłoszonych ataków nie wpłynęło na ruch lotniczy W jednym zgłoszonym incydencie 

młody hackcr przerwał lokalną usługę telefoniczną w Nowej Anglii, odcinając wieżę kontrolną lotniska 

regionalnego i możliwość włączenia świateł na pasie startowym. na lotnisku nie było wypadków, w 

innych przypadkach sieci komputerowe centrali FAA zostały spenetrowane, dzięki czemu hakerzy mogli 

publikować publicznie niepublikowane informacje na temat kontroli pasażerów na lotnisku, aw innym 

przypadku hackcr mógł wejść na serwer pocztowy FAA. " Jednym z podstawowych obszarów 

zainteresowania jest wykorzystanie systemów wymiany danych elektronicznych (EDI), które są 

wykorzystywane do przesyłania i udostępniania danych dotyczących list pasażerów, przesyłek, 



zamówień, zapasów i tym podobnych. Chociaż systemy te nie są w stanie kontrolować systemów 

telekomunikacyjnych, dostarczają ogromnej ilości informacji. Takie systemy są generalnie podatne na 

dezaktywację, ale ataki informacyjne związane z nadzorem i modyfikacją danych. W szczególności 

usunięcie pasażera, które być może miało miejsce na terrorystycznej lub kryminalnej liście 

obserwacyjnej, modyfikacja transportu manifestuje się w celu wysyłki i / lub importu dostaw lub 

komponentów do dalszych działań terrorystycznych, a także ogólnego zebrania informacji o 

potencjalnych celach. Poza aspektem informatyzacji tego sektora (tj. Systemami sterowania i bazami 

danych), który może być podatny na zmiany sterowania obwodami, najbardziej prawdopodobną formą 

ataku są ataki fizyczne. Bardziej prawdopodobne jest, że terroryści będą w stanie zidentyfikować cel o 

wysokiej wartości drogą elektroniczną, a następnie rozpocząć fizyczny atak przeciwko takim celom, jak 

transporty chemiczne, magazyny ropy naftowej, przesyłki materiałów niebezpiecznych i / lub 

pasażerowie usług transportowych. 

Medycyna 

 US Census Bureau poinformowało, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 295 milionów ludzi, a 

ponad 6,4 miliarda na świecie. Według National Center for Health Statistics (2004), wydatki na opiekę 

zdrowotną w USA w 2002 roku wyniosły 1,6 biliona USD, czyli 14,9% PKB, czyli najwyższy ze wszystkich 

krajów. Obejmuje to szpitale, praktyki medyczne, organizacje opieki zdrowotnej (HMO), apteki, 

awaryjne usługi medyczne oraz medyczne i rządowe programy ubezpieczeniowe. Aby skutecznie 

zarządzać ludźmi i je leczyć, bazy danych są wykorzystywane na wszystkich poziomach przemysłu. Są 

to między innymi lokalni lekarze, apteki, pogotowie ratunkowe i pogotowie ratunkowe, szpitale, 

administracja grupowa, firmy ubezpieczeniowe i rządowe programy ubezpieczeniowe, takie jak 

Medicare i Medicaid. Te bazy danych zawierają wystarczającą ilość informacji o osobach, w przypadku 

których terrorysta poszukuje odpowiedniego celu lub celów, i kontynuuje korzystanie z szerokiej gamy 

opcji ataku. Ataki te mogą obejmować modyfikację krytycznych informacji medycznych, takich jak 

grupa krwi, historia szczepień i / lub działanie na jakiekolwiek poufne szczegóły choroby. Modyfikacja 

takich szczegółów może spowodować, że lekarze zdiagnozują przebieg leczenia, który może być 

śmiertelny dla pacjenta. W takich bazach danych mogą być również zawarte wystarczające informacje, 

że można założyć tożsamość osoby z niewielkim trudem, jak wcześniej przedstawiono. Innym 

krytycznym obszarem takich systemów jest możliwość manipulacji na poziomie inwentarza i 

reorganizacja zapasów ratujących życie antidotum i materiałów medycznych zarezerwowanych na 

wypadek ataku chemicznego, biologicznego lub nuklearnego. Modyfikacja takich danych poważnie 

utrudniłaby zespołom reagowania, aby traktować ofiary po takim ataku, a także zwiększyć utratę życia, 

która może skutkować. Ponadto taki dostęp do bazy danych może zapewniać informacje o 

przechowywaniu zakonów, które mogą zostać później nabyte przez terrorystów i wykorzystane 

przeciwko danej populacji. Ma to podstawowe znaczenie w placówkach medycznych, które prowadzą 

badania nad zapobieganiem zarażeniom i szczepieniami. Próbując ujednolicić i uprościć proces 

zarządzania opieką zdrowotną w USA, Kongres uchwalił Ustawę o przenoszeniu i rozliczalności 

ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) jako pierwszy krok do reformy rynku ubezpieczeń. Jednym 

z głównych celów HIP AA było zmniejszenie kosztów administracyjnych w branży opieki zdrowotnej 

poprzez wymóg korzystania z elektronicznej transmisji danych administracyjnych i finansowych w 

standardowej formie. W szczególności HIPAA przedstawia uproszczenia dotyczące fakturowania i 

roszczeń za pośrednictwem systemów komputerowych i komunikacji elektronicznej (np. EDI), a także 

szczegóły zapisów pacjentów zawierających informacje na temat stanu i statusu medycznego w sposób 

jednolity, niezależnie od tego, system. Jednym z elementów elektronicznego przechowywania i 

transmisji informacji o pacjentach jest aspekt bezpieczeństwa tych systemów. Wymóg ten dotyczy 

wyłącznie planów zdrowotnych, izb rozrachunkowych i dostawców w celu zapewnienia integralności i 

poufności zapisów na wszystkich etapach procesu. Taki wymóg stworzenia całkowicie klauzulowej 



struktury komunikacyjnej, wymagając jednocześnie bezpieczeństwa, stawia usługodawców 

medycznych w sytuacji abi-polarnej (tj. Zapewnia wszystkie informacje i zapewnia prywatność). 

Ponadto, gdy rozważana jest wielkość i złożoność tej branży w zakresie standaryzacji zabezpieczeń 

elektronicznych, rzeczywistość wskazuje, że takie standardy będą dostosowane do 

zindywidualizowanych dostawców usług medycznych, a każdy z nich ma inny system wykonujący różne 

operacje w zastrzeżony sposób. W sensie praktycznym oznacza to, że amerykańska elektroniczna 

infrastruktura elektroniczna zawiera obecnie ogromne ilości ustandaryzowanych danych, które 

podlegają zewnętrznemu podsłuchowi transferów EDI przez wielu potencjalnych napastników, wśród 

wielu innych problemów 

Edukacja 

 Według stanu na rok 2003, według National Center for Education Statistics (2004), ponad 70 milionów 

osób zapisało się do szkół amerykańskich (54 miliony) i college'ów (16 milionów), a ponad 4 miliony 

osób zostało zatrudnionych jako nauczyciele szkolni i wydział uczelni. . Główne problemy, które istnieją 

w sektorze edukacji USA, to łączność z Internetem i dostęp do zasobów informacyjnych oraz przewaga 

imigrantów z zagranicy w celu uczęszczania do instytucji edukacyjnych. Pierwszym z przedstawionych 

problemów jest skład połączeń. Według National Center for Education Statistics (2004), w 2002 roku 

odnotowano, że: 

* 94 procent publicznych szkół z dostępem do Internetu korzystało z łączy szerokopasmowych w celu 

uzyskania dostępu do Internetu, 

* szkół korzystających z połączeń internetowych, 88 procent wskazało, że korzystały z 

szerokopasmowych, bezprzewodowych łączy internetowych, 

* 15 procent wszystkich szkolnych sal lekcyjnych miało bezprzewodowe połączenia z Internetem. <br> 

