Co każdy inżynier wiedzieć powinien : Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza
Przedmowa
Dawno minęły czasy, w których bezpieczeństwo krytycznych danych może być chronione przez
ochroniarzy, blokady szyfrów i identyfikator noszony przez wszystkich pracowników. Ponieważ
paradygmat obliczeniowy stale się zmienia wraz ze współdzielonymi zasobami i mobilnością, zapory
ogniowe i oprogramowanie antywirusowe również nie wystarczają do ochrony krytycznych zasobów.
My podejmiemy tematy, które obejmują zarówno procesy i praktyki, które ułatwiają ochronę naszych
prywatnych informacji i krytycznych zasobów przed atakiem, zniszczeniem i nieautoryzowanym
dostępem do procesów i praktyk, które umożliwiają skuteczną reakcję, na ataki, zniszczenia i
nieautoryzowany dostęp. Dostarczymy informacji na te tematy poprzez rzeczywiste sytuacje,
orzecznictwo oraz najnowsze procesy i standardy z najbardziej wiarygodnych źródeł. Celem nie jest,
abyś został w pełni przeszkolonym ekspertem ds. bezpieczeństwa lub cyfrowym ekspertem
kryminalistycznym (chociaż wyjaśnię, jak to osiągnąć); chodzi raczej o dostarczenie dokładnych i
wystarczających informacji, aby wzbudzić zainteresowanie i wyprowadzić cię na właściwą ścieżkę, jeśli
jest to obszar, który chcesz realizować. Jeśli nie zamierzasz być kolejnym specjalistą ds. bezpieczeństwa
w swojej firmie, pomożemy Ci zrozumieć znaczenie bezpieczeństwa w Twojej organizacji, niezależnie
od tego, czy projektujesz oprogramowanie, masz dostęp do danych osobowych, czy zarządzasz
codziennym działania w twoim biurze, musisz wziąć udział w ochronie tych krytycznych zasobów. W
każdym razie mam nadzieję, że dostaniesz ci nowe uznanie dla świata bezpieczeństwa
cybernetycznego i kryminalistyki cyfrowej. Istnieją trzy główne cele. Pierwszym celem jest
wprowadzenie zagadnień bezpieczeństwa cybernetycznego, które każdy inżynier powinien zrozumieć,
jeśli korzysta z komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu. Ważne jest, aby
zrozumieć te tematy, ponieważ większość inżynierów pracuje dla organizacji, które potrzebują ich
danych, i niestety nie każda organizacja inwestuje w szkolenie swoich pracowników, aby zrozumieć,
jak zmniejszyć ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem. Powszechnie wiadomo, że
najsłabszym ogniwem w dowolnym systemie jest użytkownik. Zapytaj dowolnego hakera. Drugim
celem jest pokazanie zastosowania przedstawionych koncepcji bezpieczeństwa. Zostanie to osiągnięte
poprzez przedstawienie studiów przypadków incydentów w świecie rzeczywistym. Ostatecznym celem
jest dostarczenie informacji na temat certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i
kryminalistyki cyfrowej dla czytelnika, który chce włamać się do tego eksplodującego pola.

Zagrożenia bezpieczeństwa
1.1 Wprowadzenie
Jeśli korzystasz z komputera podłączonego do Internetu, Twoje informacje są zagrożone. Bureau of
Justice Statistics (BJS) poinformowało, że przeprowadziło wywiady z 7818 firmami, z których 67
procent wykryło co najmniej jedną cyberprzestępczość. Spośród blisko 8 000 firm próbnych, ponad
jedna trzecia z nich to przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej. Prawie 60 procent zgłosiło atak
cybernetyczny na swój system komputerowy; 11 procent zgłosiło kradzież cybernetyczną, która
obejmuje defraudację, raud i kradzież własności intelektualnej; a 24 procent zgłosiło inne incydenty
cybernetyczne, takie jak skanowanie portów, spyware, * spoofing, † lub jakiś rodzaj naruszenia, które
spowodowało uszkodzenie lub stratę. Nawet jeśli nie jesteś inżynierem pracującym w firmie uważanej
za infrastrukturę krytyczną lub firmę o bardziej umiarkowanym poziomie ryzyka, masz tożsamość i
dane osobowe, które musisz chronić; dlatego musisz być świadomym użytkownikiem komputera.
Centrum skarg na przestępstwa internetowe (IC3), partnerstwo między Federalnym Biurem Śledczym
(FBI) a Narodowym Centrum Przestępczości w Białym Obrocie (NW3C), informuje średnio o 26 000
skarg miesięcznie. Kilka zgłoszonych przestępstw to kradzież tożsamości, przestępstwa wymierzone w
sieci lub urządzenia komputerowe oraz oszustwa, w których przestępstwo stanowi FBI w celu
oszukania ofiar. Oznacza to, że musisz przygotować siebie i swoją firmę do ataku - ponieważ to się w
końcu wydarzy. Dlaczego te ataki są tak powszechne i wyrafinowane? Ponieważ wiedza techniczna
wymagana przez hakera maleje. Wymienione ataki podkreślają tylko kilka rodzajów luk, ale jest ich
wystarczająco dużo, aby zweryfikować, że nie zajmuje się doktoratem lub dwudziestoletnim
doświadczeniem w komputerach, aby włamać się do komputera. FBI zapukało do drzwi wielu ludzi,
którzy są rodzicami „modelowego” nastolatka. W szczególnym przypadku nastolatek, który był znany
z tego, że spędzał czas w domu i korzystał z komputera rodzinnego, ale włamał się do komputerów
NASA. Celem i celem tego rozdziału jest podkreślenie niektórych typowych zagrożeń bezpieczeństwa
cybernetycznego. Zaczniemy od tego, który jest najtrudniejszy do obrony: inżynierii społecznej. Trudno
się bronić, ponieważ żeruje na ludzkiej naturze, chcąc być pomocnym i życzliwym. Gdy inżynier
społeczny znajdzie ofiarę, musi przekonać ofiarę do ujawnienia informacji, które narazią
bezpieczeństwo systemu.
Przyczyna paranoi?
Istnieje powód dla paranoi o zagrożeniu cyberatakami. Rozważ co następuje:
* Roczny globalny raport o zagrożeniach ScanSafe odnotował 252 procentowy wzrost ataków na
instytucje bankowe i finansowe, 322 procent wzrostu ataków na przemysł farmaceutyczny i chemiczny
oraz 356 procent wzrostu ataków na krytyczne sektory naftowe i energetyczne w 2009 roku
(www.scansafe .com / downloads / gtr / 2009_AGTR.pdf).
* Ponad połowa operatorów elektrowni i innej infrastruktury krytycznej podejrzewa, że zagraniczne
rządy zaatakowały ich sieci komputerowe.
* Spośród tych operatorów 54 procent przyznało, że zostali trafieni przez ukradkową infiltrację aplikacje do kradzieży plików, szpiegowania e-maili i kontroli sprzętu wewnątrz narzędzia.
* W prawie 2500 firm, takich jak Cardinal Health i Merck, 75 000 systemów komputerowych zostało
włamanych przez złośliwe „boty”, które umożliwiły atakującemu manipulowanie komputerem
użytkownika i kradzież danych osobowych.

Nowe zagrożenia są stale zgłaszane, głównie w infrastrukturze tylko kilku krajów. Ataki na te systemy
często wykorzystują luki w zabezpieczeniach dostarczane przez nieostrożnych użytkowników - a
czasami wszyscy możemy być „nieostrożnymi użytkownikami”
1.2 Inżynieria społeczna
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Twojej firmy jest inżynier społeczny. Innymi słowy,
Twoja firma może stosować najnowocześniejszy sprzęt bezpieczeństwa i nadal będzie podatna na
zagrożenia z powodu ignorancji użytkowników systemu. Zasadniczo inżynier społeczny wykorzystuje
najsłabsze ogniwo w firmie - użytkownika. Są w stanie uzyskać poufne informacje bez użycia
technologii. Informacje poufne uzyskane przez inżyniera społecznego są wykorzystywane do
wykonywania oszukańczych działań lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do systemu
komputerowego. Jak można sobie wyobrazić, serwisy społecznościowe sprawiły, że inżynieria
społeczna jest jeszcze łatwiejsza. W wywiadzie dla Kevina Mitnicka, osoby, która uczyniła socjotechnikę
sławną, opisał taktykę „spear phishing”, w której wiadomość e-mail jest skierowana do konkretnej
osoby lub organizacji pochodzącej z zaufanego źródła. Osoba jest kierowana za pomocą informacji
znalezionych na portalu społecznościowym. Na przykład inżynier społeczny idzie na LinkedIn i
poszukuje inżynierów sieciowych, ponieważ zazwyczaj mają oni uprawnienia administratora do sieci.
Następnie wysyła on inżynierom sieci e-mail (ponieważ wie, gdzie pracują) lub wzywa ich, aby uzyskać
potrzebne informacje. Nawet firma specjalizująca się w odzyskiwaniu ataków cybernetycznych jest
celem ataku phishingowego. W raporcie napisanym przez Mandiant opisano atak phishingowy włóczni
skierowany do dyrektora generalnego firmy, Kevina Mandii. Celem było zaatakowanie organizacji
zaawansowanym, trwałym zagrożeniem (APT *). E-mail spear phishing został wysłany do wszystkich
pracowników Mandiant. Wiadomość e-mail została sfałszowana, aby wyglądała tak, jakby pochodziła
od dyrektora generalnego firmy, pana Mandii. Wiadomość e-mail zawierała złośliwy załącznik APT
(zwróć uwagę na sfałszowany adres e-mail: @ rocketmail.com). Aby pokazać, jak łatwy jest atak
socjotechniczny, porównajmy kroki, jakie haker high-tech i haker (technik społeczny) użyje do
uzyskania hasła. Podczas czytania kroków pamiętaj, że szacuje się, że zaawansowany technicznie
sposób zajmuje około tygodnia, a no-tech sposób zajmuje tylko chwilę lub dwie.
Podsumowanie pięciostopniowego zaawansowanego sposobu uzyskania hasła:
1. Strategicznie skanuj sieć firmową: w ukryciu (z kilku adresów IP) wyszukaj porty nasłuchujące w
Internecie.
2. Zainstaluj złośliwe oprogramowanie na komputerze ofiary: ukryj rootkita (złośliwe oprogramowanie)
na otwartym porcie.
3. Wymień sieć docelową: kontynuując ukrywanie swojej aktywności, określ topologię sieci; na
przykład rozmiar sieci, liczba przełączników i lokalizacja serwerów.
4. Zlokalizuj i skopiuj zaszyfrowany plik haseł: Potajemnie wykonaj kopię skrótów sieciowych, aby
przeanalizować je w swojej sieci. Może to spowodować uzyskanie haseł.
5. Uruchom automatyczne narzędzia do łamania haseł w oparciu o zaszyfrowany plik haseł: użyj
skrótów haseł z kroku 4 z ulubionym narzędziem do łamania haseł.
Podsumowanie dwustopniowego sposobu bez uzyskania hasła:
1. Zadzwoń: Zadawaj proste pytania. Znajdź sposób na oszustwo osoby, która odebrała telefon, aby
ujawnić informacje, takie jak terminologia, z której korzystają tylko osoby z wewnątrz. Możesz nawet
przekonać osobę, aby zapewniła ci dostęp - co wyeliminowałoby krok 2 tego procesu!

2. Wykonaj kolejny telefon: w tej rozmowie użyj informacji z pierwszego połączenia telefonicznego.
Teraz będziesz wyglądał jak jeden z nich, a osoba na drugim końcu będzie chciała pomóc Ci się
zalogować! Zasadniczo jedna informacja pomaga uzyskać więcej informacji. W tym miejscu należy
zrozumieć, że poufne informacje można uzyskać, prosząc o nie. W istocie, inżynierowie społeczni
wykorzystują naszą ludzką naturę dobroci, która ułatwia inżynierowi społecznemu udawanie kogoś
innego. Tak więc, gdy jest uzbrojony w kilka informacji, można łatwo zdobyć więcej informacji, aby
włamać się do bezpiecznych sieci. W swojej książce The Art of Deception Kevin Mitnick opowiada
historię którś nazywa jedną z podstawowych taktyk socjotechniki: „uzyskanie dostępu do informacji,
które pracownik firmy traktuje jako nieszkodliwe”. Taktykom socjotechniki można przeciwdziałać tylko
poprzez odpowiednie przeszkolenie użytkowników systemu.
Wiadomości ze świata Skandal hakerski w telefonach komórkowych
News of the World, brytyjski tabloid, został wycofany z biznesu po 168 latach ze względu na
konsekwencje zarzutów o hakowanie telefonów. Gazeta została oskarżona o włamanie się do poczty
głosowej telefonu komórkowego celebrytów, polityków, członków brytyjskiej rodziny królewskiej i
Milly Dowler, ofiary morderstwa. Włamanie się do telefonu Dowler uznano za manipulację dowodową,
a hakerzy mogli zmierzyć się z około 500 roszczeniami cywilnymi. Większość ofiar została zhakowana,
ponieważ domyślne kody PIN zdalnego dostępu do poczty głosowej nigdy nie zostały zmienione. Nawet
jeśli użytkownik zmienił kod PIN, „haker” użył technik inżynierii społecznej, aby skłonić operatora do
zresetowania kodu PIN
1.3 Podróż
Czy ty lub twoi inżynierowie podróżujecie za granicę? Inżynieria społeczna może również wystąpić
podczas podróży. Przedsiębiorcy, pracownicy rządu USA i wykonawcy, którzy podróżują za granicę, są
rutynowo kierowani do różnych poufnych informacji. Celowanie to przybiera różne formy, zgodnie z
„Raportem dla Kongresu na temat zagranicznej kolekcji gospodarczej i szpiegostwa przemysłowego”:
• Eksploatacja mediów elektronicznych i urządzeń
• Potajemne wchodzenie do pokoi hotelowych w celu przeszukiwania
• Agresywny nadzór
• Próbuje stworzyć romantyczne uwikłania
Wykorzystanie może nastąpić po prostu poprzez aktualizacje oprogramowania podczas korzystania z
hotelowego połączenia internetowego (E-scams FBI 2012). Pojawi się wyskakujące okno do aktualizacji
oprogramowania, gdy użytkownik ustanawia połączenie internetowe w pokoju hotelowym. Po
kliknięciu wyskakującego okienka złośliwe oprogramowanie jest instalowane na laptopie. FBI zaleca
przeprowadzenie uaktualnienia przed podróżą lub przejście bezpośrednio do witryny internetowej
dostawcy oprogramowania w celu pobrania uaktualnienia. Wszystkie te zagrożenia można złagodzić
poprzez szkolenie
1.4 Urządzenia mobilne
Wiele osób korzysta z urządzeń mobilnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ
smartfony stały się bardziej rozpowszechnione, hakerzy zauważyli. McAfee informuje o wzroście liczby
zagrożeń mobilnych z około 2000 w 2011 r. Do ponad 8000 zagrożeń w 2012 r. Częścią tego wzrostu
jest zdolność McAfee do wykrywania tych zagrożeń, ale mimo to jest to znaczna ilość złośliwego
oprogramowania. W tym momencie większość szkodliwego oprogramowania, zwykle zawartego w
aplikacjach telefonicznych, atakuje system operacyjny Android ze względu na środowisko open source.

System operacyjny Android został ukierunkowany, ponieważ nie zapewnia odpowiedniej kontroli nad
prywatnymi danymi, które są nadużywane przez aplikacje smartfonów innych firm (Enck i in. 2010).
Naukowcy z Penn State, Duke i Intel Labs (2010) stworzyli aplikację o nazwie TaintDroid, która
monitoruje zachowanie aplikacji innych producentów. Okazało się, że spośród 30 popularnych aplikacji
na Androida, było 68 przypadków niewłaściwego wykorzystania prywatnych informacji w 20
aplikacjach. Na przykład niewinna aplikacja tapety ulubionej postaci wyśle Twoje dane osobowe do
Chin. Programiści są pod dużą presją, aby produkować więcej funkcji szybciej i taniej, co ogranicza czas
potrzebny na poprawę bezpieczeństwa mobilnego. Nie ma to na celu zniechęcania do korzystania ze
smartfonów lub tworzenia aplikacji, ale raczej zachęcanie do świadomości zagrożeń podczas
pobierania aplikacji na smartfon.
Czy twój iPhone jest spiPhone? Naukowcy z Georgia Tech odkryli, jak korzystać z akcelerometru
smartfona do wykrywania wibracji klawiatury komputera i odszyfrować pisanie z dokładnością do 80
procent. Akcelerometr to wewnętrzne urządzenie wykrywające przechylenie telefonu. Możliwym
scenariuszem ataku może być pobranie przez użytkownika pozornie nieszkodliwej aplikacji
zawierającej złośliwe oprogramowanie do wykrywania klawiatury. Nie ustawiaj telefonu zbyt blisko
klawiatury! Zaleca się umieszczenie telefonu 3 lub więcej cali od klawiatury.
1.5 Internet
Internet jest zarówno korzyścią, jak i szkodą: stworzył globalną transformację naszej gospodarki, ale
także zagraża naszej prywatności. Według McAfee Labs ilość znanego szkodliwego oprogramowania
wynosi ponad 80 milionów i nadal rośnie. Zwykle są to fałszywe programy antywirusowe (alarmujące
ofiary zagrożeń, które nie istnieją), AutoRun (wykorzystuje głównie przez USB) i kradzież haseł
(naciśnięcia klawiszy monitorujących złośliwe oprogramowanie). Jednak największe obawy budzą
rootkity, które zapewniają zdalny dostęp zdalny do żywych zasobów i pozostają aktywne przez długi
czas w systemie. Prezes FCC, Julius Genachowski, stwierdził, że trzema najważniejszymi zagrożeniami
cybernetycznymi są botnety, oszustwa nazw domen i przejęcie trasy przez protokół internetowy.
Komputery zainfekowane botem to komputery kontrolowane przez atakującego. Botnet to zbiór
komputerów, które zgodnie z FCC „stanowią zagrożenie dla żywotności i odporności Internetu i
gospodarki online”. Oszustwa nazw domen konwertują nazwę domeny (np. Www.google.com) na
niepoprawny adres IP, wysyłając w ten sposób użytkownika do strony internetowej, w której
prawdopodobnie wystąpią nieuczciwe działania. Przejęcie protokołu internetowego polega na
przekierowaniu ruchu internetowego przez nierzetelne sieci
1.6 Chmura
Model chmury współużytkuje zasoby, takie jak sieci, serwery, pamięć masowa, aplikacje i usługi.
Innymi słowy, chmura oferuje przetwarzanie, przechowywanie i oprogramowanie „jako usługę”.
Według Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST), agencji federalnej, która zapewnia
standardy promowania amerykańskiej innowacji i konkurencyjności przemysłowej, istnieją cztery
odmiany chmur:
1. Chmura prywatna, w której jedna organizacja współdzieli zasób wyłącznie infrastruktury
2. Chmura społeczności, w której użytkownicy infrastruktury w chmurze pochodzą od różnych
organizacji, które podzielają te same obawy (np. wszystkie organizacje mogą wymagać uwzględnienia
tych samych przepisów bezpieczeństwa)
3. Chmura publiczna, w której prawie każdy może wykorzystać swoje zasoby