Stopień, w jakim szkoły są połączone z globalną infrastrukturą informacyjną, pozwala uczniom na 

wszystkich poziomach mieć dostęp do baz danych badań i zasobów biblioteki w większości dyscyplin, 

komunikować się i kontaktować z innymi studentami, niezależnie od odległości geograficznych, oraz 

zdobywać zaawansowaną wiedzę i umiejętności techniczne i obszary naukowe. W rzeczywistości 

rozbudowa i ciągła integracja łączności internetowej stała się kluczowym elementem w nauczaniu 

edukacyjnym Wraz z rozpowszechnieniem pojawia się konieczność przypisania uczniom kont 

użytkowników, którzy mają różny stopień dostępu do uprawnień kontrolnych i możliwości 

użytkownika, takich jak poczta e-mail, FTP, i tym podobne. W większości przypadków komputery 

używane przez studentów są publicznie dostępne w wyznaczonych obszarach (tj. Oznacza to wielu 

użytkowników na jednym komputerze). Zapewnia to mnóstwo ataków (tj. Elektronicznych i 

społecznych), które mogą zostać wykorzystane do pozyskania rachunków innych studentów w celu 

anonimowej komunikacji i wyszukiwania zasobów. Najważniejszym tego przykładem jest 

wykorzystanie konta Nicholasa Berga z 1999 r. Zacariasa Moussaouiego w Norman, Oklahoma, gdzie 

oskarżony terrorysta używał konta innego studenta do wielu nieujawnionych czynności. Drugim 

podstawowym zagadnieniem dotyczącym sektora edukacji jest rosnący poziom obcokrajowców 

uczących się i nauczających w szkołach w USA. W artykule z 2002 roku, napisanym przez profesora 

George'a Borjasa zatytułowanym Rethinking foreign students: kwestia interesu narodowego, 

stwierdza on, że w ciągu 29 lat, Departament Stanu przeszedł od wydania 65 000 wiz studenckich do 

315 000. Zdolność do nadużywania takiego przywileju zapewnia Hani Hasan Hanjour, który otrzymał 

wizę studencką na naukę języka angielskiego w ELS Language Centers. Zamiast brać udział w jednej 

lekcji, wstąpił do USA, aby zostać jednym z terrorystów, który rozbił odrzutowiec do Pentagonu 11 

września <sup> th </ sup>. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 1 miliona studentów 

zagranicznych, którzy uczęszczają na wszystkie poziomy studiów i studiów podyplomowych, a ci 



studenci, przebywający w Stanach Zjednoczonych, mogą być trudni do monitorowania i śledzenia. 

Związane z ograniczaniem i kontrolowaniem wiz dla obcokrajowców jest to, że wielu legalnych 

zagranicznych studentów wraca do swoich krajów z pozytywnym zrozumieniem amerykańskiej kultury 

i procesów biznesowych, i dążą do uzyskania wyższych poziomów władzy w swoich krajach. Dla tych 

studentów, którzy uzyskają stałe miejsce zamieszkania po uzyskaniu dyplomu, większość z nich jest 

członkami społeczeństwa amerykańskiego. Dlatego wszelkie ograniczenia w tym miejscu mogą 

poważnie utrudniać przyszłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Aby temu zapobiec, placówki 

edukacyjne muszą skupić się na polityce i procedurach, które pomagają zapobiegać nadużywaniu 

urządzeń i zasobów elektronicznych. Aspekt kontroli imigracyjnej, choć ważny, musi wykraczać poza tę 

szczególną dyskusję. 

Rząd 

Rząd Stanów Zjednoczonych składa się z wielu oddziałów, departamentów i agencji. Zakres i głębokość 

integracji rządowej ze społeczeństwem amerykańskim znacznie przewyższa rozmiar tej książki. 

Wszystko od służb celnych i imigracyjnych, podatków i programów społecznych, egzekwowania prawa 

i sądownictwa, operacji wojskowych i obrony narodowej są zarządzane i / lub ułatwione przez 

lokalnych, stanowych i federalnych pracowników. Zgodnie z US Department ofCommcrce (2004), 

wydatki rządowe stanowiły około 19,7% PKB w 2002 roku składa się z 23% do 77% federalnych i 

lokalnych dla stanowych i wydatków rządowych. Jeśli chodzi o wydatki rządowe, ścieżki audytu 

wyszczególniające ludzi i transakcje są płodne. Informacja ta jest obecnie przechowywane w bazach 

danych rządowych i archiwach dokumentów w postaci przeszukiwania że do niedawna mogło być 

dostępne tylko dla wybranych agencji za pośrednictwem Systemu Intelligence Community wymiany 

informacji (ICSIS), który jest system który łączy Top Secret Joint Worldwide Intelligence Communication 

System (JWICS) i tajną sieć routingu protokołu internetowego (SIPRNET). Wpływ, wielkość i złożoność 

rządu nie zostały przeoczone przez poszczególnych obywateli, urzędników lub samych terrorystów. 

Aby lepiej zorganizować rządowe wysiłki i bronić ich oraz ich obywateli, w ramach U.S. zorganizowano 

masową konsolidację agencji i departamentów. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Koordynacja tych wielu agencji i działów będzie nadal podlegać ścisłej kontroli, a głównym celem 

będzie dostosowanie podobnych funkcji w wielu agencjach. Zasugerowano, że taka konsolidacja 

zapewni lepsze przygotowanie i szybką reakcję na katastrofy i ataki terrorystyczne, poprzez 

zwiększenie bezpieczeństwa granic i transportu oraz ochronę infrastruktury, w tym zasobów 

fizycznych, telekomunikacji i bezpieczeństwa cybernetycznego. Jako dodatkowy krok w kierunku 

unifikacji informacji, dyrektor Departamentu Wywiadu Narodowego został ustanowiony na mocy 

ustawy o reformie wywiadu i prewencji w zakresie terroryzmu z 2004 roku4. Biuro to powstało z myślą 

o centralizacji gromadzenia, udostępniania i analizy danych wywiadowczych, zarówno krajowych, jak i 

międzynarodowych. Ta nowa dyrekcji ma na celu reorganizację i poprawę zarządzania narodową 

społecznością wywiadowczą, w tym wspólne procedury koordynacji operacyjnej między 

Departamentem Obrony a Centralną Agencją Wywiadowczą. Przepisy te przewidują dodatkowe 

wymogi dotyczące ściślejszej współpracy i wymiany informacji między departamentami i agencjami. 

Chociaż wysiłki te mogą przynieść długoterminowe rezultaty, to według tego autora masowa 

konsolidacja ludzi, zasobów i władzy jest łatwo dodać od wszelkich namacalnych rezultatów. kultura 

organizacyjna ma swój własny pęd, który wymaga czasu, aby dostosować się do zmian strukturalnych, 

a prędkość tych zmian jest zależny od stopnia współpracy, które mogą być uzyskane przez agencje 

federalne wykonują zadania i komitetów legislacyjnych ciągnących kasę. Na poziomie państwowym i 

gminnym działania rządowe są mniej przygotowane na zagrożenie terroryzmem. Według National 

League of Cities: "tylko 43 procent dużych miast i 26 procent wszystkich citics opracował strategię w 

celu zwalczania cyberterroryzmu." Dzieje się tak pomimo faktu, że w ciągu ostatnich kilku lat odbyło 

się wiele przesłuchań w Kongresie, które wciągające głoszą powstające zagrożenie. Organizacje te mają 



takie same, jeśli nie bardziej szczegółowe informacje o swoich mieszkańcach, a także szczegóły stanu 

lokalnych przedsiębiorstw pod względem zgodności z urzędnikami policji, opon i inspekcji 

bezpieczeństwa. Administracyjny rząd nie jest jedynym celem ataków elektronicznych. Kluczowym 

celem militarnym jest osiągnięcie wyższości informacyjnej, a siły zbrojne USA nie stanowią wyjątku. W 

rzeczywistości, wojskowy USA jest jednym z najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych struktur, 

obejmujące koordynację, dostawę i wdrożenie ponad 1,4 miliona żołnierzy światowych, nie 

wspominając o setkach miliardów dolarów w aktywach. W ramach działań Departamentu Obrony, 

mających na celu modernizację i ewolucję sił wojskowych, agresywnie wdrażane jest przejście od 

działań zorientowanych na platformę do działań skoncentrowanych na sieci, aby zmienić przestrzeń 

bitwy. W swoim przemówieniu w Naval War College Sympozjum na temat sieci komputerowej "Attack" 

i prawa międzynarodowego w 1999 r., Wiceadmirał Cebrowski stwierdził, że "Network-Centric Warfare 

umożliwia przejście od walki opartej na ścieraniu do znacznie szybszego i opartego na efektach stylu 

walki, charakteryzuje się nie tylko działanie w pętli decyzyjnej przeciwnika przez szybkość dowodzenia, 

ale także umiejętność zmiany kontekstu działań wojennych lub ekosystemu.  Dalej stwierdził, że 

"głównym celem strategicznym musi być projektowanie, budowanie i eksploatacja bezpiecznych 

systemów IT odpornych na wykorzystanie sieci komputerowej i atak sieci komputerowej. Zakłócenie 

lub korupcja tych systemów może mieć druzgocące skutki strategiczne". Zakłócenia, przechwytywanie 

i / lub modyfikacje informacji wojskowych poważnie osłabiłyby jego funkcje dowodzenia i kontroli, a 

także ich gotowość i wsparcie logistyczne dla operacji. Dlatego jeden z największych aktywów 

militarnych może stać się jedną z jego największych słabości. Jednym z technicznych powodów, dla 

których sieci wojskowe są obecnie atakowane, jest to, że w dużym stopniu polegają one na 

komercyjnych szlakach komunikacyjnych i usługach. Wiele z tych systemów i infrastruktur 

funkcjonalnie znajduje się poza kontrolą rządu i wojska, a zatem nadal będzie przedmiotem ataków 

elektronicznych.  