4. Chmura hybrydowa, w której poprzednie trzy odmiany są połączone i połączone, aby umożliwić
współdzielenie danych i aplikacji
Niezależnie od tego, jaką chmurę wykorzystujesz, chmury zasadniczo zapewniają trzy rodzaje usług:
infrastrukturę jako usługę (IaaS), platformę jako usługę (PaaS) oraz oprogramowanie jako usługę
(SaaS). Oprócz tych usług w chmurze istnieją usługi w chmurze związane z bezpieczeństwem i
prywatnością, takie jak monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze złośliwym
oprogramowaniem, spamem i phishingiem, które pojawiają się za pośrednictwem poczty e-mail.
Model chmury jest świetny, zwłaszcza dla małych firm, które nie byłyby w stanie zapewnić drogiej,
efektywnej infrastruktury bez wydawania dużych pieniędzy. Jednak zamiast pieniędzy ogromna cena
to ryzyko związane z udostępnianiem tego typu zasobów. „Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i
prywatności w publicznym przetwarzaniu w chmurze” opublikowane przez NIST omawiają cztery
podstawowe problemy chmury. Po pierwsze, złożoność systemu. Ta złożoność niesie ze sobą duży plac
zabaw dla napastników. Chmura oferuje tak wiele usług, a czasem nawet usługi gniazd i warstw od
innych dostawców usług w chmurze. Łącząc tę złożoność z koniecznością ulepszania i ulepszania,
tworzone są nieoczekiwane interakcje oraz możliwości dla hakerów. Drugim problemem jest fakt, że
komponenty i zasoby są dzielone nieświadomie z innymi konsumentami. Twoje dane są rozdzielone
„logicznie”, a nie „fizycznie”. To współdzielone środowisko wielopoziomowe stwarza kolejną okazję dla
kogoś, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp. Dobrym przykładem jest naruszenie bezpieczeństwa,
które miało miejsce w Dokumentach Google, dzięki czemu użytkownicy mogli zobaczyć pliki, które nie
były „własnością” lub „udostępniane” przez nich. Trzecim problemem jest fakt, że aplikacje, które były
wykorzystywane z intranetu firmy, są obecnie wykorzystywane przez Internet, co zwiększa zagrożenia
sieciowe. I wreszcie, wykorzystując model chmury, dałeś kontrolę nad swoimi informacjami osobom,
które zarządzają chmurą. Ta utrata kontroli „Zmniejsza zdolność organizacji do utrzymywania
świadomości sytuacyjnej, ważenia alternatyw, ustalania priorytetów i wpływania na zmiany w zakresie
bezpieczeństwa i prywatności, które leżą w najlepszym interesie organizacji”.
W raporcie IBM Trend and Risk Report za 2011 r. uwzględniono także lukę, jaką przetwarzanie w
chmurze wnosi do systemów. Sugerują, że rozważając ryzyko korzystania z infrastruktury chmury,
należy rozważyć następujące pytania:
• Czy Twój zespół ds. bezpieczeństwa kontrolował praktyki twoich partnerów?
• Czy praktyki są zgodne z twoimi?
• Czy jesteś pewny ich wykonania?
Nawet przy takim ryzyku firmy nadal rozważają infrastrukturę chmury ponieważ istnieje kilka zalet:
1. Dostawcy usług w chmurze mogą mieć wysoko wykwalifikowanych pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i prywatności.
2. Platforma jest bardziej jednolita, umożliwiając w ten sposób lepszą automatyzację działań
związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, takich jak kontrola konfiguracji, testowanie
niezawodności, audyty bezpieczeństwa i łatanie.
3. Z ilością dostępnych zasobów, nadmiarowością i katastrofą ,możliwości odzyskiwania są
wbudowane. Są również w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom, a także szybciej opanować i
odzyskać ataki cybernetyczne.
4. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych może być łatwiejsze dzięki lepszej polityce i
procedurom dostawcy chmury.

5. Klient chmury może być łatwo obsługiwany na urządzeniach mobilnych (laptopy, notebooki,
netbooki, smartfony i tablety), ponieważ wszystkie ciężkie zasoby obliczeniowe znajdują się w
chmurze.
6. Ryzyko kradzieży i utraty danych jest obniżone (choć nie zniknęło), ponieważ dane są utrzymywane
i przetwarzane w chmurze.
1.7 Cyberfizyczne systemy
Cyberfizyczne systemy (CPS) integrują cybernetyczne, obliczeniowe i fizyczne komponenty w celu
zapewnienia systemów o znaczeniu krytycznym. Przykładami systemów są inteligentne sieci
energetyczne, inteligentny transport i inteligentna technologia medyczna. Systemy te są
„inteligentne”, ponieważ są w stanie zbierać i wykorzystywać wrażliwe informacje ze swojego
środowiska, aby mieć wpływ na środowisko. Jednak z powodu ogromnych zastosowań CPS oraz
zintegrowanych komputerów i sieci, są one pod wpływem bezpieczeństwa cybernetycznego. CPS nie
tylko musi być użyteczny, ale także bezpieczny i bezpieczny, ponieważ utrata bezpieczeństwa CPS może
„mieć znaczący negatywny wpływ, w tym utrata prywatności, potencjalne szkody fizyczne,
dyskryminacja i nadużycia ”. Pierwszym krokiem w zabezpieczeniu systemu CPS jest świadomość
cybernetyczności ataków, które mogą mieć wpływ na system. Na przykład inteligentna sieć musi
zawierać następujące właściwości zabezpieczeń:
1. Poufność i ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem
2. Dostępność systemu / informacji, w przypadku gdy nadal działa kiedy był potrzebny
3. Integralność systemu / informacji przed nieautoryzowaną modyfikacją
4. Uwierzytelnianie przed dostępem poprzez ograniczenie dostępu tylko do autoryzowanej osoby
5. Niezaprzeczalność, gdy użytkownik lub system nie może odmówić odpowiedzialności za poprzednią
akcję
CPS jest stosunkowo młody; w związku z tym, gdy systemy te są projektowane, musimy pamiętać o
elementach niezbędnych do utrzymania właściwości bezpieczeństwa.
1.8 Kradzież
Nie tylko musisz poprawić swoją postawę bezpieczeństwa, aby chronić się przed hakerami, ale także
musisz monitorować działania swoich pracowników. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś, komu ufasz na
tyle, by go zatrudnić, okradnie cię, ale jak wiemy, dzieje się to każdego dnia. Rozważmy sytuację, w
której wytwarzanie i sprzedaż określonego produktu spożywczego przyczynia się do większości
przychodów firmy. Żaden z konkurentów firmy nie był w stanie powielić tego produktu. Zatem przepis
jest strzeżony i tylko kilka osób ma do niego dostęp. Jedna z osób, które znają tę tajemnicę handlową,
ogłasza, że wyjeżdża, ale sprawia wrażenie, że przechodzi na emeryturę. Jednak jej planem jest praca
dla konkurenta. Zespół ds. Bezpieczeństwa zdecydował, że analizując swoją aktywność systemową,
zaczął uzyskiwać dostęp do poufnych plików i zapisywać je na dysku flash w tygodniach
poprzedzających wyjazd. Inny przykład został opisany w „Raporcie dla Kongresu na temat zagranicznej
zbiórki gospodarczej i szpiegostwa przemysłowego”. W tej sytuacji pracownik pobrał zastrzeżoną
formułę farby o wartości 20 mln USD, którą planował dostarczyć swojemu nowemu pracodawcy w
Chinach. Niedawno na University of South Carolina Health and Human Services odkryto, że pracownik
wysłał e-mailem ponad 200 000 danych pacjentów. Przykłady te pokazują, że czasami autoryzowani
użytkownicy powodują naruszenia danych.

W raporcie „Cyber Risk” firmy Hewlett-Packard 2012 naukowcy określili trendy ryzyka dla
bezpieczeństwa cybernetycznego. Na przykład liczba nowych ujawnionych luk zwiększyła się o 19
procent od 2011 roku. Pochodzą one z każdego punktu widzenia, na przykład z aplikacji internetowych,
starszych technologii i urządzeń mobilnych. Na przykład gwałtowny wzrost sprzedaży urządzeń
mobilnych w 2012 r. Przyniósł podobną liczbę luk w aplikacjach mobilnych. Same aplikacje na
urządzenia mobilne odnotowały 787-procentowy wzrost liczby ujawnionych luk. Zrozumienie ryzyka
technicznego firmy zaczyna się od wiedzy o tym, jak i gdzie występują luki w organizacji

Cyberbezpieczeństwo i kariera kryminalistyki cyfrowej
2.1 Wprowadzenie
Julie Amero, nauczycielka zastępcza w Connecticut, straciła karierę i zrujnowała życie ze względu na
złośliwą aplikację szpiegującą i niekompetencję „profesjonalistów” zajmujących się bezpieczeństwem.
Oprogramowanie szpiegujące działało na komputerze klasy, powodując wyświetlanie obrazów
pornograficznych. Julie niewinnie sprawdzała swój osobisty adres e-mail za pomocą tego komputera
klasy, na krótko opuściła pokój i po powrocie zobaczyła, podobnie jak kilku uczniów, pornografię na
ekranie komputera. Pop-upy pornograficzne zostały spowodowane przez oprogramowanie
szpiegujące przypadkowo zainstalowane, gdy inny użytkownik tego komputera w klasie pobrał
wygaszacz ekranu z Halloween. Ze względu na szkolnego amatorskiego administratora IT, nadmierną
reakcję dyrektora szkoły, błędne badanie dowodów fizycznych oraz fałszywe zeznania eksperta z
dziedziny informatyki śledczej, została oskarżona i skazana (później uchylona) za ryzyka obrażeń
małoletniego. To, co możemy wyciągnąć z tego przypadku, to znaczenie posiadania
wykwalifikowanego eksperta ds. Informatyki śledczej nabywającego i analizującego dowody, oprócz
posiadania wykwalifikowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji, chroniącego krytyczne
aktywa przedsiębiorstwa. Na razie omówimy liczne możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie
informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego, a także omówimy, jak zostać wykwalifikowanym
specjalistą w tej eksplodującej dziedzinie.
2.2 Możliwości kariery
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy łatwo wyszukiwać oferty pracy w Internecie. Pamiętam czas,
nie tak dawno temu, kiedy mieliśmy dostęp do gazety „chcieliśmy reklam”, gdy szukaliśmy pracy. Wadą
korzystania z Internetu w poszukiwaniu pracy jest jednak sortowanie wszystkich informacji. Może to
być przytłaczający proces - zwłaszcza na arenie bezpieczeństwa cybernetycznego, ze względu na
względną nowość zawodu oraz liczne certyfikaty i tytuły na bardzo podobnych stanowiskach. Oto kilka
wskazówek, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas podczas szukania pracy w tym polu:
1. Spraw, aby wyszukiwanie było na tyle ogólne, aby zawierało wiele możliwości: Istnieje wiele różnych
tytułów zawodowych dla tej samej pracy.
2. Zapoznaj się z wieloma certyfikatami: certyfikacja to oczywiście plus; w związku z tym niektóre
pozycje wymagające certyfikacji mogą pozwolić na uzyskanie certyfikatu w pierwszym roku
zatrudnienia, a nie na początku. Dlatego możesz zacząć szukać pracy w tym samym czasie, gdy
pracujesz nad certyfikacją. Jeśli masz już certyfikat, pamiętaj, że reklamowane certyfikaty mogą być
podobne do tych, które masz. Stanie się to jaśniejsze po przejrzeniu opcji certyfikacji w dalszej części
tej sekcji. Ponadto, jeśli zdobyłeś stopień naukowy, który obejmuje zadania lub dziedziny wiedzy
wymienione w ogłoszeniu o pracy, pracodawca może nie wymagać certyfikacji.
3. Niektóre stanowiska wymagają poświadczeń bezpieczeństwa, odcisków palców i / lub testów
poligraficznych: odnotują ten wymóg w opisie stanowiska i najprawdopodobniej zapewniłby środki do
osiągnięcia tego wymogu. Ponieważ jestem pewien, że jesteś świadomy i prawdopodobnie jeden z
powodów, dla których wybrałeś ten tekst, istnieje wiele możliwości dostępnych w tej dziedzinie.
Można śmiało powiedzieć, że praca jest nieskończona. Pierwszą rzeczą, którą musisz określić, to ogólne
zainteresowania, a następnie kwalifikacje wymagane, aby dostać się do drzwi. Informacje w tej części
ułatwią ten proces zapewnienia przeglądu zadań, szkoleń i wiedzy niezbędnej do zdobycia tych
stanowisk. Nie jest w żadnym wypadku wyczerpującym przeglądem, ale jest doskonałym punktem
wyjścia do zrozumienia ogromnej ilości informacji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i
zawodów kryminalistyki cyfrowej. Pierwszym wyzwaniem, jakie napotkasz, jest sortowanie wielu

tytułów stanowisk na tych stanowiskach. Kiedy ukończyłem studia licencjackie z elektrotechniki, były
dwa stanowiska: inżynier elektronik i inżynier elektryk. Opisy prac były różne, ale nie udało ci się tego
znaleźć, dopóki nie byłeś na rozmowie! Naprawdę nie ma standardowego stanowiska w tej dziedzinie,
więc nie skupiłbym się na tym zbytnio. Oto kilka tytułów, na które natrafisz podczas wyszukiwania w
polu bezpieczeństwa:
* Tytuły bezpieczeństwa informacji: specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, analityk bezpieczeństwa
informacji, specjalista ds. bezpieczeństwa danych, architekt bezpieczeństwa informacji, inżynier
bezpieczeństwa informacji, inżynier zapory, analityk złośliwego oprogramowania, inżynier
bezpieczeństwa sieci, dyrektor ds. bezpieczeństwa, analityk operacji bezpieczeństwa, badacz luk /
programista luk w zabezpieczeniach, audytor bezpieczeństwa, menedżer ds. odzyskiwania danych /
analizy ciągłości biznesowej, architekt bezpieczeństwa hurtowni danych i konsultant ds. testów
penetracyjnych
* Cyfrowe tytuły kryminalistyczne: konsultant zarządzania kryzysowego, analityk kryminalistyki,
kierownik techniczny ds. Kryminalistyki cyfrowej, inżynier ds. kryminalistyki, analityk kryminalistyki
telefonów komórkowych, systemy informatyczne kryminalistyczne ,kierownik, specjalista ds.
przestępczości w zakresie bezpieczeństwa informacji / ekspert ds. kryminalistyki, pracownik
reagowania na incydenty, badacz przestępstw komputerowych, analityk włamań i system, sieć, sieć i
tester penetracji aplikacji
Celem każdego z przedstawianych schematów kariery jest pokazanie, co można poprosić lub co wie
profesjonalista. Niektóre zadania dla wymienionych zadań są wyraźnie zachodzące na siebie. Na
przykład zauważysz, że pole bezpieczeństwa informacji obejmuje wiedzę z zakresu informatyki
śledczej. Dzieje się tak, ponieważ specjalista ds. bezpieczeństwa informacji zaprojektował i
zaimplementował infrastrukturę, którą specjalista ds. informatyki śledczej bada, gdy zdarzy się
incydent. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji musi zrozumieć, że ważne jest nie tylko wdrożenie
bezpiecznego środowiska, ale także wdrożenie skutecznego monitorowania, rejestrowania i nadzoru,
tak aby, gdy (nie jeśli) wystąpi nieunikniony incydent, specjalista ds. kryminalistyki komputerowej
będzie potrafi analizować dane systemowe, aby określić, co się stało, aby ułatwić zapobieganie
następnemu wystąpieniu. W związku z tym specjalista ds. Informatyki śledczej będzie dysponował
umiejętnościami niezbędnymi do określenia, co zostało naruszone, a co ważniejsze, będzie w stanie
zidentyfikować, odzyskać, przeanalizować i zachować dowody w sposób sądowy, tak aby był
dopuszczalny w sądzie, jeśli incydent okazuje się być przestępstwem. Nie można tego ustalić, dopóki
wszystkie dane nie zostaną przeanalizowane.
2.2.1 Podsumowana lista zadań „Bezpieczeństwo informacji”
1. Opracuj i utrzymuj politykę bezpieczeństwa firmy: Stwórz akceptowalną politykę użytkowania (AUP),
aby zmniejszyć możliwość działań prawnych ze strony użytkowników systemu. AUP to zestaw
stosowanych reguł, które ograniczają sposób, w jaki sieć może być używana i monitorowana. Na
przykład, część AUP będzie dotyczyć ogólnego użytkowania i własności i będzie zawierać oświadczenie
podobne do następującego:
Podczas gdy administracja sieci XYZ pragnie zapewnić rozsądny poziom prywatności, użytkownicy
powinni mieć świadomość, że dane, które tworzą na systemach korporacyjnych, pozostają własnością
XYZ. Ze względu na potrzebę ochrony sieci XYZ zarządzanie nie może zagwarantować poufności
informacji przechowywanych na dowolnym urządzeniu sieciowym należącym do XYZ (SANS Institute).
2. Monitoruj zgodność z celami bezpieczeństwa informacji, przepisami, polityką i procedurami.
Wymaga to znajomości standardów branżowych:

Ustawa o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne (HIPAA), standard
bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS), federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem
informacji (FISMA) oraz północnoamerykańska korporacyjna niezawodność korporacyjna - ochrona
infrastruktury krytycznej (NERC-CIP). Na przykład, jeśli pracujesz dla organizacji zajmującej się
elektronicznymi informacjami na temat zdrowia (np. plany zdrowotne, podmioty świadczące opiekę
zdrowotną itp.), To należy przestrzegać publikacji National Institute of Standards and Technology
(NIST) na temat HIPAA: „Zasób wprowadzający Przewodnik dotyczący wdrażania ustawy o
przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne (HIPAA). ”Reguła bezpieczeństwa HIPAA
koncentruje się na ochronie elektronicznie chronionej dokumentacji zdrowotnej. W związku z tym
wszystkie organizacje opieki zdrowotnej i partnerskie oraz każda osoba tworząca, przechowująca i
przekazująca chronione informacje zdrowotne muszą elektronicznie przestrzegać. 117-stronicowy
dokument skupia się na poprawie ogólnego zrozumienia HIPAA, zrozumieniu koncepcji
bezpieczeństwa i odsyła czytelników do innych odpowiednich publikacji NIST, aby pomóc w wysiłkach
związanych ze zgodnością. Inne przepisy niezbędne do zrozumienia to ustawa Sarbanes-Oxley (SOX) z
2002 r. (Dla spółek publicznych w celu zabezpieczenia społeczeństwa przed oszustwami
korporacyjnymi i fałszywymi oświadczeniami) oraz ustawa Gramm-Leach-Bliley (GLB), która chroni
prywatność informacji konsumenckich posiadanych przez instytucje finansowe. Zobacz także
„monitorowanie zgodności” na liście zadań z zakresu kryminalistyki cyfrowej w dalszej części.
3. Rozwój rozwiązań bezpieczeństwa: projektowanie, wdrażanie i obsługa logicznej i fizycznej
infrastruktury bezpieczeństwa sieci w celu ochrony własności intelektualnej i poufnych danych.
Punktem wyjścia dla projektowania i rozwoju może być opracowanie referencyjnej architektury
bezpieczeństwa, która jest zasadniczo szablonem lub planem mającym na celu zaspokojenie potrzeb
bezpieczeństwa organizacji, w tym głównych aktorów i działań. Na przykład architektura referencyjna
może zapewnić spójny słownik terminów, akronimów i definicji. Zapewnia to wspólne ramy
odniesienia podczas komunikacji, ułatwiając zrozumienie wymagań wśród interesariuszy
4. Zbadaj projekt zabezpieczeń i cechy odpowiednich informacji oraz produkty bezpieczeństwa
niezbędne do wdrożenia rozwiązania bezpieczeństwa: obejmuje to technologie wspomagające, takie
jak systemy wykrywania włamań (IDS), systemy zapobiegania włamaniom (IPS), rejestrowanie
zabezpieczeń, infrastruktura klucza publicznego (PKI), zapobieganie utracie danych (DLP), zapory
ogniowe, dostęp zdalny, serwery proxy i zarządzanie lukami.
5. Utrzymywanie informacji i produktów bezpieczeństwa: To zadanie obejmowałoby optymalizację,
uaktualnienia oprogramowania, instalacje łat oprogramowania, aktualizacje sprzętu oraz
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
6. Monitoruj i optymalizuj logi systemowe: przeglądaj poziomy użytkowania i wydajność; zgłaszać
nadużycia i naruszenia bezpieczeństwa. Dostarczaj cotygodniowe, miesięczne i kwartalne raporty.
7. Wykonaj ocenę ryzyka: To zadanie dotyczy potencjalnych słabych punktów i przewiduje zagrożenia.
Ocena podatności może być przeprowadzona za pomocą testu penetracyjnego (aka pen test) i / lub
audytu bezpieczeństwa. Pen test jest sposobem sprawdzenia bezpieczeństwa systemu poprzez
symulację ataku. Audyt bezpieczeństwa obejmuje sprawdzanie wszystkich zasobów, takich jak laptopy,
drukarki, routery itp. I wykonywanie, na przykład, skanowania narażenia na atak w celu oceny systemu
pod kątem poziomów poprawek, otwartych portów itp. Obejmuje to zasadniczo wszelkie działania,
które pomagają określić, czy bieżący konfiguracja skutecznie ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa.
Zobacz także „Wykonaj ocenę ryzyka” listy zadań z zakresu informatyki śledczej później.

8. Utrzymanie procesu / planów obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem: pokrywa się to z
zawodem z zakresu informatyki śledczej. Zobacz „zarządzanie kryzysem / incydentem” na liście zadań
z zakresu informatyki śledczej.
9. Postępuj lub bądź zaangażowany w działania związane z reagowaniem na incydent: Bądź członkiem
zespołu reagowania na incydenty i pomagaj w dochodzeniu w sprawie incydentu.
10. Ułatwienie świadomości i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa: szkolenie jest ważne, aby
edukować i napędzać wdrażanie i standaryzację programu bezpieczeństwa firmy.
11. Twórz i utrzymuj ciągłość biznesową (BC) i katastrofę plany odzyskiwania (DR): w przypadku
zakłóceń w działalności firmy wynikających z nieprawidłowego uaktualnienia systemu do trzęsienia
ziemi, plan DR będzie opisywał proces, w którym firma może wznowić działalność po planowanym lub
nieplanowanym przestoju. Plan BC określi, w jaki sposób utrzymać funkcjonowanie firmy podczas tego
przestoju.
2.2.2 Podsumowana lista zadań „Digital Forensic”
1. Uczestnicz w sprawach dotyczących e-odkrywania i dochodzeniach w dziedzinie kryminalistyki
cyfrowej: odkrycie polega na tym, że każda strona zaangażowana w pozew żąda informacji od strony
przeciwnej. Zebrane informacje zostaną potencjalnie wykorzystane w procesie. Gdy żądanie dotyczy
informacji elektronicznych, takich jak dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne, wiadomości e-mail,
audio i wideo, jest to określane jako e-discovery. Wymaga to przeprowadzenia świadomego procesu
sądowego w celu pozyskania, zachowania i analizy ogromnych ilości danych z różnych rodzajów
mediów, oprócz monitorowania łańcucha dowodowego w celu ochrony danych przed zmianami i
uszkodzeniami. Raporty i prezentacje będą również musiały zostać utworzone w celu ewentualnego
włączenia ich do sporów prawnych lub politycznych. Cyfrowe badania kryminalistyczne wymagają
całościowej analizy danych - nie tylko plików logicznych. Obejmuje to pliki dziennika, przestrzeń
wymiany, luźną przestrzeń, usunięte pliki itp. Dalsze szczegóły dotyczące cyfrowego procesu
kryminalistycznego i różnic między e-odkrywaniem a cyfrowymi kryminalistami zostaną omówione
później.
2. Wykonuj usługi odzyskiwania danych dla użytkowników: nie wszystkie zadania są związane z
działalnością przestępczą. Czasami konieczne jest odzyskanie danych błąd ludzki, uszkodzenie pliku lub
przypadkowe sformatowanie dysku twardego w kamerze po pierwszej podróży rodziny do Disney
World :). Profesjonaliści z dziedziny kryminalistyki cyfrowej będą mogli odzyskać dane na dowolnym
nośniku, w tym istniejące pliki, usunięte jeszcze pozostałe pliki, ukryte pliki, pliki chronione hasłem,
zaszyfrowane pliki, fragmentaryczne dane i uszkodzone dane, aby zapewnić zachowanie informacji o
firmie.
3. Twórz, oceniaj i poprawiaj skuteczność polityki reagowania na incydenty (IR): Możesz
współpracować z specjalistą ds. Bezpieczeństwa informacji w celu utrzymania procesów i planów
obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem. NIST definiuje plan IR jako dostarczający
„organizacji mapę drogową do wdrażania zdolności reagowania na incydenty”. Część 5 obejmie
odpowiedź na incydent. NIST zaleca również, aby plan IR zawierał elementy, które zawierają wsparcie
zarządzania, takie jak:
a. Misja
b. Strategie i cele, które pomogą określić strukturę zdolność IR
c. Zatwierdzenie planu IR przez kierownictwo wyższego szczebla

d. Określenie podejścia organizacyjnego do reakcji na incydenty
e. Określenie, w jaki sposób zespół IR będzie komunikować się z resztą organizacji
f. Metryki do pomiaru zdolności reagowania na incydenty, aby upewnić się, że spełnia cele
g. Dokonywanie corocznego przeglądu mapy drogowej IR w celu dojrzewania zdolności reagowania na
incydenty
h. Określenie, jak program IR pasuje do całej organizacji
4. Zarządzaj reakcją na kryzys / incydent: Odpowiedz i potwierdź to , jest w rzeczywistości problemem
(znającym oznaki incydentu), analizuje, zawiera, eliminuje i odzyskuje dane po incydencie, a także
wykonuje raport po działaniu, aby określić zdobyte doświadczenia.
5. Zapoznaj się z prawnymi aspektami kryminalistyki cyfrowej oraz orzecznictwa: Dzięki łatwości
dostępu do Internetu i pozyskiwaniu urządzeń komputerowych nastąpił oczywisty wzrost liczby
przestępstw związanych z dowodami cyfrowymi. W rezultacie zwiększyło to zapotrzebowanie na
specjalistów od kryminalistyki cyfrowej. Specjaliści ci muszą być zaznajomieni z prawem (legalność
związana z pozyskiwaniem dowodów cyfrowych w dochodzeniu karnym) i orzecznictwem (przepisy
oparte na orzeczeniach sądowych wydanych we wcześniejszych sprawach). Na przykład w sprawie USA
przeciwko Carey istniał nakaz przeszukania w celu przeszukania komputera pozwanego w celu
uzyskania dowodów związanych z narkotykami. Agent odkrył pornografię dziecięcą i kontynuował
przeszukiwanie komputera w poszukiwaniu dowodów dotyczących pornografii dziecięcej. To
dodatkowe wyszukiwanie przekroczyło zakres nakazu przeszukania. Dlatego te poszukiwania uznano
za niekonstytucyjne „przeszukanie ogólne”. To ograniczenie, oparte na Czwartej poprawce, które
chroni przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i konfiskatami, spowodowało, że dowody dotyczące
pornografii dziecięcej zostały zniesione w sprawie.
6. Monitoruj sieć: To zadanie pokrywa się z zadaniami bezpieczeństwa informacji. Obejmowałoby to
wykorzystanie systemów wykrywania włamań (IDS), systemów zapobiegania włamaniom (IPS) i / lub
wykrywania włamań do sieci (NID). Ponadto tworzenie sygnatur IDS / IPS (wzorców typowych ataków
lub zagrożeń), w których IDS / IPS wykryje wzorce zachowania sieci zgodne ze znaną sygnaturą ataku,
może również zostać uwzględnione w postawie bezpieczeństwa systemu. To zadanie może również
obejmować głęboką inspekcję pakietów. Filtrowanie pakietów polega na sprawdzaniu danych lub
zawartości pakietu pod kątem zagrożeń i obejmuje stosowanie reguł filtrowania treści, tworzenie
statystyk i kierowanie ruchu. Ważne jest, aby specjalista ds. kryminalistyki cyfrowej był włączony w ten
proces lub przynajmniej w konfigurację tych systemów, ponieważ zebrane dane pomogą w
dochodzeniu.
7. Wykonaj ocenę ryzyka: Ocena ryzyka nakłada się również na zadania zawodowe związane z
bezpieczeństwem informacji. Ocena ryzyka określi, które zagrożenia mogą wykorzystywać luki, które
mogłyby uszkodzić aktywa firmy. Zasadniczo wyniki oceny ryzyka powinny pomóc w określeniu lub
poprawie ogólnej pozycji firmy w zakresie bezpieczeństwa. Innymi słowy, ocena ryzyka powinna
skutkować zaleceniami najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przyszłym zagrożeniom. To
zadanie może również obejmować pen test, które ma na celu wykorzystanie znanych luk,
potwierdzając tym samym ryzyko. Wymagałoby to również analizy złośliwego oprogramowania,
narzędzi atakujących, a nawet inżynierii odwrotnej zagrożeń.
8. Monitorowanie zgodności: zgodność nie gwarantuje bezpiecznej infrastruktury, ale może zmniejszyć
prawdopodobieństwo naruszenia. Oprócz tego, co omówiono na liście zadań związanych z
bezpieczeństwem informacji, specjalista ds. kryminalistyki komputerowej musi również rozumieć

przepisy dotyczące naruszenia. Każda firma przechowująca i uzyskująca dostęp do prywatnych danych
konsumentów jest zobowiązana do powiadamiania konsumentów, gdy ich dane osobowe mogły zostać
naruszone. Ze względu na to, że niektóre państwa zmieniają prawo, senatorzy próbują uchwalić prawo
krajowe w celu stworzenia jednego standardu krajowego. Jeśli agencja nie „podejmuje rozsądnych
środków w celu ochrony i zabezpieczenia danych w formie elektronicznej zawierającej dane osobowe”,
może stanąć w obliczu grzywna w wysokości 500 000 USD za każde zdarzenie
Istnieją dwie ważne umiejętności / zadania niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie, z których
pierwszą jest komunikacja. Bezpieczeństwo to złożony temat; czasami jednak trzeba to wyjaśnić osobie
nietechnicznej. Na przykład wyniki analizy kryminalistycznej mogą wymagać przekazania prawnikowi,
sędziemu lub funkcjonariuszowi organów ścigania, którzy mogą nie mieć zaplecza technicznego i którzy
mogą wymagać połączenia wyników analizy z nietechnicznymi aspektami sprawy. Chodzi o to, aby
poznać swoich odbiorców. Na przykład, jeśli przedstawiasz analizę kryminalistyczną dyrektorowi
generalnemu, nie musisz wyjaśniać plików dziennika. Wystarczy przegląd tego, co pokazały pliki
dziennika. Drugą umiejętnością / zadaniem jest zarządzanie projektem. Każda aktualizacja,
implementacja i badanie to projekt, który wymaga zarządzania ludźmi, czasem i prawdopodobnie
budżetem. Nie potrzebujesz poświadczenia PMP (Project Management Professional), ale korzystne
byłoby wzięcie udziału w kursie lub przeczytanie książki w dziedzinie zarządzania projektami. Istnieje
wiele możliwości szkolenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i kryminalistyki cyfrowej zdobyć wiedzę
do wykonywania omawianych tutaj zadań. Na przykład niektóre uczelnie i uniwersytety oferują stopnie
akademickie, licencjackie i magisterskie w tych zawodach. Jeśli masz już dyplom w innej dziedzinie,
szybszym (i tańszym) sposobem włamania się na to pole jest uzyskanie certyfikatu. Wiele kursów
szkoleniowych oferowanych przez organizacje zawodowe lub szkoleniowe w celu przygotowania się
do certyfikacji przedstawiono w następnej sekcji.
2.3 Certyfikaty
Certyfikaty są korzystne, ponieważ dają wiarygodność danej osobie, mogą wykazać się
zaangażowaniem, odróżnić od innych kandydatów do pracy i zwiększyć potencjał zarobkowy. Ponadto
wiele stanowisk w rządzie i korporacjach wymaga certyfikacji, ponieważ potrzebują one
wykwalifikowanego personelu z wiedzą i umiejętnościami do projektowania, wdrażania,
monitorowania i ochrony krytycznych zasobów. Jednym z głównych wyzwań jest ustalenie, który
certyfikat zdobyć. Przesyłanie dużej liczby certyfikatów może być tak samo przytłaczające, jak
wyszukiwanie pracy. W związku z tym, przed wyborem certyfikatu do nabycia, sensowne byłoby
przeprowadzenie poszukiwania pracy, aby sprawdzić, jaki rodzaj certyfikacji jest wymagany dla
interesujących Cię pozycji. Pomaga także określić, które certyfikaty są najbardziej poszukiwane przez
pracodawców. Po ustaleniu kilku certyfikatów, które mają zastosowanie lub są wymagane dla
interesujących miejsc pracy, musisz dowiedzieć się, który certyfikat pasuje do Twoich potrzeb. Na
przykład niektóre certyfikaty wymagają „ponownej certyfikacji”, niektóre wymagają doświadczenia
zawodowego, a wszystkie różnią się pod względem szkolenia w zakresie egzaminów. Co ciekawe, w
wielu ofertach pracy na LinkedIn i Monster.com wiele certyfikatów jest wymienionych razem, na
przykład: „CISSP [certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych] i / lub CISA
[certyfikowany audytor systemów informatycznych], CISM [certyfikowany menedżer bezpieczeństwa
informacji ], GIAC [globalny certyfikat zapewnienia informacji]. ”Niektóre domeny wiedzy wymagane
do tych certyfikatów nakładają się na siebie, a pracodawcy często zastępują jeden certyfikat innym.
Oni nie spodziewając się, że masz je wszystkie. Wszystkie najpowszechniejsze certyfikaty są opisane w
tej sekcji, ale nie w żadnej konkretnej kolejności. Podobnie jak w przypadku zadań przedstawionych
wcześniej, certyfikaty zostały również sklasyfikowane w dwóch grupach: certyfikaty bezpieczeństwa

systemów informatycznych (niektóre z nich obejmują wiedzę z zakresu kryminalistyki cyfrowej) oraz
te, które są wyłącznie komputerowymi certyfikatami kryminalistycznymi.
2.3.1 Certyfikaty bezpieczeństwa informacji
Pierwszy zestaw certyfikatów przedstawiony w tej sekcji jest przyznawany przez Konsorcjum
Certyfikacji Bezpieczeństwa Międzynarodowych Systemów Informacyjnych lub ISC.2 ISC jest dobrze
znaną organizacją, która certyfikuje i poświadcza specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Oferuje
kilka certyfikatów bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się krótki opis certyfikatów.
* Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa systemów (SSCP):
* Doświadczenie zawodowe: wnioskodawca potrzebuje jednego roku doświadczenia zawodowego w
jednej z następujących dziedzin: kontrola dostępu; kryptografia; złośliwy kod i aktywność;
monitorowanie i analiza; sieci i łączność; ryzyko, reakcja i powrót do zdrowia; lub operacje
bezpieczeństwa i administracja.
* Domeny wiedzy:
- Kontrola dostępu: Zdefiniuj operacje, które użytkownicy mogą wykonywać w systemach firmowych.
- Operacje i administracja w zakresie bezpieczeństwa: identyfikuj zasoby informacyjne i wytyczne, aby
zapewnić poufność, integralność i dostępność informacji.
- Monitorowanie i analiza: Zbieraj informacje do identyfikacji i reagowania na naruszenia
bezpieczeństwa.
- Ryzyko, odpowiedź i odzyskiwanie: przeprowadź proces w odpowiedzi na incydent.
- Kryptografia: Używaj technik w celu zapewnienia integralności, poufności, autentyczności,
niezaprzeczalności i odzyskiwania zaszyfrowanych informacji w ich oryginalnej formie.
- Sieci i komunikacja: Wdrożenie środków do obsługi prywatnych i publicznych sieci komunikacyjnych.
- Złośliwy kod i działanie: Wdrożenie technik zapobiegania szkodliwej aktywności.
* Egzamin: Weź udział w kursie w klasie lub online przed przystąpieniem do egzaminu.
* Zatwierdzenie certyfikatu: Po zdaniu egzaminu kandydat musi uzyskać certyfikat podpisany przez
uznanego specjalistę o dobrej reputacji, który może poświadczyć doświadczenie zawodowe
wnioskodawcy.
* Utrzymanie certyfikatu: Ponowna certyfikacja jest wymagana co trzy lata. Można to uzyskać,
zdobywając 60 punktów z ustawicznego kształcenia zawodowego (CPE), gdzie co najmniej 10 punktów
musi zostać ukończone w każdym z trzech lat. Istnieje również coroczna opłata.
* Certyfikowany specjalista ds. Autoryzacji (CAP):
* Doświadczenie zawodowe: Dwa lata doświadczenia zawodowego w jednej lub więcej domenie
wiedzy. Wnioskodawcy powinni również posiadać następującą wiedzę lub zestaw umiejętności:
bezpieczeństwo IT, zapewnienie informacji, zarządzanie ryzykiem informacyjnym, administrowanie
systemami, polityka bezpieczeństwa informacji, doświadczenie w audycie technicznym w
departamentach rządowych oraz dokumentacja NIST.
* Domeny wiedzy:

- Zrozumienie autoryzacji bezpieczeństwa systemów informatycznych: Oceń ryzyko w całym
przedsiębiorstwie, stosując ramy zarządzania ryzykiem (RMF), zmieniając strukturę organizacyjną i
oceniając kontrole bezpieczeństwa.
- Kategoryzuj systemy informacyjne: Systemy informacyjne są podzielone na kategorie w celu
opracowania planu bezpieczeństwa, wyboru mechanizmów bezpieczeństwa i określenia ryzyka. Opiera
się na zawartych informacjach, wymaganiach dotyczących informacji i wpływie na organizację, jeśli
zostanie naruszona.
- Ustalenie linii bazowej kontroli bezpieczeństwa: Szczegółowe kontrole wymagane do ochrony
systemu opierają się na kategoryzacji, ryzyku i lokalnych parametrach.
- Zastosuj kontrole bezpieczeństwa: Zatrudnij i przetestuj określone zabezpieczenia w planie
bezpieczeństwa.
- Ocena kontroli bezpieczeństwa: określenie skuteczności mechanizmów kontrolnych spełniających
wymagania bezpieczeństwa.
- Autoryzuj systemy informacyjne: Oceń ryzyko i określ, czy system powinien być autoryzowany do
działania.
- Kontrole bezpieczeństwa: wykonuj ciągłe monitorowanie zgodnie ze strategią określoną przez
organizację
* Egzamin: Weź udział w kursie w klasie lub online przed rozpoczęciem egzaminu.
* Zatwierdzenie certyfikatu: Po zdaniu egzaminu kandydat musi uzyskać certyfikat podpisany przez
upoważnionego specjalistę , który może poświadczyć doświadczenie zawodowe wnioskodawcy.
* Utrzymanie certyfikatu: Ponowna certyfikacja jest wymagana co trzy lata i jest uzyskiwana poprzez
zdobycie 60 punktów CPE i co najmniej 10 punktów musi być ukończone w każdym z trzech lat.
Wymagana jest również roczna opłata za utrzymanie.
* Certyfikowany bezpieczny cykl życia oprogramowania (CSSLP):
* Doświadczenie zawodowe: Cztery lata doświadczenia związane z cyklem życia oprogramowania w
jednej z domen wiedzy (po) lub trzy lata doświadczenia zawodowego z pokrewnym dyplomem uczelni.
* Domeny wiedzy:
- Bezpieczne koncepcje oprogramowania: Poznaj i zrozum koncepcje, które należy wziąć pod uwagę
przy projektowaniu bezpiecznego oprogramowania.
- Bezpieczne wymagania programowe: efektywne wywoływanie wymagań i zrozumienie potrzeb
bezpieczeństwa ze strony interesariuszy.
- Bezpieczne projektowanie oprogramowania: projektowanie
oprogramowania i przeprowadzaj modelowanie zagrożeń.

bezpiecznej

architektury

- Bezpieczna implementacja / kodowanie oprogramowania: wykorzystaj bezpieczne kodowanie
praktyki ograniczania słabych punktów i sprawdzania kodu, aby upewnić się, że nie ma błędów w
kodzie i kontrolkach bezpieczeństwa.
- Bezpieczne testowanie oprogramowania: Zintegruj testowanie oprogramowania, aby przetestować

funkcjonalność bezpieczeństwa i odporność na włamania, a także to, jak dobrze oprogramowanie
może odzyskać po ataku.
- Akceptacja oprogramowania: Określ, czy oprogramowanie jest wolne od luk we wszystkich obszarach
(zaopatrzenie / łańcuch dostaw, konfiguracja, zgodność, licencjonowanie, własność intelektualna i
akredytacja).
- Wdrożenie, obsługa, konserwacja i usuwanie oprogramowania:
Zajmij się kwestiami bezpieczeństwa związanymi z działaniem oprogramowania w stanie ustalonym, a
także wszelkimi kwestiami bezpieczeństwa związanymi z eliminacją oprogramowania.
* Egzamin: Przed egzaminem uczniowie uczestniczą w webcastach, czytają podręcznik i uczestniczą w
edukacji online lub w programie klasowym.
* Zatwierdzenie certyfikatu: Po zdaniu egzaminu kandydat musi posiadać certyfikat podpisany przez
uprawnionego profesjonalistę o dobrej reputacji, który może poświadczyć doświadczenie zawodowe
wnioskodawcy.
* Utrzymanie certyfikatu: Ponowna certyfikacja jest wymagana co trzy lata i jest uzyskiwana przez
zdobycie 90 punktów CPE, a co najmniej 15 punktów musi zostać ukończone w każdym z trzech lat
oprócz wymaganej rocznej opłaty za utrzymanie.
* Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISSP):
* Doświadczenie zawodowe: Pięć lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. W
szczególności doświadczenie może obejmować co najmniej dwa z następujących obszarów: kontrola
dostępu, bezpieczeństwo telekomunikacyjne i sieciowe, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i
zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo tworzenia oprogramowania, kryptografia, architektura i
projektowanie zabezpieczeń, bezpieczeństwo operacji, ciągłość działania i planowanie odzyskiwania
po awarii , zgodność i bezpieczeństwo fizyczne.
* Domeny wiedzy:
- Kontrola dostępu: koncepcje, metody i techniki opracowywania bezpiecznej i skutecznej architektury
chroniącej zasoby przed zagrożeniami
- Telekomunikacja i bezpieczeństwo sieci: koncepcje sieciowe, takie jak struktury, metody transmisji,
formaty transportu i środki bezpieczeństwa w celu ochrony sieci, ułatwienia celów biznesowych i
ochrony przed zagrożeniami
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i zarządzanie ryzykiem: opracowywanie polityk,
standardów, wytycznych i procedur; określanie zasobów informacyjnych i zrozumienie narzędzi i
praktyk zarządzania ryzykiem.
- Bezpieczeństwo tworzenia oprogramowania: Efektywna kontrola bezpieczeństwa oparta na
aplikacjach i cykl życia oprogramowania
- Kryptografia: koncepcje i algorytmy do ukrywania informacji i zapewnienia ich integralności,
poufności i autentyczności
- Architektura bezpieczeństwa i projektowanie: koncepcje, zasady i korzyści systemu i architektury
przedsiębiorstwa oraz zasady modeli bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo operacji: zarządzanie kontrolą, ochrona zasobów, ocena podatności, zapobieganie
atakom i reagowanie na incydenty
- Planowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii: tworzenie planów reagowania i odzyskiwania,
a także prowadzenie działań przywracających
- Prawne, regulacje, dochodzenia i zgodność: badanie incydentów poprzez pozyskiwanie i analizowanie
dowodów zgodnie z prawem i przepisami
- Bezpieczeństwo fizyczne (środowiskowe): adresowanie bezpieczeństwa obiektu zarówno
wewnętrznie, jak i na jego obwodzie, z warstwową ochroną fizyczną i punktami wejścia
* Egzamin: Weź udział w kursie w klasie lub online przed egzaminem.
* Zatwierdzenie certyfikatu: Po zdaniu egzaminu kandydat musi uzyskać certyfikat podpisany przez
uprawnionego, profesjonalistę o dobrej reputacji, który może poświadczyć doświadczenie zawodowe
wnioskodawcy.
* Utrzymanie certyfikatu: Ponowna certyfikacja jest wymagana co trzy lata i uzyskuje się ją, zdobywając
120 punktów za edukację CPE, przy czym co najmniej 20 punktów musi zostać ukończone w każdym z
trzech lat. Wymagana jest również roczna opłata za utrzymanie.
* Koncentracje:
- Architecture (CISSP-ISSAP):
- Wymagania: poświadczenie CISSP i dwa lata doświadczenia w architekturze systemów
- Domeny wiedzy: systemy kontroli dostępu i metodologia, bezpieczeństwo komunikacji i sieci,
kryptografia, analiza architektury bezpieczeństwa, związane z technologią planowanie ciągłości
działania, planowanie odzyskiwania po awarii i względy bezpieczeństwa fizycznego
- Inżynieria (CISSP-ISSEP):
- Wymagania: poświadczenie CISSP i dwa lata doświadczenia w inżynierii
- Domeny wiedzy: Inżynieria bezpieczeństwa systemów, certyfikacja i akredytacja, zarządzanie
techniczne i zarządzanie zapewnieniem informacji przez rząd USA
- Management (CISSP-ISSMP):
- Wymagania: poświadczenie CISSP i dwa lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu
* Domeny wiedzy: praktyki zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwo rozwoju systemów,
zarządzanie zgodnością z przepisami bezpieczeństwa, biznes planowanie ciągłości, planowanie i prawo
odzyskiwania po awarii, dochodzenia, kryminalistyka i etyka. Ten kolejny zestaw certyfikatów jest
oferowany przez globalny certyfikat zapewnienia informacji (GIAC), który jest stowarzyszeniem SANS
(SysAdmin Audit Network Security) Institute. Oferują wiele certyfikatów w następujących kategoriach:
bezpieczeństwo, administracja, kryminalistyka, audyt zarządzania, bezpieczeństwo oprogramowania,
ekspert prawny i bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych certyfikatów
bezpieczeństwa oferowanych przez GIAC. Więcej informacji można znaleźć na stronie GIAC
(https://www.giac.org/):
* Podstawowe informacje o bezpieczeństwie (GSEC): ten certyfikat jest przyznawany na podstawie

znajomość ponad sześćdziesięciu celów. Cele demonstrują zadania związane z bezpieczeństwem, które
są wymagane od profesjonalisty w praktycznej roli systemów informatycznych (np. Kontrola dostępu,
planowanie ciągłości działania / odzyskiwanie po awarii, zapory ogniowe, honeypoty i podstawy
obsługi incydentów).
* Certyfikowany program obsługi incydentów (GCIH): ten certyfikat jest uzyskiwany na podstawie
wiedzy o dwudziestu pięciu celach, które ułatwiają zarządzanie incydentami związanymi z
bezpieczeństwem. W szczególności celem tego certyfikatu jest wykrywanie, reagowanie na i
rozwiązywanie problemów z komputerowymi incydentami bezpieczeństwa.
* Certyfikowany analityk włamań (GCIA): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o wiedzę na temat
konfigurowania, monitorowania i analizowania ruchu sieciowego z systemu wykrywania włamań.
* Tester penetracji (GPEN): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o wiedzę na temat znajdowania
luk w zabezpieczeniach w sieci.
* Certyfikowany analityk firewalla (GCFW): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o wiedzę na temat
projektowania, konfigurowania i monitorowania routerów, zapór ogniowych i systemów obrony
obwodowej.
* Tester penetracji aplikacji internetowych (GWAPT): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o wiedzę
o exploitach aplikacji internetowych i metodologii testowania penetracji.
* Certyfikowany administrator zabezpieczeń systemu Windows (GCWN): Ten certyfikat jest uzyskiwany
w oparciu o wiedzę o zabezpieczaniu klientów i serwerów Windows.
* Ocena i audyt sieci bezprzewodowych (GAWN): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o znajomość
mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, a także sposób wykorzystania narzędzi i
technik konieczne do oceny i wykorzystania luk w zabezpieczeniach sieci bezprzewodowej.
* Certyfikowany administrator bezpieczeństwa UNIX (GCUX): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu
o wiedzę o zabezpieczaniu i audytowaniu systemów UNIX i Linux.
* Podstawy bezpieczeństwa informacji (GISF): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu o wiedzę o
dziesięciu celach, które koncentrują się na zrozumieniu zagrożeń i zagrożeń dla zasobów
informacyjnych firmy jak również najlepszych praktyk w celu ich ochrony.
* Certyfikowany obrońca przedsiębiorstw (GCED): Ten certyfikat rozszerza wiedzę i umiejętności
certyfikacji GSEC, takie jak defensywna infrastruktura sieciowa, analiza pakietów, testy penetracyjne,
obsługa incydentów i usuwanie złośliwego oprogramowania.
* Badacz exploitów i zaawansowany tester penetracji (GXPN): Ten certyfikat jest uzyskiwany w oparciu
o wiedzę o osiemnastu celach, które koncentrują się na poszukiwaniu luk w sieciach docelowych,
systemach i aplikacjach.
* Ekspert ds. Bezpieczeństwa GIAC (GSE): Ten certyfikat wymaga uzyskania certyfikatów GSEC, GCIH,
GCIA, a także posiadania statusu „złota” (papier zaakceptowany w czytelni SANS) w dwóch z nich.
Istnieją również opcje zastępowania innych certyfikatów GIAC (szczegóły na ich stronie internetowej).
Oprócz wymagań wstępnych, certyfikat ten uzyskuje się w oparciu o wiedzę z pięciu domen wiedzy:
IDS i analiza ruchu, obsługa incydentów, SEC, technologie bezpieczeństwa i niezbędne umiejętności
miękkie.
Każdy certyfikat GIAC wymaga zdania egzaminu. Egzaminy różnią się długością i minimalnym wynikiem.
W przeciwieństwie do innych przedstawionych tutaj certyfikatów GIAC, GSE wymaga również, aby

kandydat zasiadł w praktycznym laboratorium. Chociaż dostępne jest szkolenie SANS, żadna z
certyfikacji nie wymaga specjalnego szkolenia. Sprawdzoną wiedzę można zdobyć poprzez praktyczne
doświadczenie lub poprzez czytanie publikacji dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie
certyfikaty GIAC są ważne przez cztery lata. Z wyjątkiem certyfikacji GSE istnieje wiele opcji ponownej
certyfikacji, takich jak przyjęcie aktualnej wersji egzaminu lub podjęcie powiązanych kursów i
publikowanie badań technicznych. GSE może być utrzymany tylko poprzez przekazanie aktualnej wersji
egzaminu. Trzeci zestaw certyfikatów jest oferowany przez organizację Sherwood Applied Business
Security Architecture (SABSA). Istnieją trzy różne poziomy certyfikacji wskazujące etapy biegłości od
wiedzy i zrozumienia pojęć do demonstrowania i stosowania przedmiotu w celu opanowania zawodu.
Poziomy praktykującego (poziom 2) i mistrza (poziom 3) mają warunki wstępne poprzednich
poziomów. Poniżej znajduje się krótki opis certyfikatów;
* Certyfikat SABSA Chartered Foundation (SCF): Certyfikat fundamentalny sprawdza kompetencje w
dwóch obszarach: strategii i planowania oraz bezpieczeństwo.
Zarządzanie usługami. Test składa się z dwóch egzaminów wielokrotnego wyboru. Szkolenie można
uzyskać z podręcznika SABSA lub z jednego z jego kursów szkoleniowych.
* Certyfikat SABSA dla dyplomowanych praktyków (SCP): ten certyfikat wymaga certyfikatu SCF i
przekazania dwóch dodatkowych modułów testowych. Tematy dwóch dodatkowych modułów
testowych zależą od tego, która z czterech wybranych specjalności:
1. Certyfikat zarządzania ryzykiem i zarządzania (SCPR): nacisk na zapewnienie informacji i zarządzanie
ryzykiem operacyjnym
2. Certyfikat ciągłości działania i zarządzania kryzysowego (SCPC): nacisk na zapewnienie informacji i
zarządzanie ciągłością działania.
3. Certyfikat projektowania i rozwoju architektury bezpieczeństwa (SCPA): Skup się na architekturze
zarządzania tożsamością i dostępem oraz architekturze i projektowaniu zabezpieczeń sieci.
4. Certyfikat operacji bezpieczeństwa i zarządzania usługami (SCPO): Skoncentruj się na architekturze
i włamaniach do zarządzania tożsamością i dostępem i zarządzanie incydentami.
* Certyfikat SABSA z czarterem głównym (SCM): ten certyfikat wymaga SCF, SCP i trzy dodatkowe
moduły testowe. Tematy dwóch dodatkowych modułów testowych zależą od tego, która z czterech
wybranych specjalności:
1. Certyfikat zarządzania ryzykiem i zarządzania (SCMR): nacisk na umiejętności zarządzania, pomiar i
zarządzanie wydajnością oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji
2. Certyfikat ciągłości działania i zarządzania kryzysowego (SCMC): Skup się na umiejętnościach
zarządzania, pomiarach i zarządzaniu wydajnością oraz zarządzaniu kryzysowym
3. Certyfikat projektowania i rozwoju architektury zabezpieczeń (SCMA): Skup się na umiejętnościach
zarządzania, technikach kryptograficznych oraz architekturze i projektowaniu aplikacji i zabezpieczeń
internetowych
4. Certyfikat operacji bezpieczeństwa i zarządzania usługami (SCMO): Nacisk na umiejętności
zarządzania, techniki kryptograficzne i cyfrowa kryminalistyka i dochodzenia
Międzynarodowa Rada Konsultantów Handlu Elektronicznego (EC-Council) oferuje kolejny zestaw
certyfikatów. Podobnie jak w przypadku niektórych innych organizacji, Rada Europejska potwierdza