Prekursor ataku fizycznego 

Ostatnim aspektem w tej sekcji jest realizacja poprzednich sekcji. Gdzieś w być może w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, Iranie i / lub Malezji, znajdują się specjaliści od komputerów technicznych 

pracujący nad opanowaniem globalnej infrastruktury informacyjnej. Być może zamiast kilku wybranych 

osób, zebrane są zespoły, które powoli rozwijają swoje indywidualne umiejętności, uzdolnienia i 

programy, działając w rozproszonym, rozproszonym geograficznie sposobie. Następnie cele są bardzo 

proste: obniżyć wartościowe cele, które reprezentują zachodnią władzę i tak zwaną zachodnią agresję 

wobec muzułmanów lub innych represjonowanych narodów w krajach Trzeciego Świata. Być może 

celem będzie regionalna sieć energetyczna lub giełda. Wszystko, co opiera się na infrastrukturze sieci 

komputerowej, dla jej dalszej działalności i ułatwia ekonomiczną i wojskową potęgę zachodnich 

mocarstw. Będą ciężko pracować, aby zbudować cyber-grupę zadaniową, która podzieli się swoją 

wiedzą, skupi ich wysiłki i koordynuje realizację planów swoich członków. W trakcie tej progresji każda 

osoba jest odpowiedzialna za tworzenie i utrzymywanie działań mających na celu usunięcie ich 

poszczególnych grup, dokonań, rekrutacji i materiałów szkoleniowych. Osoby te są odpowiedzialne za 

szkolenie poświęcone temu, jak transportować i przekazywać dane grupy i informacje w bezpieczny 

sposób, zdobywać szczegółowe informacje na temat celów o wysokiej wartości, zarówno w ramach 

zabezpieczonych sieci, jak iw ramach ich zabezpieczonych sieci, gromadzić dokumentacje do przeglądu 

przez kierownictwo i opracowywać ataki, które zmaksymalizują strach i panikę wśród mieszkańców 

wroga, aby podważyć tak zwane wolne społeczeństwa. Jako część ich rozpoznania te zaradne jednostki 

mogą zacząć od dotknięcia linii komunikacyjnych infrastruktury sieci cywilnej i wojskowej, po prostu 

zbierając szczegóły komunikacji. Mogą badać wykorzystanie takich danych przez przypadkowe użycie 

kont i haseł przed serwerem, aby zapewnić alternatywne kanały komunikacji dla komunikacji 

grupowej. Mogą wykorzystywać przechwycone dane konta do wysyłania nieuzasadnionych 



wiadomości e-mail zawierających spam, zawierających konie trojańskie lub komercyjne 

oprogramowanie backdoor. Mogą po prostu gromadzić obszerne dossier na osobach, które są dojrzałe 

do kradzieży tożsamości, a tym samym zapewniają członkom grupy możliwość działania bez 

rozpoznania i zapewniają łatwość poruszania się po całym organizacjach. Osoby te można również 

zidentyfikować jako wykonalne cele w zakresie porwań, morderstw i programów wymuszania. Istnieje 

wiele motywacyjnych form terroryzmu, a termin cel wysokiej wartości ma wiele powiązanych znaczeń. 

Ponieważ terroryzm ma element polityczny, wprowadzając zmiany, pokazując, jak wrażliwi urzędnicy 

państwowi i zamożne partie stają się prawdziwą bronią w globalnym środowisku medialnym 

terrorysty. Mogą wtedy chcieć wykorzystać cyfrowe linie transmisyjne mediów do umieszczania swoich 

własnych perspektyw na zwykłych widzach w obronie swoich działań. Lista możliwości jest tak 

ogromna, jak każda dobrze zorganizowana operacja biznesowa lub rządowa. W miarę zmniejszania się 

ich krzywej uczenia się,  nabyta wiedza pozwolą tym osobom i grupom w sposób selektywny, 

precyzyjnie ukierunkować fizyczne atrybuty do ataku. Jako prekursor takich ataków, ich 

prawdopodobieństwo sukcesu znacznie wzrasta, co udowadnia ich prawdopodobieństwo złagodzenia 

skutków dewastacji. Wyobraź sobie, że użytkownicy telefonów komórkowych nie byli powiadamiani o 

przelocie nad Pensylwanią 11 września, a zespoły ratunkowe i szpitale nie miały środków 

koordynujących działania . Pomoc i pomocy humanitarnej: o ile więcej mogło dojść do strachu, 

zniszczenia i traumy. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że bomba elektromagnetyczna (EMP) została 

wyzwolona przed momentem wysadzenia budynku. Taki impuls spowodowałby wyłączenie sieci 

komputerowych w obrębie swojego promienia wybuchu, wyłączenie krytycznych systemów 

telekomunikacyjnych, zasilania, wody i transportu, powodując masowe stłuczenie i zatory. Następnie, 

gdy atak fizyczny nastąpi krótko po tym, katastrofa jest tylko gorsza. Takie są surowe ataki na jednostki, 

organizacje, infrastrukturę i kluczowe sektory gospodarki w nowoczesnym, cyfrowym świecie. 



ROZMYŚLANIA O PRZYSZŁOŚCI 

Wprowadzenie 

W poprzednich częściach przedstawiono analizę wielu podejść i motywacji organizacji 

terrorystycznych, a także ich rosnące wykorzystanie światowej infrastruktury informacyjnej do 

komunikowania się, koordynowania i ułatwiania działalności terrorystycznej. Pojawienie się 

cyberterroryzmu ułatwiającego fizyczne akty przemocy w celu wywołania powszechnego strachu, 

niesie ze sobą wiele implikacji dotyczących przyszłości naszego elektronicznego bezpieczeństwa. Luki, 

które nadal występują w systemach telekomunikacyjnych, takich jak telefony, dostępy mobilne, 

telewizja kablowa, satelitarna i systemy internetowe, to krew w wodzie dla głodnych rekinów 

wszelkiego rodzaju. Sektory takie jak publiczne i prywatne media, bankowość i finanse, transport, 

produkcja, medycyna, edukacja i administracja, wykorzystują globalną infrastrukturę informacyjną do 

codziennych operacji i jako takie mogą paść ofiarą tych samych technologii. Nie ma znaczenia, że 

drapieżnik jest przestępcą, cyberprzestępcą lub cyberterroryzmem, jeśli chodzi o środki zaradcze lub 

warunki i nieodłączne zależności występujące w dzisiejszym globalnym środowisku. Ponieważ 

zabezpieczenie globalnej infrastruktury informacyjnej obejmuje tak wiele interesariuszy, obejmujących 

interesy krajowe i międzynarodowe, którymi rządzą się poszczególne rządy na całym świecie, należy 

omówić analizę większych problemów politycznych i gospodarczych w celu skonstruowania 

prewencyjnych, korygujących i reagujących inicjatyw . W artykule opublikowanym w 1995 roku przez 

firmę 01ncs and Spilling pod tytułem "Nowe europejskie środowisko regulacyjne dla telekomunikacji - 

implikacje dla zarządzania usługami i jego bezpieczeństwa, autorzy oferują, że państwa narodowe i 

federacje gospodarcze napędzane przez rynek są zarządzane i podlegają następującym wpływom: 

* Ogólne prawa. W przypadku wszelkich nowych inicjatyw należy przestrzegać wszystkich 

odpowiednich przepisów prawa, przepisów handlowych i traktatów. Obejmuje to uwzględnienie 

wpływów, które mogą być stwierdzone przez organy regulacyjne, takie jak ustawodawca i organy 

ścigania. 

* Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny. Ponieważ integralność i dostępność krajowej 

infrastruktury telekomunikacyjnej może mieć kluczowe znaczenie, inicjatywy zmieniające lub 

zmieniające stan gotowości tych systemów będą wymagały bezpośredniego wkładu ze strony agencji 

odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. Obejmuje to 

również stosowanie silnego szyfrowania, kiedy monitorowanie ruchu komunikacyjnego odbywa się w 

imię bezpieczeństwa narodowego. 

* Ochrona własności intelektualnej. Rozległe ustawy i traktaty ustanowiły metody i środki 

postępowania z kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem własności intelektualnej w granicach 

kraju i na arenie międzynarodowej. Należy je uwzględnić przy wprowadzaniu dodatkowych środków 

bezpieczeństwa. 

* Licencjonowanie dostawców. Ponieważ częstotliwość i nośniki transmisji ccrtain wchodzą w zakres 

licencjonowania publicznego, a różne kraje silnie regulują określone skatalogowanie poprzez 

licencjonowanie, organizacje te muszą działać w regulowanym środowisku. Takie przepisy i wszelkie 

dodatkowe nałożone ograniczenia muszą być wzięte pod uwagę, gdy zostaną wprowadzone zmiany w 

celu uzyskania potencjalnego wpływu. 

* Monitorowanie uczciwej konkurencji. Ekonomia rynkowa ogólnie wybiera siły konkurencyjne w 

stosunku do monopoli. Dzieje się tak dlatego, że gdy istnieje zbyt wiele wpływów, które wynikają z 

dominacji na rynku,  innowacje stają się ofiarami. Należy zachować ostrożność w inicjatywach, które 

wpływają na kontrolę udziału w rynku. 



* Normalizacja, certyfikacja sprzętu i przepisy techniczne. Większość branż ma standardy, według 

których projektują, budują i nawiązują komunikację. W przypadku niektórych produktów wymagane 

jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego zdolność do wykonywania określonych zadań lub 

spełnienia różnych przepisów technicznych. Najmniejsza zmiana w środowisku, w którym występuje 

ten stan, może mieć głębokie konsekwencje dla całej branży i musi być wzięta pod uwagę. 

 

Chociaż intencja artykułu skupiała się wokół Unii Europejskiej, tego typu porozumienia można 

zastosować do niemal wszystkich globalnych wysiłków. Wszystkie powyższe punkty dotyczą inicjatyw 

politycznych i gospodarczych, które mają na celu osiągnięcie polityki bezpieczeństwa informacji w 

perspektywie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Udane inicjatywy mające na celu zabezpieczenie 

globalnej infrastruktury informacyjnej muszą uwzględniać te wpływy lub być krótkotrwałe. Jako część 

powyższego, w poniższej sekcji przedstawiono kilka kluczowych kwestii, które bezpośrednio wpływają 

na przyszłe rozważania inicjatyw bezpieczeństwa. 

Kluczowe kwestie do rozważenia 

To, co przemysł bezpieczeństwa przedstawia jako rozwiązanie problemów związanych z 

bezpieczeństwem informacji, to kombinacja mechanizmów bezpieczeństwa, świadomości społecznej i 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, raportowania danych i pomocy w zarządzaniu przy pomocy oceny 

zagrożeń i organizacji egzekwowania prawa. Obecny stan przemysłu bezpieczeństwa polega na tym, że 

posiada liczne, dobrze finansowane organizacje dokonujące niewielkich, stopniowych ulepszeń w 

zakresie bezpieczeństwa informacji, osiągając niewiele dużych sukcesów. W rzeczywistości stało się tak 

dlatego, że bezpieczeństwo informacji stało się branżą, która tkwi w domenach polityki i ekonomii, a 

teraz staje się kluczowym zagadnieniem bezpieczeństwa narodowego. W 2004 r. The Yankee Group 

oświadczyła, że światowy rynek bezpieczeństwa wygeneruje 12,9 miliarda USD przychodu w 2004 r. I 

składa się głównie z silnego ograniczenia, dowodzenia i kontroli oraz zarządzanych usług 

bezpieczeństwa. Taka liczba nie stanowi bardzo dużej ilości, gdy jest postrzegana jako procent 

globalnego produktu krajowego brutto (tj. Szacowana na około 37 bilionów USD w 2004 r.). Można to 

zobaczyć, że światowy rynek bezpieczeństwa jest albo ekstremalnie wydajne , albo jest słabo 

rozwinięty i / lub jest niedostatecznie wykorzystanym rynkiem towarów i usług. Takie pytanie jest 

warte dalszych badań. Niemniej jednak dominacja gospodarcza i łączność elektroniczna są ze sobą 

ściśle powiązane. 20 największych krajów z subskrypcją internetową, tylko Turcja i Argentyna, nie ma 

siedziby w 20 największych krajach PKB. Zdaniem autora, te 20 najlepszych krajów musi rozpocząć 

zwiększanie swoich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie dodatkowych zasobów 

w celu opracowania i / lub wdrożenia szeroko rozpowszechnionych technologii bezpieczeństwa. 

Ponadto potrzeba zabezpieczenia infrastruktury pociąga za sobą również potrzebę ich zunifikowanej, 

wielodrożnej współpracy w zakresie uwzględniania wszystkich czynników politycznych i 

ekonomicznych przedstawionych w poprzedniej sekcji, jeżeli ma zostać uzyskane holistyczne podejście 

bezpieczeństwa. Dla większości ludzi kluczową kwestią podczas korzystania z globalnej infrastruktury 

informatycznej jest sposób zachowania prywatności w przestrzeni publicznej. Ponieważ ludzie w 

otwartym, demokratycznym, napędzanym przez rynek systemie mają władzę poprzez głosowanie i 

kupowanie, należy wziąć pod uwagę ich potrzeby i / lub zapotrzebowanie na prywatność. Luka w 

systemach komunikacji danych jest z nami od ponad ćwierć wieku. W rzeczywistości firmy, które mają 

na celu bezpieczne przechowywanie i zarządzanie prywatnymi informacjami, mają długą historię 

kradzieży przechowywanych i przesyłanych informacji za każdym razem, gdy są połączone z większymi, 

połączonymi w sieć systemami. Dotyczy to zwłaszcza połączeń internetowych w przypadku kradzieży 

danych karty kredytowej i danych klientów. Jest to głównie spowodowane relacją między prywatnością 

użytkownika (tj. Tajnością) a wykorzystaniem danych (np. Przezroczystość). Kwestia tajności ma 



tendencję do orientacji politycznej równoważonej potrzebą przejrzystości danych i informacji dla 

osobistych i zawodowych interesów. Im bardziej prywatny robisz coś, tym mniej go używasz do 

konkurowania interesów, które chcą go wykorzystać. Chociaż wydaje się to oczywistym zbiegiem 

okoliczności, systemy rynkowe uzasadniają takie znęcanie się jako kwestia konkurencyjności, a zatem 

ogólnie znajdą sposób na zdobycie informacji i wykorzystanie jej (tj. Motywacji politycznych i 

ekonomicznych). To akumulacja, przechowywanie i transmisja danych i informacji są pierwszymi 

punktami kradzieży. Drugorzędne systemy i procesy nie są tak bezpieczne, jak związek między 

funkcjami użytkownika a projektowaniem zabezpieczeń. Zasadniczo, najbardziej sccurc system jest 

taki, który jest odłączony od wszystkich innych systemów i ma niewiele lub żadnych funkcji 

użytkownika. Większa elastyczność, jaką ma system, aby użytkownik mógł wchodzić w interakcję i brać 

udział w kontroli, powoduje większą złożoność i problemy z interoperacyjnością. Te z kolei mogą być 

wykorzystywane przez osoby o mniej niż honorowych programach. Im bardziej złożony jest system, 

tym więcej możliwości pojawia się w przypadku niezamierzonych błędów, usterek i słabych punktów. 