profesjonalistę ds. Bezpieczeństwa informacji, jak również specjalistę ds. Kryminalistyki cyfrowej.
Poniżej znajduje się krótki opis certyfikatów bezpieczeństwa informacji
* Certyfikowany haker etyczny (CEH): Ten certyfikat obejmuje sposoby określania słabych punktów i
słabości systemu komputerowego używanie narzędzi i umiejętności złośliwego hakera - oczywiście
zgodnie z prawem. Certyfikat obejmuje również wiedzę na temat zapobiegania i korygowania luk w
zabezpieczeniach. Aby zakwalifikować się do egzaminu certyfikacyjnego, można albo wziąć udział w
oficjalnym szkoleniu, albo pokazać co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa
informacji. Strona zawiera zarys konkretnej wiedzy, która będzie testowana, a także jej wagę na
egzaminie. Certyfikacja jest ważna przez trzy lata i może zostać przedłużona za pomocą kredytów
edukacyjnych EC-Council.
*Certyfikowany analityk bezpieczeństwa EC-Council (ECSA): Jest to zasadniczo zaawansowany
certyfikat etycznego hakowania. Istnieje głębszy nacisk na analityczną fazę etycznego hakowania, taką
jak możliwość analizowania wyników narzędzi i technologii hakerskich. Dzięki tym umiejętnościom
można przeprowadzać oceny wymagane do identyfikacji i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa. Aby
zdobyć ten certyfikat, należy zdać egzamin na pięćdziesiąt pytań.
* Licencjonowane testy penetracyjne (LPT): Ten certyfikat obejmuje proces testowania mechanizmów
obrony obwodowej sieci. Nie ma egzaminów. Kandydat musi uzyskać certyfikaty CEH i ECSA, a także
być w dobrej kondycji i nie mieć żadnych wyroków karnych.
* Administrator bezpieczeństwa sieci EC-Rada (ENSA): Ten certyfikat testuje umiejętności analizy
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci. Znajomość domeny dla tego
certyfikatu obejmuje: ocenę sieci, ocenę problemów związanych z bezpieczeństwem Internetu i
projektowanie, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i strategii zapory ogniowej oraz ocena słabych
punktów i możliwość obrony przed nimi. Aby zdobyć ten certyfikat, należy zdać egzamin na pięćdziesiąt
pytań.
Stowarzyszenie Audytu i Kontroli Systemów Informacyjnych (ISACA) oferuje ostateczny zestaw
certyfikatów bezpieczeństwa informacji zawartych w tej książce. Oferuje cztery certyfikaty z domenami
wiedzy / zadań opisanymi poniżej.
* Certyfikowany menedżer bezpieczeństwa informacji (CISM):
*Zarządzanie bezpieczeństwem informacji: możliwość opracowywania i utrzymywania ram
zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia, że strategia bezpieczeństwa organizacji
spełnia cele organizacji, a także zarządzanie ryzykiem i zasobami programu
* Zarządzanie ryzykiem informacyjnym i zgodność z przepisami: zarządzanie ryzykiem w celu spełnienia
wymogów organizacji i zgodności z przepisami
* Rozwój i zarządzanie programem bezpieczeństwa informacji: Opracowywanie i utrzymywanie
programu bezpieczeństwa informacji, który jest zgodny ze strategią bezpieczeństwa organizacji
*Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji: zapewnienie możliwości planowania,
ustanawiania i zarządzania wykrywaniem, badaniem i reagowaniem na incydenty związane z
bezpieczeństwem informacji.
* Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA): ten certyfikat opiera się na zadaniach i
praktyce. Zadania i wiedza potrzebne dla każdej z następujących domen są szczegółowo opisane na ich
stronie internetowej

* Proces audytu systemów informatycznych: ochrona i kontrola systemów informatycznych za pomocą
praktyk audytu IT
* Zarządzanie i zarządzanie IT: Zapewnienie, że przywództwo, struktura organizacyjna i procesy są w
stanie osiągnąć cele i strategie organizacji
* Pozyskiwanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych: Spełnianie strategii i celów
organizacji podczas pozyskiwania, opracowywania, testowania i wdrażania systemów informatycznych
* Konserwacja i obsługa systemów informatycznych: spełnianie strategii i celów organizacji podczas
obsługi, konserwacji i wspierania systemów informatycznych
* Ochrona zasobów informacyjnych: zapewnienie, że organizacja ma zasady bezpieczeństwa,
standardy i procedury chronią poufność, integralność i dostępność zasobów informacyjnych
* Certyfikowany w zarządzaniu przedsiębiorstwem IT (CGEIT):
* Ramy zarządzania IT: Projektowanie, rozwijanie i utrzymywanie ram zarządzania IT, które obejmuje
przywództwo i struktury organizacji i procesy. Ramy te muszą być dostosowane do zarządzania firmą,
wdrażać dobre praktyki w celu kontroli informacji i technologii oraz zapewnić zgodność.
* Dostosowanie strategiczne: upewnij się, że dział IT obsługuje następujące elementy: integracja
planów strategicznych IT z planami strategicznymi firmy i kontynuacja realizacji celów biznesowych i
optymalizacja działalności procesy poprzez dostosowanie usług IT do operacji biznesowych.
* Dostawa wartości: upewnij się, że IT i biznes wypełniają swoje obowiązki związane z zarządzaniem
wartością (usługi IT i aktywa przyczyniają się do wartości firmy)
Zarządzanie ryzykiem: upewnij się, że istnieją ramy zarządzania i monitorowania ryzyka biznesowego
IT.
* Zarządzanie zasobami: Upewnij się, że kompetencje i możliwości zasobów IT mogą sprostać
wymaganiom firmy.
* Pomiar wydajności: ustaw, monitoruj i oceniaj cele biznesowe wspierające IT.
* Certyfikowany w zakresie kontroli ryzyka i systemów informatycznych (CRISC):
* Identyfikacja, ocena i ocena ryzyka: Wykonaj strategię zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
* Reakcja na ryzyko: opracowanie i wdrożenie reakcji na ryzyko w celu rozwiązania czynników ryzyka i
incydentów.
* Monitorowanie ryzyka: przekazywanie wskaźników ryzyka interesariuszom.
* Projektowanie i wdrażanie kontroli systemów informatycznych: Projektowanie i wdrażanie kontroli
systemu informatycznego.
* Monitorowanie i utrzymanie kontroli IS: skutecznie monitoruj i utrzymuj kontrole systemów
informatycznych.
2.3.2 Cyfrowe certyfikaty kryminalistyczne
Podobnie jak certyfikaty bezpieczeństwa informacji, istnieje wiele cyfrowych certyfikatów
kryminalistycznych. Niektóre oferowane są przez dostawców produktów, niektóre przez organizacje
zawodowe, a niektóre przez dostawców szkoleń. Dopóki nie będzie więcej stopni w tej dziedzinie,

można śmiało powiedzieć, że dzięki tej wysoko wyspecjalizowanej profesji certyfikacja jest
najprawdopodobniej koniecznością. Poniżej znajdują się niektóre certyfikaty niezależne od dostawcy.
2.3.2.1 Certyfikaty Global Information Assurance
W poprzedniej części omówiliśmy certyfikaty bezpieczeństwa oferowane przez GIAC. Następnie
przedstawimy krótki opis niektórych certyfikatów opartych na kryminalistyce oferowanych przez GIAC.
Więcej informacji można znaleźć na stronie GIAC (https://www.giac.org/):
* Certyfikowany analityk kryminalistyczny (GCFA): ten certyfikat koncentruje się na umiejętnościach i
wiedzy niezbędnej do gromadzenia i analizowania danych z mediów cyfrowych. Do przygotowanego
egzaminu można przygotować się, biorąc udział w szkoleniu SANS, Advanced Computer Forensic
Analysis i Incident Response. Ten certyfikat musi być odnawiany co cztery lata poprzez ponowne
przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie 36 jednostek obsługi certyfikacyjnej (CMU).
* Szkodliwe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej (GREM): ta certyfikacja testuje wiedzę i
umiejętności potrzebne do ochrony organizacji szkodliwy kod przez odwrotne tworzenie złośliwego
oprogramowania Do przygotowanego egzaminu można przygotować się, biorąc udział w kursie
szkoleniowym SANS, Szkodliwe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej: narzędzia i techniki analizy
złośliwego oprogramowania. Ten certyfikat musi być odnawiany co cztery lata poprzez ponowne
przystąpienie do egzaminu lub zdobycie trzydziestu sześciu CMU.
* Certyfikowany egzaminator sądowy (GCFE): kandydat z GCFE będzie w stanie prowadzić dochodzenia
obejmujące e-odkrycie, analiza kryminalistyczna i raportowanie, pozyskiwanie dowodów, śledztwo w
przeglądarkach oraz śledzenie działań użytkowników i aplikacji. Można się przygotować na egzaminie
sprawdzającym, biorąc udział w szkoleniu SANS, Computer
Badania sądowe - głębia systemu Windows. Ten certyfikat musi być odnawiany co cztery lata poprzez
ponowne przystąpienie do egzaminu lub zarabianie 36 CMU.
* Certyfikowany egzaminator komputerowy (CCE): Kolejnym certyfikatem jest CCE, który jest
podstawowym certyfikatem oferowanym przez International Society of Forensic Computer Examiners
(ISFCE). ISFCE to prywatna organizacja oferująca szkolenia i certyfikaty. CCE prowadzi również badania
i rozwój nowych technologii i metod informatyki śledczej (http://isfce.com/). Ten certyfikat obejmuje
egzamin praktyczny oraz egzamin pisemny online. Kandydat, który zda egzamin online, będzie miał
dziewięćdziesiąt dni na ukończenie egzaminu praktycznego. Ponowna certyfikacja składa się z
czterdziestu punktów CPE i praktyki w tej dziedzinie, która musi nastąpić po dwóch latach.
*Certyfikowany egzaminator komputerów kryminalistycznych (CFCE): Międzynarodowe
Stowarzyszenie Specjalistów ds. Informatyki Komputerowej (IACIS), organizacja non-profit organizacja,
która szkoli specjalistów ds. informatyki śledczej, oferuje dwutygodniowy kurs mający na celu
przygotowanie kandydatów do CFCE. Szkolenie nie jest wymagane do rozpoczęcia procesu certyfikacji
CFCE. Proces CFCE polega na wykonaniu serii ćwiczeń praktycznych. Po pomyślnym ukończeniu tych
ćwiczeń kandydat musi zdać kompleksowy egzamin pisemny. Dziedziny wiedzy objęte są następujące:
procedury premedykacyjne i kwestie prawne, badanie i analiza mediów, odzyskiwanie danych,
szczegółowa analiza odzyskanych danych, raportowanie i eksponaty, oraz obrona i prezentacja ustaleń.
CFCE wymaga ponownej certyfikacji co trzy lata, która obejmuje egzamin i 60 godzin kształcenia
ustawicznego w tej dziedzinie.
* Badacz kryminalistyki komputerowej (CHFI): Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, Rada WE oferuje
również komputerowe świadectwa kryminalistyczne. Ten certyfikat koncentruje się na procesie
wykrywania ataków hakerskich i prawidłowego wyodrębniania dowodów w celu zgłaszania

przestępstw, przeprowadzania audytów i zapobiegania przyszłym atakom. Kandydat otrzymuje
certyfikat po pomyślnym ukończeniu egzaminu na 150 pytań.

Bezpieczeństwo cybernetyczne
3.1 Wprowadzenie
Zwycięzcą jest… Heartland Payment Systems za największe naruszenie danych w historii USA.
Heartland to firma, która zapewnia transakcje płatnicze, co oznacza, że działa jako pośrednik między
akceptantami a bankami i wyraźnie ma znaczną ilość danych osobowych klientów przechowywanych
w swoich systemach. Dane, które zostały skradzione, jak pewnie już zgadłeś, były danymi karty
płatniczej (130 milionów numerów kart kredytowych, dat ważności i nazwisk posiadaczy kart). Haker
Heartland Payment System, który jest również odpowiedzialny za naruszenie TJX w 2007 roku, użył SQL
(strukturalnego języka zapytań), który wykorzystał luki w warstwie bazy danych na stronie
internetowej firmy za pomocą prostych poleceń bazy danych. Zastrzyki SQL nie są niestety rzadkością
i mają część innych przypadków naruszenia danych. Najstraszniejszą częścią naruszenia danych jest to,
że Heartland był w pełni zgodny ze standardem bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS) w
momencie włamania. Z tego incydentu wynika, że „zgodność ze standardami branżowymi nie
gwarantuje bezpieczeństwa”. Dlatego konieczność wyjścia poza standardy jest koniecznością. Jest to
sygnał alarmowy dla firm, które uważają, że są bezpieczne, przechodząc audyt bezpieczeństwa PCI. Nie
oznacza to, że PCI i inne standardy nie są dobre, ale po prostu wskazują, że firmy muszą stale
monitorować swoje aktywa i punkty wejścia. Na przykład firmy muszą zdać sobie sprawę, że muszą
chronić nie tylko najważniejsze serwery, ale także serwery, które kontrolują takie rzeczy, jak
ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja - „te, które wydają się mniej ważne”, powiedział Peter Tippett,
wiceprezes technologii i innowacji w Verizon Business. Jeśli zapytasz hakera, powie ci, że te
„niekrytyczne”, być może zapomniane serwery, są biletem w twojej sieci. Podsumowując, ocena ryzyka
musi być proaktywna i ciągła, ponieważ zagrożenia stale się zmieniają. Niezależnie od tego, czy jesteś
menedżerem, który musi ustanowić i wdrożyć program bezpieczeństwa informacji, czy inżynier, który
chce zrozumieć program bezpieczeństwa informacji, w którym pracujesz, ten rozdział jest doskonałym
miejscem na początek, ponieważ jest przeglądem głównych elementów, które są zaleca się być częścią
każdego programu bezpieczeństwa. Po pierwsze, zdefiniujmy dwa pojęcia: bezpieczeństwo informacji
i bezpieczeństwo cybernetyczne. Bezpieczeństwo informacji to proces ochrony danych przed
nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności, prywatności i
integralności. Cyberbezpieczeństwo to zbiór technologii, procesów i praktyk mających na celu ochronę
sieci, komputerów, programów i danych przed atakiem, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym
dostępem; innymi słowy oznacza to więcej niż ochronę danych. Dlatego bezpieczeństwo informacji
można naprawdę uznać za podzbiór bezpieczeństwa cybernetycznego. Jednak w rzeczywistości
terminy te są używane zamiennie. Możemy stwierdzić, że różnica między bezpieczeństwem informacji
a cyberbezpieczeństwem polega na tym, że cyberbezpieczeństwo obejmuje kilka dodatkowych
elementów, takich jak bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo sieci, odzyskiwanie danych po awarii
i planowanie ciągłości działania. Na wszelki wypadek, jeśli są lingwiści czytający tę część, historia słowa
„cyber” została wyjaśniona przez Eda Feltena w jego artykule z 2008 r. „Co to jest
cyberbezpieczeństwo?” Zasadniczo zaczęło się od greckiego słowa, które implikuje operator łodzi;
następnie Platon użył tego do oznaczenia „zarządzania”, a następnie, w XX wieku, Norbert Wiener użył
„cybernetyki” w odniesieniu do sterownika robota. Wreszcie William Gibson w swoich powieściach o
przyszłości ukuł słowo „cyberprzestrzeń”. Teraz wydaje się, że słowo „cyber” jest umieszczane przed
wszystkim i wszystkim związanym z Internetem
3.2 Bezpieczeństwo informacji
Bezpieczeństwo informacji to system składający się z wielu części: oprogramowania, sprzętu, danych,
osób, procedur i sieci. Każdy komponent systemu ma wyraźnie inne wymagania bezpieczeństwa, ale

wszystkie są oparte na modelu triady bezpieczeństwa CIA (44 United States Code, Section 3542).
Poniżej znajdują się oficjalne definicje cech bezpieczeństwa oraz modelu

Poufność: Zachowanie autoryzowanych ograniczeń dostępu i ujawnianie, w tym środki ochrony
prywatności i informacje zastrzeżone
Integralność: Ochrona przed niewłaściwą modyfikacją lub zniszczeniem informacji oraz zapewnienie
niezaprzeczalności informacji (niedenialnej lub dowodu czegoś) i autentyczności.
Aby upewnić się, że te cechy są zintegrowane z planem zabezpieczenia krytycznych zasobów
przedsiębiorstwa, specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji musi stale oceniać wszystko i wszystko, co
mogłoby wpłynąć na integralność, dostępność i poufność informacji (np. Nieautoryzowany dostęp,
zniszczenie , modyfikacje, klęski żywiołowe, awarie zasilania itp.), ponieważ, jak wspomnieliśmy,
zagrożenia i technologia ciągle się zmieniają. To jest oczywiście ogromny temat, który został poruszony
w wielu książkach i artykułach. Celem tego rozdziału nie jest przekształcenie kogoś w specjalistę ds.
Informacji lub bezpieczeństwa cybernetycznego, ale raczej zapewnienie podstaw do zrozumienia
głównych tematów informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego. Zacznijmy od ustalonych informacji,
pojęć i działań, które składają się na bezpieczeństwo informacji - innymi słowy, czym jest wspólny
korpus wiedzy (CBK) dla bezpieczeństwa informacji. Naukowcy Theoharidou i Gritzalis stworzyli
schemat klasyfikacji przedstawiający dziesięć podstawowych dziedzin dla zawodów związanych z
bezpieczeństwem informacji na podstawie ich przeglądu i analizy programów nauczania, kursów,
programów uniwersyteckich i potrzeb przemysłu.
1. Architektury i modele bezpieczeństwa
2. Systemy kontroli dostępu i metodologie
3. Kryptografia
4. Sieć i telekomunikacja i bezpieczeństwo
5. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego
6. Bezpieczeństwo programów i aplikacji
7. Bezpieczeństwo baz danych
8. Biznes i zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
9. Bezpieczeństwo fizyczne i ochrona infrastruktury krytycznej

10. Aspekt społeczny, etyczny i prawny
Nic dziwnego, że większość z tych dziedzin pokrywa się z certyfikatem CBK CISSP (certyfikowanego
specjalisty ds. Bezpieczeństwa systemów informatycznych). Pozostała część tego rozdziału poświęcona
będzie przeglądowi każdego elementu w CBK bezpieczeństwa informacji.
3.3 Architektura bezpieczeństwa
Architektura bezpieczeństwa jest zasadniczo opisem lub planem sposobu, w jaki kontrole
bezpieczeństwa są powiązane z systemami informatycznymi. Kontrole pomogą utrzymać triadę
(integralność, dostępność i poufność). W swojej książce Whitman i Mattord opisują wiele elementów,
które uzupełniają projekt architektury bezpieczeństwa. Kilka elementów - sfery bezpieczeństwa,
poziomy kontroli, obrona w głębi i obwód bezpieczeństwa - zostaną podsumowane w tej sekcji. Wersja
ich sfery bezpieczeństwa jest pokazana na rysunku.

Sfera ilustruje sposób dostępu do informacji i wymaga ochrony. Wymienione obok nazwy każdej
warstwy są elementami ochrony. Na przykład „edukacja / szkolenie” oraz „polityka i prawo” stanowią
ochronę między ludźmi i informacjami. Zabezpieczenia między Internetem a sieciami to kontrola
dostępu, włamanie do hosta, systemy wykrywania i zapobiegania (IDPS), zapory ogniowe, systemy
monitorowania (sniffery), redundancja (wdrażanie zabezpieczeń kopii zapasowych), planowanie
bezpieczeństwa (ciągłość działania, odzyskiwanie po awarii i reakcja na incydenty ) oraz polityka i
prawo. Wszystkie te mechanizmy ochrony zostaną omówione w kolejnych sekcjach. Istnieją trzy
rodzaje poziomów kontroli: kierownicze, operacyjne i techniczne. Na poziomie kontroli zarządczej
ustalany jest plan strategiczny bezpieczeństwa, a także zarządzanie ryzykiem, przeglądy kontroli
bezpieczeństwa i ustalanie wytycznych w celu utrzymania wymaganej zgodności. Na poziomie kontroli
operacyjnej planowane jest odzyskiwanie po awarii i reagowanie na incydenty. Na tym poziomie są
również uwzględniane kwestie bezpieczeństwa personelu i ochrony fizycznej. Kontrole operacyjne są
zintegrowane z określonymi funkcjami biznesowymi, a poziom kontroli technicznej obejmuje
komponenty chroniące zasoby informacyjne. Obrona w głąb jest warstwową implementacją
bezpieczeństwa, gdzie warstwami są polityka (np. Przygotowanie organizacji do obsługi ataków),

szkolenia i edukacja (np. Obrona przed taktyką socjotechniki) oraz technologia (wielowarstwowe:
zapory ogniowe, serwery proxy i dostęp kontrole). I wreszcie, obwód bezpieczeństwa określa granicę
między bezpieczeństwem organizacji a podmiotami zewnętrznymi. Jest to poziom sieci i poziom
fizyczny (np. wejście do budynku).
3.4 Kontrola dostępu
Kontrola dostępu odnosi się do funkcji bezpieczeństwa, która zarządza interakcją z zasobem. Zasobem
może być technologia lub pokój zawierający technologię (bezpieczeństwo fizyczne). W tej sekcji
skoncentrujemy kontrolę dostępu na technologii i omówimy bezpieczeństwo fizyczne. Kontrola
dostępu ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji luk w systemie. Ogranicza nie tylko kto i co ma dostęp
do zasobu, ale także dozwolony rodzaj dostępu. Oto kontrola dostępu wyjaśniona w pięciu „łatwych”
krokach:
1. Niezawodnie zidentyfikuj użytkownika / system
2. Dowiedz się, jakie zasoby użytkownik / system chce uzyskać
3. Określ, czy użytkownik / system ma uprawnienia dostępu do zasobu
4. Zezwól lub odmów dostępu
5. Powtórz
W przypadku planu kontroli dostępu, który jest nieco bardziej szczegółowy niż ten, odwołajmy się do
NIST (Narodowego Instytutu Standardów i Technologii). Posiadają udokumentowane linie bazowe
kontroli bezpieczeństwa, które zaleca się stosować w zależności od poziomu oddziaływania (zależnego
od informacji) systemu informacyjnego (niski, średni, wysoki). Oprócz kontroli dostępu, NIST zaleca
również kontrole dla następujących kategorii: świadomość i szkolenie, audyt i odpowiedzialność, ocena
i autoryzacja bezpieczeństwa, zarządzanie konfiguracją, planowanie awaryjne, identyfikacja i
uwierzytelnianie, reagowanie na incydenty, konserwacja, ochrona mediów, ochrona fizyczna i
środowiskowa , planowanie, bezpieczeństwo osobiste, ocena ryzyka, pozyskiwanie systemu i usług,
ochrona systemu i komunikacji, integralność systemu i informacji oraz zarządzanie programem. W
szczególności, aby określić poziom wpływu systemu (niski, średni, wysoki), należy określić rodzaj
informacji przetwarzanych, przechowywanych lub przesyłanych przez system lub w systemie. Po
poznaniu rodzaju informacji poziom oddziaływania systemu informacyjnego można określić za pomocą
wytycznych w publikacji Federal Information Processing Standard (FIPS) 199. Dokument ten wskazuje
potencjalny wpływ (poziom) poprzez określenie niekorzystnych skutków naruszenie bezpieczeństwa,
które każdy poziom dotyczy operacji, aktywów lub osób fizycznych organizacji. Na przykład wpływ
byłby zdefiniowany jako WYSOKI, gdyby „utrata poufności, integralności lub dostępności mogła mieć
poważny lub katastrofalny negatywny wpływ na operacje organizacyjne, aktywa organizacyjne lub
osoby fizyczne”.
1. Poważna degradacja lub utrata zdolności do wykonywania zadań, gdy organizacja nie jest w stanie
wykonać jednej lub więcej swoich podstawowych funkcji
2. Poważne szkody w majątku organizacyjnym
3. Poważne straty finansowe
4. Poważna krzywda osób (utrata życia lub obrażenia zagrażające życiu)
Poziom wpływu określa się oddzielnie dla poufności, integralności i dostępności informacji w systemie.
Ostateczna kategoria bezpieczeństwa (SC) zostanie określona na podstawie najwyższego poziomu

wpływu poufności, integralności lub dostępności systemu. Przykład wyrażenia SC przez system
informacji o dużym wpływie jest następujący:
SC = {(poufność, niski), (integralność, wysoki), (dostępność, umiarkowany)}
Aby wpływ można było uznać za niski, wszystkie trzy kategorie muszą być niskie; aby być uważanym za
umiarkowanego, muszą być wskazane tylko niskie i umiarkowane poziomy. Zatem w poprzednim
przykładzie poziom oddziaływania jest wysoki, ponieważ utrata integralności informacji o tym systemie
została oceniona jako mająca duży wpływ. Po określeniu SC można w razie potrzeby wybrać,
dostosować i uzupełnić kontrole bezpieczeństwa. Każda kontrola bezpieczeństwa wymieniona w
każdej kategorii ma przypisany kod priorytetu. Kod priorytetu wskazuje zalecaną kolejność wdrażania.
Na przykład WSZYSTKIE kontrolki o najwyższym priorytecie są implementowane jako pierwsze (jeśli ta
kontrola jest wskazana na poziomie wpływu systemu), a następnie implementowane będą kontrolki
na następnym poziomie priorytetu, i tak dalej. Podstawy kontroli dla każdego poziomu oddziaływania
są wymienione w specjalnej publikacji NIST 800-53 „Zalecane kontrole bezpieczeństwa dla federalnych
systemów informacyjnych i organizacji”. Poniżej przedstawiono uproszczony widok
priorytetu zalecenia dla linii bazowej kontroli dostępu. Należy zauważyć, że kontrola może być
wymagana dla wielu poziomów uderzenia, ale poziom ten może wymagać dodatkowych „ulepszeń
sterowania” (dodana funkcjonalność), aby zwiększyć siłę tego konkretnego elementu sterującego.
Oczywiście, przed jakimkolwiek dostępem lub kontrolowaniem dostępu, system musi najpierw
zidentyfikować użytkownika (identyfikator użytkownika). NIST sugeruje następujące uwagi dotyczące
identyfikacji użytkownika, uwierzytelniania i haseł
Identyfikacja oznacza wymaganie identyfikacji użytkowników i korelowanie działań z użytkownikami
poprzez utrzymywanie przez system identyfikatorów aktywnych użytkowników i łączenie tych
użytkowników ze zidentyfikowanymi autoryzowanymi działaniami. Utrzymanie identyfikatorów
użytkowników następuje poprzez usunięcie byłych i nieaktywnych użytkowników, a także dodanie
nowych użytkowników.
Uwierzytelnianie: system musi również potwierdzić roszczenie identyfikacyjne. Możliwe środki do
uwierzytelnienia to coś, co użytkownik zna (np. Hasło, osobisty numer identyfikacyjny [PIN] lub klucz
kryptograficzny), coś, co użytkownik posiada (np. Karta inteligentna lub token USB) lub coś, czym jest
użytkownik (np. Biometryczny taki jako odcisk palca, rozpoznawanie głosu, skanowanie tęczówki,
skanowanie twarzy, pismo ręczne lub rozpoznawanie głosu). Uwierzytelnianie może jednak stać się
trudne ze względu na model przynoszenia własnego urządzenia (BYOD). Coraz więcej firm korzysta z
urządzeń należących do pracowników podłączonych do sieci korporacyjnej. Na przykład, jeśli to
urządzenie, które prawdopodobnie zawiera poufne dane lub dokumenty, zostanie zgubione lub
skradzione ?. Dostęp do poufnych informacji można uzyskać tylko za pomocą karty inteligentnej lub
odcisku palca lub w zależności od polityki bezpieczeństwa. Biometryczny ma największą zaletę,
ponieważ identyfikator użytkownika, hasło i token można łatwiej podszywać niż biometryczne.
Wadami są koszty utrzymania implementacji biometrycznej, stopniowe lub nagłe zmiany
charakterystyki użytkownika i fałszywe odczyty. Inne zabezpieczenia sugerowane przez NIST do
uwierzytelniania wymagają uwierzytelniania użytkowników, ograniczania dostępu do danych
uwierzytelniających, zabezpieczania transmisji danych uwierzytelniających, ograniczania prób
logowania, zabezpieczania uwierzytelniania podczas wprowadzania (blokowanie wyświetlania) i
prawidłowego administrowania danymi (wyłączenie utraty / skradzione hasła lub tokeny i systemy
monitorujące w poszukiwaniu skradzionych lub udostępnionych kont). Należy pamiętać, że hasła
powinny mieć wymagane atrybuty (minimalna długość i znaki specjalne) i należy je często zmieniać.
Użytkownicy powinni również zostać przeszkoleni, aby „nie rozdawać” (np. Łatwo odgadnąć,
opublikować na swoim komputerze, powiedzieć znajomemu). Oprócz identyfikacji i uwierzytelniania,

kontrola dostępu musi obejmować autoryzację i odpowiedzialność. Autoryzacja polega na
dopasowaniu uwierzytelnionego obiektu do listy poziomów dostępu i kontroli. Można to osiągnąć
indywidualnie lub jako grupa. Można użyć listy kontroli dostępu (ACL). ACL to lista użytkowników,
którzy otrzymali pozwolenie na korzystanie z określonego zasobu; oprócz rodzaju dostępu były
dozwolone. Odpowiedzialność polega na wykorzystywaniu dzienników i dzienników do rejestrowania
użycia lub próby użycia określonego zasobu. Istnieje również wiele technologii kontroli dostępu. Dwie
popularne technologie to Kerberos i Active Directory. Kerberos to protokół uwierzytelniania
sieciowego, który można uzyskać od MIT (http://web.mit.edu/kerberos/). Kerberos wykorzystuje silną
kryptografię do połączenia klienta i serwera ze sobą i jest w stanie pomóc w szyfrowaniu komunikacji
między nimi w niezabezpieczonej sieci (hosty muszą być jednak zaufane). Założeniem protokołu
Kerberos jest to, że nie tylko zapobiega atakom zewnętrznym, ale może również zminimalizować ataki
z wnętrza zapory. Odbywa się to przez nie wysyłanie haseł przez sieć w postaci zwykłego tekstu.
Zamiast tego wysyła „klucz” do hasła. Aktywny katalog (oparty na protokole dostępu do lekkiego
katalogu - LDAP) to kontroler domeny, który utrzymuje konto użytkownika i informacje logowania.
Usługa Active Directory jest używana przez system Windows do śledzenia uprawnień dostępu i
zabezpieczeń przypisanych każdemu użytkownikowi.
3.5 Kryptografia
Kryptografia służy do ukrywania i ukrywania informacji. Kryptografia wykorzystuje algorytm
szyfrowania i klucz do zmiany danych, dopóki nie zostaną rozpoznane. Innymi słowy, wykorzystuje
algorytm do szyfrowania danych, aby tylko osoba z odpowiednim kluczem mogła je rozszyfrować.
Kryptografia nie tylko zapewnia poufność i integralność danych, ale może również zapewnić
niezaprzeczalność. Niezaprzeczalność oznacza, że autentyczność danych lub informacji nie może być
kwestionowana. Kryptografia nie jest nową koncepcją. Użyto go ponad 2000 lat temu za czasów
Juliusza Cezara do celów wojskowych, gdzie komunikował się ze swoimi wojskami za pomocą szyfru
przesunięcia (zwanego szyfrem Cezara lub szyfrem zastępczym). W szyfrze przesunięcia każda litera
zwykłego tekstu jest zastępowana inną literą pewną liczbą miejsc dalej w dół alfabetu. Liczba miejsc
nazywa się kluczem. W dzisiejszych czasach oczywiście szyfrowanie musi być bardziej złożone, ale
najważniejsze jest to, że zależy to od potrzeb organizacji i wrażliwości danych. Oto kilka bardziej
złożonych metod szyfrowania używanych do szyfrowania zwykłego tekstu:
Szyfr transpozycji: Wartości z blokiem są zmieniane w celu utworzenia tekstu zaszyfrowanego.
Przegrupowanie zależy od wzoru klucza. Na przykład jeśli kluczowy wzorzec stwierdza:

Użyj wzoru klucza, aby zmienić tekst jawny na tekst zaszyfrowany:

Exclusive OR (XOR): Porównywane są dwa bity. Jeśli oba są takie same, wynik wynosi 0. Jeśli są różne,
wynikiem jest 1. Aby wykonać metodę szyfrowania XOR, XOR jest wykonywany na wartości klucza z
wartością zaszyfrowaną, na przykład:

Jednorazowe pady (znany również jako szyfr Vernam): Ten szyfr, wymyślony przez Gilberta Vernama
podczas pracy w AT&T, dodaje losowy zestaw znaków (używanych tylko raz) do bloku tekstu jawnego
(o tej samej długości). Każdy znak jawnego tekstu jest zamieniany na liczbę i dodawana jest do niego
wartość padu. Wynikowa suma jest konwertowana na tekst zaszyfrowany. Jeśli suma dwóch wartości
jest większa niż 26, to 26 jest odejmowane od sumy. Oto przykład użycia jednej litery:
Plaintext = E
Wartość Plaintext = 5
Jednorazowy tekst pada = J
Wartość jednorazowego padu = 10
Ponieważ suma tekstu jawnego i podkładki wynosi 15 (a więc mniej niż 26), jest konwertowana na
literę tekstu zaszyfrowanego O.
Szyfr książki: Tekst zaszyfrowany zawiera listę kodów reprezentujących numer strony, numer linii i
numer słowa jawnego tekstu w określonej książce. Zakodowana wiadomość może wyglądać
następująco (50, 20, 5; 75, 30, 3; 300, 4, 7). Zatem na stronie 50, wiersz 20, słowo numer 5 jest
pierwszym słowem w wiadomości. Drugie słowo w wiadomości jest na stronie 75, wiersz 30, słowo
numer 3 i tak dalej.
3.5.1 Typy kryptografii lub algorytmy kryptograficzne
Istnieją zasadniczo trzy rodzaje szyfrowania: symetryczny, asymetryczny i mieszający:
Szyfrowanie klucza symetrycznego: używając tego samego klucza do szyfrowania i deszyfrowania. Ta
technika szyfrowania była pierwsza. Wadą tego typu szyfrowania jest to, że trudno jest bezpiecznie
rozdzielić klucz. Jeśli klucz otrzyma niewłaściwa osoba, nie masz szczęścia, ponieważ każdy, kto ma
klucz, może odszyfrować wiadomość. Istnieje wiele różnych typów szyfrowania symetrycznego.
Najbardziej znany, opracowany przez IBM, jest standard szyfrowania danych (DES). Następcami DES są
potrójny DES (3DES) i zaawansowany standard szyfrowania (AES). Ten typ szyfrowania może być
używany, jeśli dwa komunikujące się komputery są znane, tak że klucz można zainstalować na każdym
komputerze.
Szyfrowanie klucza asymetrycznego: Znane również jako kryptografia z kluczem publicznym,
szyfrowanie kluczy asymetrycznych wykorzystuje jeden klucz do szyfrowania i inny klucz do
odszyfrowania. Klucz szyfrowania jest kluczem publicznym i każdy, kto ma kopię klucza, może
szyfrować informacje, które tylko Ty możesz odczytać za pomocą klucza prywatnego w celu
odszyfrowania. Ten typ szyfrowania rozwiązuje problem szyfrowania klucza symetrycznego, że
atakujący może łatwo uzyskać dostęp do klucza. Klucz prywatny jest znany tylko komputerowi, a klucz
publiczny jest znany każdemu, kto chce bezpiecznie komunikować się z komputerem. Nawet jeśli
wiadomość zostanie przechwycona podczas przesyłania, możesz ją odczytać tylko za pomocą klucza
prywatnego.
Funkcje skrótu: Żaden klawisz nie jest używany do mieszania. Funkcje skrótu są najczęściej używane do
potwierdzenia integralności danych (że dane nie uległy zmianie). Stosuje się wiele algorytmów

mieszających. Jednym z powszechnie stosowanych algorytmów mieszających jest MD5. Dobry
algorytm jest określany przez posiadanie ograniczonej liczby (np. Jeden na jeden miliard) kolizji (dwa
różne pliki wynikające z tej samej wartości mieszania). Gdy algorytm mieszania jest wykonywany na
jawnym tekście, tworzona jest wartość skrótu. Dlatego też, jeśli tekst jawny się zmieni, zmieni się
również wartość skrótu.
3.6 Bezpieczeństwo sieci i telekomunikacji
Domena wiedzy o telekomunikacji i bezpieczeństwie sieci obejmuje ogromną liczbę koncepcji i
technologii potrzebnych do ochrony triady bezpieczeństwa (poufność, integralność i dostępność).
Obejmują one podstawowe koncepcje sieci, takie jak struktury sieciowe, metody transmisji i formaty
transportu w celu zapewnienia uwierzytelniania dla transmisji w prywatnych i publicznych sieciach
komunikacyjnych i mediach. Oczywiście osoba pracująca w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego
potrzebuje głębokiego zrozumienia tych podstawowych pojęć, aby wiedzieć, co chroni. Jednak, ten
temat zasługuje na własną książkę i dlatego nie wchodzi w zakres tej sekcji. Celem i celem tego
rozdziału jest uzyskanie przez czytelnika wiedzy na temat mechanizmów kontrolnych, które należy
rozważyć w celu zabezpieczenia sieci i ochrony transmisji danych w sieci (telekomunikacja). Poniżej
przedstawiono uproszczony widok zaleceń 1 priorytetu NIST dla linii bazowej integralności systemu i
informacji:

Istnieją inne podstawowe poziomy kontroli, które można również zastosować do bezpieczeństwa sieci
i telekomunikacji. Najlepiej byłoby przejrzeć specjalną publikację NIST 800-53, aby określić, które
kontrole byłyby najskuteczniejsze w danej sytuacji.
3.7 Bezpieczeństwo systemu operacyjnego
Temat bezpieczeństwa systemu operacyjnego pokrywa się z wieloma tematami w tym rozdziale.
Najważniejszym mechanizmem bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego jest kontrola dostępu.
System operacyjny faktycznie ułatwia mechanizm egzekwowania kontroli dostępu (np., Którzy
użytkownicy lub systemy mogą wykonywać operacje przy użyciu jakich zasobów). Jak wspomniano

wcześniej, rodzaj kontroli dostępu zależy od wymaganej ochrony. Poziom ochrony jest oparty na
poziomie oddziaływania systemu (niski, średni, wysoki). Jaeger opisuje trzy gwarancje bezpiecznego
systemu operacyjnego:
1. Pełna mediacja: wszystkie operacje wrażliwe na bezpieczeństwo są ułatwione.
2. Zabezpieczenie przed manipulacją: wymuszenie dostępu nie może być modyfikowane przez
niezaufane procesy.
3. Sprawdzalność: System powinien być testowalny, aby to wykazać cele bezpieczeństwa są spełnione.
Wiele firm ma serwery pocztowe; dlatego przegląd listy kontrolnej zalecanej przez NIST dla
zabezpieczenia systemu operacyjnego serwera pocztowego jest doskonałym przykładem zadania
bezpieczeństwa systemu operacyjnego

3.8 Bezpieczeństwo tworzenia oprogramowania
Opracowanie i utrzymanie oprogramowania wolnego od problemów bezpieczeństwa nie jest łatwym
zadaniem. Jest to jeden z wielu niefunkcjonalnych wymagań, które inżynier oprogramowania musi
zaprojektować na oprogramowanie (np. Użyteczność, łatwość konserwacji, skalowalność, dostępność,
rozszerzalność, bezpieczeństwo i przenośność). Ale w tej epoce należy zwrócić szczególną uwagę na
wymogi bezpieczeństwa. Można to osiągnąć, budując zabezpieczenia w aplikacjach podczas procesu
rozwoju. Jednak dwie trudności, z jakimi borykają się twórcy oprogramowania, to brak wiedzy o
bezpieczeństwie aplikacji i presja związana z harmonogramem. Ośmiostopniowy proces opracowany
przez Talukder et al. aby uzyskać zarówno funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne wymagania
bezpieczeństwa, mogą być częścią rozwiązania, w którym kwestie bezpieczeństwa aplikacji są
analizowane z góry. Poniżej znajduje się podsumowana wersja ośmiu kroków:
1. Wymagania funkcjonalne: przechwytywanie wymagań za pomocą artefaktów analizy UML.
2. Identyfikacja aktywów: Zidentyfikuj krytyczne aktywa organizacji i sklasyfikuj je według ich
postrzeganej wartości i wpływu na straty.
3. Wymagania bezpieczeństwa: Określ możliwości ataków (np. Odmowa usługi [DOS], manipulowanie
danymi) i manipulowanie charakterystykami danych (np. Poufność, integralność i dostępność).
4. Zagrożenie i drzewo ataku: Przeanalizuj każdą przypadek nadużycia i określ ścieżkę zagrożenia.
5. Ocena ryzyka: przypisz wartości do każdego zagrożenia / ryzyka, aby określić najwyższe ryzyko.
6. Decyzja w sprawie in vivo a in vitro: Określ, które zagrożenia muszą zostać uwzględnione w aplikacji
(in vivo). Odbywa się to poprzez porównanie zagrożeń dla aktywów.
7. Wymagania niefunkcjonalne w stosunku do funkcjonalności: przenoszenie zagrożeń in vivo na
wymagania funkcjonalne.
8. Iteracja: Powtórz i dopracuj wymagania.
Bez względu na to, jak sumienni są nasi programiści w włączaniu zabezpieczeń do swoich aplikacji,
możemy zagwarantować, że hakerzy pozostaną wytrwali w swoich wysiłkach na rzecz znalezienia
nowych sposobów wykorzystania luk w oprogramowaniu. W celu edukowania twórców
oprogramowania w zakresie typowych słabości oprogramowania, SANS Institute i MITER Corporation
(organizacja non-profit) współpracowały z wieloma czołowymi ekspertami ds. Bezpieczeństwa, aby

opracować listę „25 najbardziej niebezpiecznych błędów oprogramowania”. 20 organizacji
przedstawiło dane wejściowe na tej liście. Błędy te są uszeregowane na podstawie oceny
rozpowszechnienia, znaczenia i prawdopodobieństwa każdej słabości. Zastrzyki SQL są najlepszym
błędem oprogramowania - co nie jest niespodzianką. MITER utrzymuje wspólne wyliczenie słabości
(CWE). Szczegółowe informacje na temat słabości każdego oprogramowania można znaleźć na stronie
cwe.mitre.org. Wreszcie programiści mają wiele różnych metodologii i procesów, które preferują, gdy
analizują, projektują i wdrażają swoje oprogramowanie. Bez względu na to, jakiego procesu używają,
można podjąć kilka dodatkowych działań, aby pomóc w procesie budowy bezpiecznego
oprogramowania
1. Zapewnij kontrolę dostępu do kodu źródłowego: jedynymi osobami mającymi dostęp do kodu
źródłowego powinni być autoryzowani programiści, a jeszcze mniej osób w zespole programistów
powinno być w stanie modyfikować kod źródłowy.
2. Zapewnienie ochrony narzędzi do tworzenia oprogramowania: Zmniejszenie dostępu, a tym samym
modyfikacja narzędzi programistycznych i bibliotek, zmniejszy możliwość wprowadzania luk poprzez
manipulowanie narzędziami.
3. Zapewnienie ochrony systemów tworzenia oprogramowania: serwery używane do przechowywania
repozytoriów kodu źródłowego powinny być chronione na tym samym poziomie, co serwery aplikacji.
Hakerzy szukają słabych linków, które mogą znaleźć
3.9 Bezpieczeństwo baz danych
Bazy danych są prawdopodobnie najbardziej istotnym systemem, który posiada firma. Jeśli haker jest
w stanie komunikować się z bazą danych firmy, ma teraz dostęp do kluczowych danych biznesowych.
Rodzaj informacji, które typowy dom systemów bazodanowych (dane klienta, dane finansowe i dane
firmy) mogą umieścić w przyszłości firmy, jeśli informacje te trafią w niepowołane ręce. W związku z
tym inżynierowie muszą być świadomi luk i zagrożeń, ataków na bazy danych, bezpiecznych
architektur, modeli zabezpieczeń dla następnej generacji baz danych, mechanizmów bezpieczeństwa
w bazach danych, projektowania baz danych zabezpieczeń i atrybutów bezpieczeństwa baz danych.
Jest to nie lada wyzwanie, nawet dla najbardziej doświadczonych, co widzimy w wiadomościach o
skradzionych danych od znanych firm. W poprzedniej sekcji pokazaliśmy „25 najbardziej
niebezpiecznych błędów oprogramowania”, gdzie iniekcja SQL to numer 1! Bezpieczeństwo baz danych
jest skomplikowane, ponieważ chodzi nie tylko o ochronę przed celową kradzieżą lub przypadkowym
narażeniem, ale także o naruszenie danych przez niezadowolenie pracowników lub ignorancję. NIST
(2011) sugeruje strategię zapobiegania utracie danych (DLP), która obejmuje:
• Inwentaryzacja danych
• Klasyfikacja danych
• Kolekcja danych metrycznych
• Rozwój polityki w zakresie tworzenia, wykorzystywania, przechowywania, przesyłania i usuwania
danych
• Narzędzia do monitorowania danych w spoczynku, w użyciu i podczas transportu
Powyższe można zrealizować przy użyciu typowych narzędzi sieciowych i zabezpieczających, takich jak
oprogramowanie do analizy sieci, zapory sieciowe oraz systemy wykrywania i zapobiegania
włamaniom. Ale w jaki sposób złagodzić problem numer jeden w przypadku zastrzyków SQL, w których
przestępcy modyfikują zapytania do bazy danych w celu kradzieży, uszkodzenia i zmiany prywatnych

danych? Korporacje MITER i SANS proponują wiele konkretnych środków zapobiegawczych w celu
złagodzenia iniekcji SQL, w tym decyzji dotyczących architektury i projektowania, wdrożenia i działania
bazy danych w dokumencie CWE.
3.10 Ciągłość działania i przywracanie po awarii
Planowanie ciągłości działania i odzyskiwanie po awarii (BC / DR) obejmuje zarówno plany reagowania
i odzyskiwania, jak i działania przywracania w przypadku wystąpienia katastrofy. Katastrofami mogą
być wszystko, od wirusa po huragan lub cyberatak. Odzyskiwanie po awarii obejmuje proces, który
odzyskuje krytyczne informacje, jeśli zdarzy się katastrofa w ważnych systemach. Ciągłość działania
obejmuje sposób, w jaki firma będzie kontynuować, jeśli krytyczne informacje zostaną utracone.
Łatwym sposobem na rozróżnienie tych dwóch jest to, że BC jest procesem, w którym Twoja firma
będzie postępować, aby zarabiać pieniądze w przypadku katastrofy. Podczas gdy BC jest w trakcie
realizacji, firma może wykonywać DR, gdzie odzyskiwane są krytyczne systemy i informacje. Dlatego
można docenić, dlaczego oba powinny być zawarte w tym samym planie. Podstawowe elementy planu
BC / DR obejmą sposób zaspokojenia bezpośrednich potrzeb biznesowych w celu wznowienia operacji.
Generalnie plan zawierałby następujące elementy:
• Utwórz zespół BC / DR i zdefiniuj i przypisz role każdemu członkowi zespołu.
• Przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić priorytety i wymagania.
• Utwórz plan zawierający wymagania budżetowe.
• Tworzenie zasad i procedur, które zostaną zatwierdzone przez kierownictwo.
• Rozpocznij wdrażanie projektu (zdobądź niezbędne zasoby).
• Ułóż alternatywne połączenia sieciowe i określ wymagania dotyczące instalacji (zimne miejsce, ciepłe
miejsce, gorące miejsce). Na przykład gorąca witryna zawierałaby najwięcej zasobów (w pełni
skonfigurowany komputer).
• Osiągaj i utrzymuj zgodność, przepisy i najlepsze praktyki dotyczą Twojej firmy.
• Połącz plan BC / DR z procesem zarządzania zmianami w organizacji, aby uwzględnić zmiany w
procesie biznesowym w planie BC / DR.
• Rutynowo testuj plan.
• Przejrzyj i przetestuj strukturę BC / DR.
3.11 Bezpieczeństwo fizyczne
Zabezpieczenie środowiska fizycznego odnosi się do zabezpieczenia obiektu zarówno wewnętrznie, jak
i na obrzeżach. Jest to zdefiniowane jako ochrona infrastruktury krytycznej - innymi słowy, części
obiektu, które zapewniają ochronę i wsparcie krytycznych systemów informatycznych.
3.12 Prawne, regulacje, zgodność i dochodzenia
Oprócz doświadczenia technicznego specjalista ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego musi znać system
prawny i wiele rodzajów praw, przepisów i zgodności, które dotyczą informacji. Ta wiedza pomoże
zrozumieć, jak radzić sobie z takimi rzeczami jak własność intelektualna i prywatność indywidualna, a
także sposób prowadzenia dochodzenia i legalnego postępowania z dowodami. Tematy te zostaną
omówione bardziej szczegółowo w części 6, ale na razie przedstawiamy kilka z wielu przepisów i
regulacji, z którymi specjalista ds. Bezpieczeństwa powinien zapoznać się:

• Zapewnienie odpowiednich narzędzi wymaganych do przechwytywania i blokowania terroryzmu
(PATRIOT) Act: Ustawa ta umożliwia organom ścigania prowadzenie nadzoru elektronicznego w celu
zbadania terrorystów
• Ustawa o ochronie prywatności z 1974 r .: Ustawa ta wymaga zgody obywatela na osobę lub agencję
do wysyłania informacji o tym obywatelu.
• Czwarta poprawka: Ta poprawka do konstytucji stanowi, że prawo „bycia bezpiecznym w swoich
osobach, domach, dokumentach i skutkach przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i zajęciami nie
będzie naruszane i żadne nakazy nie będą wydawane, ale na prawdopodobną przyczynę, popartą
Przysięgą lub afirmacją, a szczególnie opisujące to miejsce do przeszukania i osób lub rzeczy, które
mają zostać zajęte. ”
• Ustawa o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne (HIPAA) z 1996 r .: Ustawa
ta określa zabezpieczenia (administracyjne, fizyczne i techniczne) w celu zapewnienia poufności,
integralności i dostępności elektronicznych informacji zdrowotnych.
3.13 Bezpieczeństwo operacji
Oprócz innych tematów w tym rozdziale, bezpieczeństwo operacji obejmuje również szereg działań
mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożeń i słabych punktów w krytycznych informacjach
organizacji. Bezpieczeństwo operacji obejmuje przede wszystkim identyfikację informacji, które
wymagają ochrony i określenie najbardziej efektywnego sposobu w celu ochrony informacji.
Zrozumienie kluczowych koncepcji operacji bezpieczeństwa jest priorytetem. Przykładem jest
wdrożenie mechanizmów kontroli dostępu, takich jak pojęcie „trzeba wiedzieć”, gdzie osoba ma
dostęp tylko wtedy, gdy informacje są potrzebne do wykonywania jego pracy. Innym sposobem na
zminimalizowanie ryzyka jest wdrożenie „rozdziału obowiązków”, w którym żadna osoba nie ma
kontroli nad całym procesem, zmniejszając tym samym możliwość oszustwa. Na przykład zmiana
reguły zapory powinna być wykonywana przez dwie osoby. Sektor bankowy wykorzystuje tę koncepcję
w prawie wszystkich swoich procesach; na przykład nikt nie ma pełnej kombinacji z skarbcem
bankowym. Aby otworzyć sklepienie, potrzebujesz dwóch osób, z których każda zna połowę
kombinacji. Inne koncepcje operacji związanych z bezpieczeństwem to rotacyjne zadania (nielegalne
działania prawdopodobnie nie byłyby w umyśle osoby obracającej się poza pracą) i monitorowanie
specjalnych uprawnień dla dowolnego typu administratora systemu (bazy danych, aplikacji, sieci), tak
jak on możliwość uszkodzenia danych z uprzywilejowanym dostępem. Ochrona zasobów i reagowanie
na incydenty powinny być również uwzględnione w planie bezpieczeństwa operacji. Zasoby to
jednostki fizyczne, takie jak sprzęt (np. Cykl życia sprzętu, okablowanie i sieci bezprzewodowe) oraz
oprogramowanie (np. Licencjonowanie, kontrola dostępu i ochrona kodu źródłowego). Reakcja na
incydent odnosi się do planu na wypadek, gdyby nastąpiło przerwanie normalnej pracy. Plan ten
obejmowałby sposób wykrywania i określania rodzaju incydentu, a także strategię reagowania,
raportowania i odzyskiwania. Zostanie to szczegółowo omówione w następnej części. Dodatkowe
obszary do rozważenia to środki zapobiegawcze przeciwko szkodliwym atakom (np. DOS, kradzież,
inżynieria społeczna), zarządzanie łatkami i lukami, zarządzanie konfiguracją i zmianą (tj. Śledzenie
wszystkich wersji i zmian w procesach, sprzęcie, oprogramowaniu itp.) Oraz odporność na awarie
komponentów dowolnego urządzenia.
3.14 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji to struktura organizacyjna aby wdrożyć skuteczny program
bezpieczeństwa informacji. Aby zastosować zarządzanie bezpieczeństwem (np. Procesy, zasady, role,
zgodność itp.), Należy najpierw zrozumieć cele, misję i cele organizacji. Po ich zrozumieniu można

zidentyfikować aktywa organizacji i wdrożyć skuteczny plan zarządzania ryzykiem, wykorzystując
narzędzia do oceny i łagodzenia zagrożeń i słabych punktów aktywów. Oceny ryzyka można dokonać
ilościowo, jakościowo lub obu. Przykładem ilościowym jest możliwość postawienia kwoty w dolarach
na ryzyko. Na przykład, jeśli 1000 rekordów danych pacjenta zostało ujawnionych, a kontakt z
pacjentem kosztuje 30 USD, zmiana numeru konta i wydrukowanie nowej karty zdrowia, wówczas
strata z tym ryzykiem wynosi 30 000 USD. Ryzyko jakościowe identyfikuje cechy dotyczące składnika
aktywów lub działalności:
• Luki w zabezpieczeniach: niezamierzona słabość produktu
• Zagrożenia: działanie, które wykorzysta lukę
• Prawdopodobieństwo zagrożenia: prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (niska, średnia,
wysoka lub skala liczbowa)
• Środki zaradcze: narzędzia zmniejszające ryzyko związane z zagrożeniem lub podatnością na
zagrożenia
Inne kwestie obejmują zarządzanie bezpieczeństwem personelu i rozwijanie szkoleń i świadomości
bezpieczeństwa. Należy stosować bezpieczne praktyki zatrudniania, takie jak przeprowadzanie kontroli
referencyjnych, weryfikacja wykształcenia i korzystanie z umów o pracę i polityki między pracodawcą
a pracownikiem (np. Nieujawnianie). Ponadto, po zatrudnieniu osoby, powinna istnieć edukacja w
zakresie bezpieczeństwa, szkolenia i świadomość w celu ograniczenia ryzyka.
Oprócz poprawek oprogramowania i poprawek chroniących przed lukami w zabezpieczeniach,
konieczna jest rozsądna ocena i ostrożność. Oto 10 niezmiennych praw bezpieczeństwa według
Microsoft:
Prawo # 1: Jeśli zły człowiek może przekonać cię do uruchomienia swojego programu na komputerze,
to już nie jest twój komputer.
Prawo # 2: Jeśli zły człowiek może zmienić system operacyjny na twoim komputerze, to już nie jest twój
komputer.
Prawo # 3: Jeśli zły człowiek ma nieograniczony fizyczny dostęp do twojego komputera, to już nie jest
twój komputer.
Prawo nr 4: jeśli zezwolisz złemu facetowi na przesyłanie programów na twoją stronę, to już nie jest
twoja strona.
Prawo # 5: Słabe hasła przewyższają mocne bezpieczeństwo.
Prawo # 6: Komputer jest tylko tak bezpieczny, jak administrator jest godny zaufania.
Prawo # 7: Zaszyfrowane dane są tak bezpieczne, jak klucz deszyfrujący.
Prawo # 8: Nieaktualny skaner antywirusowy jest tylko nieznacznie lepszy niż żaden skaner
antywirusowy.
Prawo # 9: Absolutna anonimowość nie jest praktyczna, w prawdziwym życiu ani w Internecie.
Prawo # 10: Technologia nie jest panaceum.