Te dwa kontinuum (tj. Wykorzystanie prywatności / danych - cechy użytkownika / projekt 

bezpieczeństwa) mogą zostać ujednolicone w celu utworzenia matrycy bezpieczeństwa, która 

identyfikuje konkurencyjne interesy w celu zabezpieczenia systemu publicznego pod wpływem. W 

wyniku tych sprzecznych interesów, inicjatywy bezpieczeństwa będą nadal napotykać silny opór ze 

strony konsumentów, deweloperów i ustawodawców w zakresie ekonomii otwartego rynku, chyba że 

takie inicjatywy dotyczą ich podstawowych interesów, a postrzegana strata w jednym kierunku jest 

warta postrzeganego zysku bezpieczeństwa. Dlatego coś musi zostać przekazane w zamian za 

jakąkolwiek stratę dla inicjatywy mającej długowieczność. 

Inną kluczową kwestią jest potrzeba kompleksowej ochrony systemów zarządzania. Ograniczanie 

podatności na ataki w organizacjach wymaga wdrożenia i utrzymania polityk bezpieczeństwa, 

okresowych ocen podatności na awarie i działań korygujących, ciągłego szkolenia uświadamiającego 

oraz wykorzystania usługi eksperckich w zakresie bieżących rozwiązań technicznych i możliwości 

reagowania. Ale nie tylko sprzęt, oprogramowanie i systemy pamięci masowej muszą być 

zabezpieczone. Jako pierwszy punkt wyjścia do zabezpieczenia wszystkich dostępów, przechowywania 

i przesyłania danych i informacji organizacji, podmioty muszą wyraźnie zidentyfikować wszystkie dane 

i informacje, które mają charakter niepubliczny, jako fundament każdej metody bezpieczeństwa. 

Obejmuje to wszelkie partnerskie relacje z innymi podmiotami, które są odbiorcami niepublicznych 

danych i informacji. Ustanowienie polityk i procedur w celu egzekwowania bezpieczeństwa tych 

danych i informacji musi obejmować okresową kontrolę polityk i procedur. Głównym problemem jest 

to, że podejście to nie idzie wystarczająco daleko, ponieważ udowodniono, że przestępcy stale się 

penetrują. Istnieje kilka przykładów naprawdę "bezpiecznych" systemów, które nie zakończyły się 

skutecznymi atakami, skutkującymi pewną utratą poufności, integralności lub dostępności. U podstaw 

tego problemu leży tzw. Potrzeba organizacyjnego dostępu do danych i informacji. Chociaż istnieje 

nieograniczony dostęp, gromadzenie i przechowywanie danych niepublicznych, zachęta do naruszenia 

bezpieczeństwa będzie kontynuowana. Powyższe jest dodatkowo potęgowane przez brak 

elastyczności nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa w sposób aholistyczny w globalnej 

infrastrukturze informacyjnej i komponentach, które ją tworzą. Przykładem tego jest, pomimo faktu, 

że duża część infrastruktury wojskowej (tj. DoD itp.) Wykorzystuje ścieżki i komponenty przetwarzania, 

które są wykorzystywane przez ogół społeczeństwa, części ich struktury, które są pod bezpośrednią 

kontrolą, mają o wiele większe bezpieczeństwo zdolności, komponenty klasy bojowej oraz skuteczne 

polityki i procedury niż ich publiczny odpowiednik. Dlatego należy zapytać, dlaczego ta infrastruktura 

klasy wojskowej nie została wdrożona w pozostałej części infrastruktury publicznej. Ten autor może 

jedynie spekulować, że wymagania użytkowników lub postrzegane wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa nie uzasadniają dodatkowych kosztów związanych z takimi usprawnieniami. Bez 



względu na powody wydaje się, że tylko racjonalne jest, aby takie zdolności zostały upowszechnione i 

wdrożone, jeśli poważny wysiłek w celu zabezpieczenia naszej infrastruktury się powiedzie. Ostatnia 

ważna kwestia przedstawiona w tej sekcji dotyczy głównych przyczyn naruszenia bezpieczeństwa oraz 

ewolucyjnego aspektu naruszeń i mechanizmów ochronnych. Z perspektywy bezpieczeństwa 

systemów informatycznych bezpieczeństwo polega na ochronie poufności, integralności i dostępności 

danych. Ta uproszczona perspektywa stanowi podstawę bezpieczeństwa informacji i może być 

postrzegana jako: 

* Zapobieganie nieuprawnionemu odczytywaniu danych lub wiadomości 

* Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom danych lub wiadomości 

* Zapobieganie opóźnieniu lub zakłóceniom dostępu do danych lub wiadomości 

 

W bezpiecznym systemie oznacza to, że dostęp jest przyznawany tylko upoważnionej stronie. Oznacza 

to również, że jakiekolwiek dane lub wiadomość zostały wysłane przez osobę uwierzytelnioną i że 

odbiorca danych lub wiadomości został odebrany przez osobę uwierzytelnioną i obaj uczestnicy nie 

mogą odmówić wysyłania, odbierania lub dołączania wspomnianych danych lub wiadomości. Odbiór 

lub dostęp do danych i / lub wiadomości wymaga ochrony tej treści w systemie, w którym jest akcsscd 

lub oglądany. Te rozumowania są zaprojektowane tak, aby zliczyć następujące: 

* Testowanie indywidualnych i / lub grupowych możliwości łamania zabezpieczeń 

* Testowanie zdolności defensywnych atakowanej jednostki 

* Aby podważyć skuteczność komunikacji celu 

* Wykorzystanie pękniętego systemu do przyszłych ataków 

* Dostęp, modyfikacja, usuwanie i / lub kradzież danych lub informacji zawartych w systemie 

 

Te dwa konkurujące ze sobą porozumienia są zaangażowane w niekończącą się grę w wywyższanie się. 

Gdy tylko ktoś tworzy innowację, drugi ją wyprzedza. Arogant jest przekonany, że ktokolwiek 

zaproponował rozwiązanie, może rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem, ale zamiast tego 

należy dążyć do rozwiązania, mając świadomość, że pewnego dnia mogą zostać pokonani. W tym 

rozumieniu następna sekcja jest napisana i zaoferowana Tobie, czytelnikowi. 

Proponowane rozwiązania 

W następnych sekjach przedstawione zostaną schematy zapobiegania, reagowania i przyszłej polityki, 

które bezpośrednio odnoszą się do powyższych kluczowych kwestii, i mam nadzieję, że pomogą 

ukształtować obecny stan bezpieczeństwa informacji. To, co nie zostanie przedstawione na żadnej 

znaczącej głębokości, obejmuje dobrze ugruntowane praktyki, procedury i procesy w dziedzinie 

bezpieczeństwa informacji. Istnieje wiele książek, które szczegółowo opisują i regulują podejście do 

bezpieczeństwa informacji. Zamiast tego w niniejszym rozdziale spróbujemy zaproponować pomysły, 

które dotyczą wielu większych kwestii dotyczących ochrony danych i informacji, a tym samym pomogą 

złagodzić pojawiające się zagrożenie terroryzmem cybernetycznym. 

Informacje jako prawo własności 



Mówiąc najprościej, własność może być uważana za posiadanie, z którego właściciel może 

zrezygnować w miarę posiadanej ilości, i ogólnie jest to związek między ludźmi w odniesieniu do tego 

posiadania. Oznacza to, że zrozumienie między ludźmi dotyczące sposobu, w jaki posiadanie takie jak 

informacje mają być zarządzane w społeczeństwie obywatelskim, jest zrozumiałe. Pojęcie 

udostępniania informacji jako prawo własności pozwala właścicielowi na pewne kontrole użycia i 

sprawiedliwe odszkodowanie za kradzież lub niewłaściwe użycie. Organy regulacyjne (tj. Rządowe lub 

pozarządowe) muszą ustanowić wyraźne rozgraniczenie między informacjami publicznymi i 

prywatnymi w celu rozróżnienia, jakie informacje mają potencjał własności. Takie rozgraniczenie 

należy stworzyć dzięki wspólnej inicjatywie między przedsiębiorstwami, rządem, dostawcami 

technologii, grupami działającymi na rzecz ochrony prywatności i obywatelami. Chociaż początkowo 

taki proces może być pracochłonny, standardy te będą miały olbrzymi wpływ na egzekwowanie 

prywatności, ustalanie przyszłych inicjatyw legislacyjnych, projektowanie systemów przechowywania i 

przesyłu oraz orzeczeń sądowych, kiedy dochodzi do naruszeń. Informacje oznaczone jako dane lub 

informacje publiczne mogą być wykorzystywane przez każdego, kto ma do tego prawo (tj. Prawa 

własności intelektualnej). W związku z tym wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa stałyby się 

obowiązkiem właściciela w zakresie egzekwowania i monitorowania, i jako taki staną się sprawą czysto 

cywilną w przypadku wystąpienia naruszenia. To, co jest określone jako prywatne dane lub informacje, 

musi być zabezpieczone przez cały proces zbierania, przechowywania, użytkowania, przesyłania i 

usuwania. Spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa należałoby do organizacji "dzierżawiącej" 

dane lub informacje, a odpowiedzialność za zapobieganie jej niewłaściwemu użyciu lub kradzieży 

stałoby się obowiązkiem organizacji. Naruszenia wykraczające poza ustalone standardy przemysłu 

ochronnego skutkowałyby karami cywilnymi, należnymi osobom, które zostały dotknięte negatywnymi 

skutkami, oraz karami kryminalnymi dla funkcjonariuszy organizacji, które nie zdołały ich ochronić. 

Ponadto prywatne dane muszą mieć prawny termin przydatności do użycia jako podstawową miarę 

zabezpieczenia ich użytkowania i zapobiegania nadużyciom. Aby powyższe elementy działały 

skutecznie, nie może być żadnego wyjątku dla konkretnych organizacji (np. Rząd kontra biznes a 

indywidualne potrzeby), ponieważ po dokonaniu jednego wyjątku historia pokazała, że więcej będzie 

obowiązywać. 

Globalne Centrum Bezpieczeństwa Informacji 

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa informacji, który musi być brany pod uwagę w skali globalnej, są 

naruszenia bezpieczeństwa i raportowanie. Obecnie działania mające na celu gromadzenie i 

rozpowszechnianie luk bezpieczeństwa są rozdrobnione. Podczas gdy organizacje takie jak SANS 

Institute i CERT Coordination Centre wykonują wspaniałą pracę na poziomie regionalnym, dane nie są 

łatwo udostępniane lub mają jednolity format. W opinii tego autora, potrzebne jest ustanowienie 

scentralizowanej struktury raportowania, takiej jak globalne centrum bezpieczeństwa informacji. Taki 

ccntcr przekształciłby zagregowaną strukturę danych dotyczących luk w zabezpieczeniach i luk w 

globalnych raportach regionalnych organizacji bezpieczeństwa. Takie zebrane informacje przez 

organizacje musiałyby być uniwersalnie sformatowane, aby mogły być swobodnie rozpowszechniane i 

integrowane między uczestniczącymi podmiotami. Obejmuje to wszystkie działania związane ze 

współpracą w zakresie wykrywania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ historia 

pokazała, że rządy mają ogromne trudności z utrzymaniem efektywności i neutralności politycznej, 

wszelkie wysiłki związane z centralizacją muszą być prowadzone przez prywatną organizację i mogą 

być częściowo finansowane przez rząd. Inną inicjatywą, którą można przypisać do takiej organizacji, 

jest odgórne badanie głównych słabych punktów informacyjnych według technologii sektorowych i 

infrastrukturalnych (tj. Systemów SCADA itp.). Wraz z tym egzaminem, rządowe zbieranie informacji i 

standardy redukcji pamięci muszą zostać ponownie przeanalizowane, aby zmniejszyć nadmierną 

potrzebę rządowego zbierania i przechowywania danych na temat indywidualnych obywateli. 



Informacje te są obecnie konfigurowane dla inicjatyw dzielenia się między rządami oraz muszą być 

związane z długoterminową perspektywą. Jednym z najprostszych sposobów zabezpieczenia tych 

danych jest nieskrępowanie ich na początku. Ponieważ  takie dane należą do indywidualnego 

obywatela (tj. Zapewniając poprzednią inicjatywę), należy utworzyć ścieżkę audytu bezpieczeńśtwa 

przez rząd i / lub pracowników agencji, którzy uzyskują dostęp do tych danych obywatelskich. Dzięki 

komputeryzacji tych danych taka ścieżka audytu jest łatwo wdrażana. Sugeruje się również, aby 

poszczególni obywatele mieli dostęp do wspomnianych ścieżek audytu w taki sam sposób, jak Ustawa 

o Wolności Informacji przewiduje odczytywanie własnych zapisów ewidencjonowanych rządowo. W 

ten sposób można wykorzystać niewłaściwe wykorzystanie informacji o kontroli wewnętrznej. 

Agencjom i działom, które nie mogą zapewnić skutecznej ścieżki audytu, należy odmówić możliwości 

dzielenia się z innymi agencjami i działami. Jako dodatkową miarę zarządzania, należy wdrożyć cywilny 

nadzór nad wydobyciem danych i działaniami związanymi z użytkowaniem. To musi składać się z 

niezastosowanych obowiązków, w przeciwieństwie do łatwości kierowania przez radę nadzorczą 

Krajowego Wywiadu. W ten sposób mianowani nie mają wspólnego aplikatora. Z kolei sektory 

ekonomiczne będą śledzić, ponieważ rząd jest ważnym czynnikiem wpływającym na gromadzenie 

danych przez inne zainteresowane strony. Zdaniem autora, tendencja do jednoczenia inteligencji 

poprzez wspólny zestaw sieci informacyjnych i decentralizacji musi być podzielona na grupy, jako 

wymóg zabezpieczenia krytycznych i poufnych informacji. Zamiast tego należy wykorzystać agregację 

do centralnego raportowania inicjatyw o wysokim priorytecie i danych wywiadowczych jako kwestii 

istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Kiedy dane i informacje są udostępniane między działami i 

działami w formie niezagrożonej, pojawia się okazja do przechwycenia i nadużycia. W ramach reformy 

przetwarzania informacji rządowych wymagana jest również konsolidacja i uproszczenie 

prawodawstwa dotyczącego przestępczości komputerowej, którą może ułatwić globalne centrum 

bezpieczeństwa informacji. Ustawodawstwo, takie jak Ustawa o oszustwach komputerowych i 

nadużyciach, Ustawa o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej oraz Ustawa o 

przechowaniu komunikatów i inne, muszą jasno określać prawo w sposób prosty i zwięzły, 

koncentrujący się na przechwytywaniu, dostępie, modyfikacji lub niszczeniu danych. oraz informacje, 

które są przechowywane i / lub przetwarzane przez komputery. Musi być również ukierunkowana na 

współpracę międzynarodową w zakresie operacji wielodziałowych. Najwyższy czas, by dyrektywy, aby 

zabezpieczyć naszą infrastrukturę, jasno pokazały, że informacje są ważniejsze niż komputer, na 

którym są przechowywane lub przetwarzane, i może to być najważniejsze zadanie misji globalnego 

centrum bezpieczeństwa informacji. 

 

Alter Software Licensure Agreements 

Zasadnicze znaczenie dla branży wytwarzania oprogramowania ma założenie, że ich produkty nie są 

własnością użytkownika, a zamiast tego są licencjonowane. Użytkownik po prostu nabywa prawo do 

korzystania z oprogramowania i jako taki musi wyrazić zgodę na zestaw warunków i warunków 

zawartych w umowie licencyjnej. Z tego powodu producentom oprogramowania wolno było wymagać 

od użytkownika akceptowania jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania 

oprogramowania, niezależnie od defektów i niezgodności. W rezultacie nie wyrażono ani nie 

domniemywasz żadnych gwarancji. Tylko konkurencja i potencjał zmian legislacyjnych powstrzymują 

większość producentów przed publikacją słabo wyprodukowanego lub zaprojektowanego 

oprogramowania. Odpowiedzialność za wady oprogramowania, luki i podatność na słabe punkty 

częściowo rozwiązano za pomocą aktualizacji. Niezależnie od zamiarów lub kompetencji, firmy 

wytwarzające oprogramowanie i oprogramowanie układowe powinny zapewniać aktualne, bezpieczne 

aktualizacje zgłaszanych luk w zabezpieczeniach swoich produktów. W ten sposób branża produktów 



zabezpieczających, która reaguje na zmieniające się warunki, będzie w stanie utrzymać odpowiedni 

poziom zaufania. Realistycznie rzecz biorąc, takim producentom produktów należy zezwolić na 

ustalenie terminu wygaśnięcia usług wsparcia, a to wygaśnięcie powinno być wyraźnie zawarte we 

wszystkich informacjach o opakowaniach i zamówieniach. Aktualizacje tych produktów powinny być 

również opatrzone etykietami opłat lub bezpłatnych na wspomnianych opakowaniach i informacji o 

zamówieniach, aby odpowiedzialność za wsparcie techniczne produktu była jednoznaczna. Jakkolwiek 

reaguje na to podejście, jest to tylko symptom większego problemu. Wiele aktualizacji nadal odnosi się 

do powtarzających się wad projektowych, zabezpieczenia przed ugruntowanymi lukami, takimi jak 

przepełnienia buforów itp., Należy wyeliminować przed ich wydaniem. Branża oprogramowania musi 

być zachęcać, aby przestać wydawać produkty, które opierają się na "wczesnym wdrożeniu, a 

następnie załataniu produktu w trakcie użytkowania". Zdaniem autora, jedynym sposobem, aby to 

zrobić, jest wyeliminowanie ochrony zapewnianej przez umowy licencyjne. Niezależnie od tego, czy 

chodzi o inicjatywy legislacyjne czy orzeczenia sądowe, wdrażanie oprogramowania o ugruntowanych 

lukach w zabezpieczeniach musi iść w parze z unieważnieniem całej umowy licencyjnej. To pojedyncze 

pojęcie radykalnie zmieniłoby masową produkcję oprogramowania zaprojektowanego i 

wyprodukowanego na całym świecie 

Stworzenie laboratorium Underwriters of Security Products 

Rozpoczniemy od przedstawienia dwóch fundamentalnych uwag krytycznych wobec wszelkich 

wysiłków zmierzających do zabezpieczenia globalnej infrastruktury informacyjnej. Pierwszą z nich jest 

rola organizacji norm bezpieczeństwa, które ustanawiają wspólne definicje, ustandaryzowane 

wymagania dotyczące produktów, porównania porównawcze i testowanie produktów. Istnieje 

domniemane zrozumienie dla konsumenta, że gdy nowy produkt bezpieczeństwa jest komercyjnie 

udostępniany, przeprowadzono rygorystyczne badanie jego zastrzeżonych cech. Jest to szczególnie 

prawdziwe, gdy dany produkt jest uznawany za zgodny z normą "wypełnij puste pole". Normy i 

organizacje, które tworzą i utrzymują te standardy, są strukturami budującymi konsensus, składającymi 

się głównie z reprezentowanych przez komercyjne interesy w branży, która dąży do standaryzacji. 

Oznacza to, że standardy są zaprojektowane pod kątem kompatybilności i ogólności, aby umożliwić 

uczestniczącym organizacjom spełnienie danego standardu, a nie wykluczać reprezentowanego 

interesu komercyjnego, który jest zgodny z zasadami. W ramach swoich bieżących działań na rzecz 

budowania komfortu, te organizacje normalizacyjne sponsorują wydarzenia, takie jak konferencje 

poświęcone bezpieczeństwu, warsztaty i tym podobne, w celu zachęcenia zewnętrznych badań do 

zaproponowania nowych innowacji w swoich konkretnych dziedzinach. Problemem jest to, że mimo 

ciągłej rozmowy przez naukowców w celu przeprowadzenia badań niszczących na produktach, aw 

szczególności technologie zabezpieczeń podstawowych, które są podstawą nowych produktów, takich 

jak algorytmy szyfrowania, organizacje normalizacyjne nie udało się całkowicie zintegrować takie 

badania jako kwestia zgodności . Inne branże z powodzeniem ujednoliciły wymogi bezpieczeństwa 

wprowadzanych produktów poprzez organizacje takie jak Underwriters Laboratories (UL) i Canadian 

Standards Association (CSO). Bez niezależnej, produktowej organizacji testów bezpieczeństwa, to 

właśnie i inni autorzy uważają, że naruszenia będą nadal rozprzestrzeniać się w źle zaprojektowanych 

technologiach. Dotyczy to w szczególności powszechnego wdrażania takich technologii. Ogólnie rzecz 

biorąc, produkty bezpieczeństwa i infrastruktura krytyczna nie są poddawane wystarczającej kontroli 

przez badaczy, konsumentów i obrońców konsumentów. Ponieważ rozwój systemów bezpieczeństwa 

jest procesem ewolucyjnym, testowanie penetracji i ocena podatności na zagrożenia przez strony 

trzecie jest preferowanym podejściem prewencyjnym, aby pomóc w zamykaniu słabości 

bezpieczeństwa przed incydentem. Chociaż istnieją laboratoria analityczne poręczności, które testują 

systemy sprzętu i oprogramowania pod kątem luk w zabezpieczeniach, wiele produktów wciąż jest 

udostępnianych na rynku tylko dla prywatnych obywateli. Istnieje mnóstwo przykładów hakerów i 



crackerów badających obronę produktów i / lub organizacji w celu poprawy bezpieczeństwa. Kiedy 

wyniki tych starań są zgłaszane organizacji źródłowej, często spotykają się z lekceważeniem lub 

postępowaniem karnym. Taką propozycję złożyli Janczewski i Colarik w 2003 r., Zatytułowany 

"Światowe ramy dla zmian w benchmarkach bezpieczeństwa", w których w celu zweryfikowania 

wszelkich roszczeń bezpieczeństwa złożonych przez producenta wykonano kilka etapów sprawdzania 

nowych i istniejących produktów. Taki proces technologiczny stanowi podstawę do stworzenia 

"Underwriters Laboratory of Security Products" (ULSP). Organizacja taka jak ULSP przyniosłaby korzyść 

każdemu, ponieważ produkty bezpieczeństwa byłyby niezależnie testowane i certyfikowane, systemy 

online mogły być badane w celu certyfikacji, stawki ubezpieczeniowe i zobowiązania cywilne mogłyby 

zostać znacznie zmniejszone, a także ustanowiono krajowe standardy ochrony. Oprócz tych korzyści, 

globalny udział hakerów i ochrona mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wkładu dużej liczby 

kompetentnych osób. Istnieje potrzeba zaangażowania zainteresowanych stron poza taką organizację 

jako środka do wykorzystania ich umiejętności i zdolności. Można ustanowić system certyfikacji / 

rejestru, który pozwala na ściganie i zgłaszanie naruszeń z zachowaniem ścisłej poufności oraz w 

sposób etyczny, w celu profetycznej ewolucji systemów zabezpieczeń i słabo zarządzanych systemów. 

Ci demaskatorzy aktywujący mogą zostać zarejestrowani przed takimi testami, a wykorzystanie 

rekordów audytu na płycie głównej może dostarczyć dowodów potwierdzających zamiar i proces 

naruszenia. W przypadku informatorów nietechnicznych można ustanowić zabezpieczenia, aby 

umożliwić pracownikom i zainteresowanym stronom trzecim ujawnianie naruszeń, błędów i 

niegospodarności danych i informacji o produkcie ULSP-zatwierdzonym. Pamiętaj, że struktura sieci 

ma zabezpieczyć strukturę sieci. Niewykorzystany wkład samozwańczych obywateli globalnych może 

zostać skutecznie zmobilizowany do pokonania niewielkiego odsetka złośliwych przestępców. Gdy 

duża liczba osób pracuje profetycznie w kierunku bezpieczeństwa, środowisko do tworzenia szkód 

staje się znacznie bardziej ograniczone i bardziej reaguje na nowe zagrożenia i wyzwania. 

Egzekwowanie prawa. Zespoły Tygrysa 

Ustanowienie jasnych kontaktów z organami ścigania i ośrodków śledczych do zgłaszania i 

rozwiązywania problemów związanych z informacjami jest niezbędne w przypadku środków 

reagowania i działań korygujących. Kiedy pojawia się przestępstwo komputerowe, do której z organów 

ścigania dzwonisz? Wybory składają się z lokalnej policji, szeryfów okręgowych, organów państwowych 

lub jednej z wielu agencji federalnych. W wielu przypadkach, gdy przestępczość komputerowa jest 

zgłaszana do któregokolwiek z tych wyborów, odpowiedź jest taka, że raport zostanie przesłany do 

innej agencji lub departamentu z bardziej szczegółowymi umiejętnościami skupionymi na tego typu 

kratownicach do rozważenia. Zdaniem autora, ta reakcja jest przede wszystkim spowodowana 

znacznym brakiem wykwalifikowanych specjalistów od bezpieczeństwa komputerowego w szeregach 

organów ścigania. Nawet jeśli popełni się kryminał komputerowy, kwestie jurysdykcyjne i proceduralne 

mogą spowodować zbyt duży koszt ścigania przestępców, chyba że ofiara ma znaczną pozycję. W 

dochodzeniowym aspekcie egzekwowania prawa należy ustanowić konsolidację i uproszczenie 

dostosowań procesowych do danych organizacyjnych i indywidualnych oraz informacji. Jednym ze 

sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest ustanowienie zespołów tygrysów egzekwujących prawo. 

Zespół tygrysów to termin używany przez wojsko do wyznaczenia grupy specjalistów od penetracji, 

którzy przeprowadzają przeglądy bezpieczeństwa przyjaznych instalacji. W odniesieniu do 

bezpieczeństwa elektronicznego, taki zespół miałby dogłębne zrozumienie technik hakowania i 

łamania w celu lepszej identyfikacji środków, metod i sprawców wtargnięcia, w szybkiej reakcji na 

włamania. Zespół Sucha nie musiałby zajmować lokalizacji, ale mógłby być zbiorem specjalistów z wielu 

dziedzin i multiagencji, którzy działają w wirtualnej strukturze organizacyjnej. Te zespoły tygrysów 

mogą również obejmować obowiązki i obowiązki grupy cybernetycznej ds. Kontrwywiadu w zakresie 

rozwiązywania problemów syndykatów kryminalnych i działań terrorystycznych wykorzystujących 



cyberprzestrzeń. Poprzez wykorzystanie istniejących programów kontrwywiadowczych zespoły 

tygrysie mogły zapewnić antyterroryzm i wsparcie ochrony sił w ramach działań cyberprzestrzeni. 

Należy zauważyć, że taka siła musi nadal działać zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do 

uwięzienia, jurysdykcji i właściwego procesu. 

Utwórz League of Cyber Communities 

Na początku tej sekcji zaprezentowano 20 największych odbiorców krajowych i 20 największych 

abonentów internetowych . Kiedy łączna wartość najwyższych 20 krajów PKB jest rejestrowana, ich 

łączna wartość stanowi około 85% światowego PKB. Stanowi to znaczący wpływ na to, w jaki sposób 

globalna komunikacja jest wykorzystywana i kontrolowana. Ponieważ 20 największych krajów, które 

subskrybują Internet, również obejmuje około 80% abonentów na całym świecie, fakt ten ma również 

znaczny wpływ na to, jak Internet i jego systemy wspierające są wykorzystywane i kontrolowane. 

Gdyby powstał traktat obejmujący te kraje, który umożliwiłby ustanowienie globalnych standardów 

bezpieczeństwa i procesów certyfikacji, mogłaby zostać zapewniona znaczna część światowej 

infrastruktury informacyjnej. W ramach takiego traktatu inne kraje, które nie uczestniczą w tych 

normach lub nie będą ich przestrzegać, zostaną pozbawione dostępu do przepustowości lub systemów 

łączących, jeśli ich odpowiedni system nie spełni minimalnych wymagań bezpieczeństwa. 

Eliminacja protokołu Open Handshake 

Chociaż powyższe propozycje, jeśli zostaną ustanowione, znacznie przyczyniłyby się do zabezpieczenia 

globalnej infrastruktury informacyjnej, istnieje jedna ważna kwestia, która według autora jest 

podstawą niepewności i wymaga nowych przemyśleń. Prowadząc badania na papierze sprzed kilku lat, 

autor nie był w stanie znaleźć ostatecznego odniesienia do protokołu uzgadniania. Odkryto, że protokół 

uzgadniania był prostym rozszerzeniem tego, jak ludzie szybko negocjują środki i metody rozmów. 

Kiedy po raz pierwszy opracowano komunikację elektorniczną protokół ten został zasadniczo 

odciśnięty jako podstawowa metoda negocjacji między urządzeniami wymiany. Ponieważ wymiana stał 

się bardziej zautomatyzowana, protokół ewoluował, ale nadal przypominał jego wcześniejsze formy. 

Wydaje się, że cała komunikacja elektroniczna wywodzi się z tego podejścia, w tym z wcześniej 

przedstawionych protokołów bezpieczeństwa. Ponieważ , która ma bardzo podstawową komunikację 

danych, ma wstępny otwarty uścisk dłoni pomiędzy sesjami systemowymi i systemami, istnieje 

skłonność lub pęd do kontynuowania tego otwartego podejścia. W związku z tym uważam, że podejście 

polegające na otwartym uzgadnianiu między urządzeniami i systemami musi zostać wyeliminowane w 

celu zabezpieczenia całej komunikacji. O ile takie stwierdzenie ma głębokie implikacje, jest sprzeczne 

z ustaloną branżą, badanie tego przedsięwzięcia może dostarczyć nowych linii myślenia, które mogłyby 

zrestrukturyzować całą branżę komunikacyjną. Ta uproszczona koncepcja może sprawić, że przemysł 

komunikacyjny poradzi sobie z każdym aspektem łączności i jako taki, przyczyni się do przyszłych 

technologii, które można wykorzystać do skorygowania globalnej infrastruktury informacyjnej przed 

cyberatakami 

Końcowe przemyślenia 

 Bez względu na formę terroryzm ma jasne cele. Terroryzm dąży do brutalnej przemocy w cywilach. 

Terroryzm dąży do kontrolowania życia ludzi poprzez siłę i postrzeganą moc. Pragnie dominacji nad 

codziennym życiem ludzi. Kiedy to zostanie osiągnięte, terroryści mogą zyskać ekonomicznie i / lub 

politycznie, aby zwiększyć swoją pozycję na świecie. Dzięki temu zwiększonemu statusowi terroryści 

narzucą swoją wolę wszystkim, bez względu na uczestnictwo w danym ruchu zwrotnym. Obecnie trwa 

globalny wysiłek na rzecz powstrzymania terroryzmu. Kraje zachodnie i zależne od nich rządy aktywnie 

angażują się w próbę wyeliminowania wielu wspieranych infrastruktur terrorystycznych. Obejmuje to 

zmianę reżimu i wzmocnienie procesów demokratycznych tam, gdzie wcześniej nie istniały. Inicjatywy 



te obejmują również większą kontrolę obywateli nad granicami rządowymi. Tylko czas pokaże, czy takie 

środki przyniosą zamierzone cele. Zdaniem autora, niezależnie od ideologii czy intencji, terroryzm w 

wielu jego postaciach będzie z nami przez jakiś czas. To, co jest dzisiaj potrzebne, to poczucie, że 

indywidualnie musimy się zabezpieczyć, a następnie polegać na innych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. Musimy wspólnie coś zrobić, co możemy dla większego dobra w tych czasach. Tylko 

dzięki aktywnemu uczestnictwu możemy naprawdę stworzyć środowisko, które zmniejsza ryzyko 

terroryzmu. Pierwszym krokiem jest naprawdę dostrzeżenie zagrożenia, a następnie możemy 

rozpocząć wprowadzanie zmian. Globalna infrastruktura informacyjna jest nowym łańcuchem dostaw 

dla organizacji terrorystycznych i przestępców. Pozwala na wykorzystanie struktur sieciowych, 

zapewnia wsparcie logistyczne i wywiadowcze oraz tworzy nową drogę do zharmonizowania ludzkości 

na odległość. Pomimo najlepszych starań na rzecz rozwoju branży zabezpieczeń, infrastruktura ta jest 

stosunkowo mało bezpieczna dla hakerów, crackerów, cyberprzestępców i cyberterroryzmu. Pełne 

wdrożenie istniejących technologii, a także wspólny wysiłek, Pełne wdrożenie istniejących technologii, 

a także wspólny wysiłek, to kluczowy krok w kierunku ochrony naszej infrastruktury gospodarczej i 

politycznej. Podsumowane propozycje przedstawione w tym rozdziale stanowią jedynie początkowe 

punkty tworzenia poczucia własności w pomaganiu sobie w prowadzeniu bezpieczniejszego życia. Nie 

opiera się to na strachu, lecz skupia się na budowaniu bezpieczniejszej przyszłości. 
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