Przygotowanie do incydentu
4.1 Wprowadzenie
Jak powiedział mój teść: „Jeśli nie przygotujesz ogrodu na wiosnę, nie będzie on gotowy do zbiorów w
lipcu”. Przygotowanie nie obejmuje tylko odwrócenia ziemi i sadzenia nasion; Obejmuje to również
umieszczenie ogrodzenia i stosowanie środków odstraszających dla tych nieznośnych jeleni i królików
próbujących wszystko zjeść. Jeśli zastosujemy ten sentyment do incydentów związanych z
bezpieczeństwem, specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji oczywiście potrzebuje znacznie więcej niż
firewalla, aby powstrzymać tych nieznośnych hakerów od naszych krytycznych danych i systemów, jak
to zostało opisane w poprzedniej części. Ponadto specjalista ds. kryminalistyki cyfrowej potrzebuje
również środków odstraszających bezpieczeństwo, skonfigurowanych w taki sposób, aby dysponowały
odpowiednimi środkami, aby pomóc złapać i skazać intruza, jeśli uzyska nieupoważniony dostęp.
Cyfrowy proces kryminalistyczny musi również być w stanie zebrać informacje, aby określić i
zabezpieczyć wykorzystaną lukę. W tym rozdziale zostaną omówione tematy i zabezpieczenia, które
należy wdrożyć, aby ułatwić zabezpieczenie aktywów, a także dostarczyć dane umożliwiające
skuteczne śledztwo po zdarzeniu. Dla każdej firmy - zdając sobie sprawę z rosnących wykładniczo
zagrożeń cybernetycznych dla jej krytycznych zasobów - może być przytłaczającym zadaniem
utrzymanie kompleksowej postawy bezpieczeństwa. Kompleksowa postawa w zakresie
bezpieczeństwa obejmie funkcje, które nie tylko złagodzą incydenty, ale także sprawią, że zarówno
reakcja na incydenty (IR), jak i cyfrowe dochodzenie kryminalistyczne będą znacznie bardziej
skuteczne, ponieważ wszystkie zakłady są takie, że incydent nastąpi ostatecznie i będzie musiał zostać
zbadany. Innymi słowy, podobnie jak strzelanie bronią, „celowanie, ogień” nie wystarczy, broń też
powinna być „gotowa”. W organizacji, w której zasoby są napięte, wstępne przygotowanie i rozwój
procesu IR może cofnąć się do odpowiedzialności za zabezpieczenie systemu. Chodzi o to, że udany
wstępny proces przygotowawczy powinien skupić się zarówno na specjalistach ds. Bezpieczeństwa
informacji, jak i na specjalistach z zakresu kryminalistyki cyfrowej, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć
skuteczność dochodzenia. W szczególności skupienie to pomoże zapewnić przestrzeganie zasad i
gromadzenie danych w razie potrzeby jako dowód w sądzie. Postanowiłem przedstawić ten temat za
pomocą struktury, która może pomóc w komunikowaniu się, w jaki sposób firma może przygotować
się do ochrony swojej infrastruktury i krytycznych danych przed zagrożeniami cybernetycznymi, a także
być w stanie przeprowadzić skuteczne cyfrowe dochodzenie sądowe, jeśli i kiedy wystąpi incydent.
Proponowane ramy wywodzą się w szczególności z architektury korporacyjnej Zachmana
4.1.1 Struktura Zachmana
Szeroko stosowany framework Zachmana, opracowany przez Johna Zachmana w 1987 r. umożliwia
racjonalizację koncepcji architektonicznych i ułatwia komunikację między projektantami złożonych
systemów informatycznych. Ramy Zachmana można dostosować do modelowania różnych złożonych
systemów. Zasadniczo ramy określają model architektoniczny obejmujący każdego interesariusza w
systemie, tworząc w ten sposób pełny obraz tego systemu. Głównym celem Zachmana było
podkreślenie faktu, że projektowanie systemów to nie tylko sam system; zamiast tego jest to problem
przedsiębiorstwa. Kolumny w ramach są metamodelem, który odpowiada na pytania, co, jak, kiedy,
kto, gdzie i dlaczego opisać przedsiębiorstwo
4.1.2 Dostosowanie ram Zachman do przygotowania odpowiedzi na incydent
Jedynym zgłoszonym zastosowaniem ram Zachmana do kryminalistyki cyfrowej jest model FORZA
Leonga. W tym przypadku Leong użył Zachmana do określenia ośmiu różnych ról i obowiązków w
cyfrowym dochodzeniu sądowym za pomocą zestawu pytań pytających, które można wykorzystać
podczas dochodzenia. Podczas gdy model Leonga zapewnia rygorystyczny sposób podejścia do

zbierania danych po zdarzeniu, model FORZA nie zajmuje się kwestią przygotowania, co będzie miało
wpływ na sukces dochodzenia. Mandia, Prosise i Pepe, wysoko cytowany zasób w odpowiedzi na
incydent, zalecili sześć obszarów, którymi należy się zająć w ramach wstępnego przygotowania:
identyfikacja ryzyka, przygotowywanie hostów, przygotowywanie sieci, ustanawianie polityki /
procedury, tworzenie zestawu narzędzi reagowania i tworzenie zespołu do obsługi incydenty. Po
dodaniu nowego wymiaru, szkolenia, w połączeniu z kilkoma specjalnymi publikacjami NIST (Narodowy
Instytut Standardów i Technologii) i kilkoma innymi zasobami, struktura Zachmam jest wzorowana na
procesie cyfrowego przygotowania kryminalistyki.Model do krytycznej analizy luk w zabezpieczeniach,
zawiera sugestie dotyczące bezpieczeństwa i edukacji oraz przedstawia plan ogólnej ochrony zasobów,
danych i informacji przedsiębiorstwa.
4.2 Identyfikacja ryzyka
Dlaczego musimy stale oceniać zagrożenia bezpieczeństwa? Przedsiębiorstwo musi zmagać się ze
złośliwym oprogramowaniem, lukami w swoich aplikacjach, mobilnością użytkowników, spamem,
nawet jego pracownicy - lista może trwać i działać. Ze względu na stale zmieniający się charakter
przestrzeni zagrożenia, niemożliwe jest określenie każdej luki w sieci; jednak, określając i rozwiązując
znane luki, przedsiębiorstwo może być przygotowane zarówno ofensywnie, jak i defensywnie.
Skuteczne podejście do poprawy bezpieczeństwa organizacji i zapobiegania incydentom polega na
przeprowadzaniu okresowych ocen ryzyka systemów i aplikacji. Ocena ryzyka jest bez wątpienia
pierwszym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa firmy.
Co to jest ryzyko?
Ryzyko to prawdopodobieństwo, że atakujący wykorzysta luki systemu
Jakie są krytyczne zasoby (tj. Które części systemu muszą być zabezpieczone) Gdzie znajdują się
krytyczne zasoby? Kto ma dostęp do kluczowych informacji / danych?
Aktywa krytyczne dotyczą poufnych danych klienta lub firmy, krytyczne plany, prywatne dane
indywidualne, a nawet reputacja firmy. Wszystko, co zostało skradzione lub naruszone, mogłoby być
szkodliwe dla przyszłości firmy. Chociaż duże sieci mogą być narażone na ataki hakerów, obrońcy
muszą się również martwić o złośliwe oprogramowanie zlokalizowane w Internecie, które użytkownicy
wykorzystują, a także o zagrożenia zewnętrzne docierające do krytycznych zasobów. W związku z tym
zagrożenia, na które napotyka większość organizacji, skupiają się teraz na użytkownikach
wewnętrznych. Użytkownicy ci są dużym ryzykiem ze względu na ich uprzywilejowany dostęp do
poufnych informacji, a także dostęp do krytycznych aplikacji. Tworzenie i dokumentowanie topologii
sieci może również pomóc w wysiłku oceny ryzyka. Topologia pokaże, gdzie znajdują się krytyczne
zasoby i jak są one połączone. W tym widoku można wyróżnić luki, które wymagają rozwiązania.
Kiedy / jak często należy oceniać ryzyko?
Ryzyko ewoluuje, sieci się zmieniają, a ludzie odchodzą - wszystkie powody ryzyka należy oceniać tak
często, jak to możliwe. Ocena ryzyka narażenia na atak powinna być przeprowadzana co tydzień w celu
zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i co najmniej raz w miesiącu dla najlepszych praktyk. Jak
przeprowadza się ocenę ryzyka? NIST sugeruje następującą metodologię oceny ryzyka:
1. Charakterystyka systemu: zrozumienie topologii systemu i zbierać informacje, aby określić
środowisko systemu i granica.

2. Identyfikacja zagrożeń: ustal listę źródeł zagrożeń, które mogą wykorzystywać luki w systemie lub
działania, które mogą w sposób niezamierzony zainicjować wykorzystanie luki. Źródłem zagrożeń może
być haker, przestępca, a nawet słabo wyszkolony lub nieszczęśliwy pracowniki
3. Identyfikacja podatności: Określ słabości, które mogą być wykorzystanym. Istnieje wiele znanych luk,
które można znaleźć za pośrednictwem baz danych dotyczących luk w zabezpieczeniach, * dostawców,
narzędzi do wykrywania słabych punktów i testów penetracyjnych. Inne luki można znaleźć, oceniając
wymagania bezpieczeństwa samego systemu.
4. Analiza kontroli: Określ kontrole, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia
zabezpieczającego. Wiele technik kontroli dostępu, takich jak uwierzytelnianie i szyfrowanie
omówione w części 3, to kontrolki, które można wykorzystać do zminimalizowania incydentów.
5. Określenie prawdopodobieństwa: Aby określić prawdopodobieństwo, że źródło zagrożenia
wykorzysta lukę, należy rozważyć motywację i możliwości źródła zagrożenia, charakter luki oraz
istniejące mechanizmy kontroli dostępu. Prawdopodobieństwo można ocenić jako wysokie, średnie
lub niskie.
6. Analiza wpływu: Określ wielkość wpływu. Można przeprowadzić analizę wpływu opisaną w rozdziale
3, aby określić wpływ incydentu na integralność, dostępność i poufność systemu i danych. Wpływ
można ocenić jako wysoki, średni lub niski.
7. Ustalenia ryzyka: Określ poziom ryzyka, że źródło zagrożenia wykorzysta lukę w zabezpieczeniach,
oceniając prawdopodobieństwo próby, wielkość wpływu i skuteczność kontroli bezpieczeństwa.
8. Zalecenia dotyczące kontroli: Określenie skutecznych kontroli i alternatywnych rozwiązań w celu
zmniejszenia prawdopodobieństwa ryzyka. Te ustalenia powinny uwzględniać skuteczność opcji,
prawodawstwo / regulacje, politykę organizacji, wpływ operacyjny, bezpieczeństwo i niezawodność.
9. Dokumentacja wyników: Zbierz oficjalny raport opisujący analiza.
4.3 Przygotowanie hosta
Dlaczego komputery-hosty wymagają ciągłego monitorowania? Wraz z rozwojem komputerów
mobilnych istnieje wiele urządzeń podłączonych do sieci. Urządzenia podłączone do sieci
korporacyjnych mają teraz dostęp do poufnych danych. Ponadto wszystkie łączą się z Internetem,
usługami w chmurze i serwisami społecznościowymi, które są istotnymi przyczynami incydentów
związanych z bezpieczeństwem.
Jakie działania mogą chronić hosta?
NIST zaleca kilka ważnych praktyk zabezpieczania hosta, takie jak ograniczenie uprawnień
użytkowników, ocena domyślnych ustawień i haseł, wyświetlanie banerów ostrzegawczych dla
nieautoryzowanego użycia i umożliwienie rejestrowania (przydatne w przypadku badań incydentów)
znaczących wydarzeń związanych z bezpieczeństwem. Wierzcie lub nie, ale wybór hasła użytkownika
nadal stanowi problem. Na przykład Yahoo Voices, platforma do otwartego publikowania, skradziła
453 491 haseł w postaci zwykłego tekstu i adresów e-mail. Hackowanie było spowodowane
zastrzykiem języka zapytań strukturalnych (SQL). To, co zostało odkryte, jest dobrym przypomnieniem,
dlaczego hasła muszą być oceniane. Te skradzione hasła były FAR z bezpiecznego; na przykład 1373
osób używało hasła jako hasła, a 1666 używało „123456” (Cluley 2012). To szokująca rzeczywistość;
dlatego użytkownicy muszą być zmuszeni, za pomocą oprogramowania do zarządzania hasłami, do
używania silnych haseł. Ponadto hasła nigdy nie powinny być przechowywane w postaci zwykłego
tekstu. Powinny być solone (dodaj losowy ciąg znaków przed hashowaniem), mieszane, szyfrowane i

chronione w bazie haseł. Jeśli oprogramowanie do zarządzania hasłami nie jest dostępne, aby zmusić
użytkowników do tworzenia silnych haseł, istnieją pewne proste wskazówki dotyczące tworzenia haseł,
które mogą być skutecznym w dzieleniu się z użytkownikami, na przykład za pomocą ośmiu znaków lub
więcej, nieużywaniu informacji osobistych, za pomocą kombinacji liczb i wielkich i małych liter oraz w
celu uniknięcia słów słownikowych lub słów pisanych do tyłu. Ponadto zachęcaj użytkowników do
zmiany haseł na różnych kontach. Innym działaniem związanym z ochroną hosta jest po prostu
aktualizacja oprogramowania za pomocą wszelkich aktualizacji. Wiele ataków cybernetycznych jest
ukierunkowanych na mocno wykorzystywane aplikacje, takie jak edytory tekstu lub aplikacje czytnika.
Alerty dotyczące łatek skierowane do użytkowników są często ignorowane. Po prostu zainstalowanie
poprawek zabezpieczeń może zapobiec części złośliwego kodu, który po zainstalowaniu na komputerze
hosta może rozprzestrzeniać spam, kradnąć dane lub przejąć kontrolę nad hostem.NIST sugeruje, że
organizacje powinny wdrożyć program do zarządzania poprawkami, aby pomóc administratorom
systemu w identyfikacji , pozyskiwanie, testowanie i wdrażanie poprawek. Ponadto dobrą praktyką jest
archiwizacja znanych luk, poprawek lub rozwiązań wcześniejszych problemów. Jakie dane są krytyczne
i dlatego należy je zarchiwizować i zabezpieczyć? Które pliki są krytyczne i dlatego trzeba zarejestrować
kryptograficzną sumę kontrolną? Kiedy należy zaplanować tworzenie kopii zapasowych i aktualizacje
sum kontrolnych? Kryptograficzna suma kontrolna to wartość skrótu generowana przez uruchomienie
algorytm na konkretnym pliku. Zasadniczo wszystkie bity danych w danym dokumencie lub pliku są
sumowane i tworzona jest liczba lub „wartość skrótu”. Ta wartość skrótu może być następnie
porównana z wartością mieszania wygenerowaną z tego samego pliku na komputerze innej osoby lub
wcześniej na tym samym komputerze. Przygotowanie powinno obejmować określenie, które pliki są
krytyczne, a zatem potrzebna jest forma podpisu uwierzytelniającego, na przykład suma kontrolna. Te
wartości muszą zostać zarchiwizowane i zabezpieczone wraz z plikami. Jeśli pojawią się aktualizacje
tych krytycznych plików, należy wygenerować nową sumę kontrolną. Kto będzie kierował działaniami
bezpieczeństwa opartymi na hoście? Gdzie znajdują się komputery hosta? Kto musi być wykształcony
w zakresie bezpieczeństwa hosta? Kto ma dostęp do hostów? Ktokolwiek prowadzi wysiłki związane z
bezpieczeństwem w oparciu o hosta, musi również określić i udokumentować, gdzie znajdują się
komputery hosta (omówione w sekcji ryzyka), a także kto ma dostęp do komputerów hosta. Host
zabezpieczający oparty na hoście powinien również ułatwiać program edukacyjny dla zabezpieczeń
opartych na hostach.
Jak można chronić dane podczas korzystania z usług w chmurze?
Usługi w chmurze mogą stanowić ryzyko. Sophos sugeruje następujące kroki w celu ochrony danych w
chmurze:
1. Zastosuj filtrowanie adresów URL jako część zasad sieciowych. Zapobiegnie to korzystaniu z
publicznych witryn przechowywania w chmurze, a także innych witryn uznanych za zabronione.
2. Kontroluj dostęp do poszczególnych aplikacji.
3. Pliki powinny być automatycznie szyfrowane przed przesłaniem do dowolnej usługi przechowywania
w chmurze. Szyfrowanie to będzie miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa plików, jeśli dostawca
chmury ma lukę bezpieczeństwa.
4.4 Przygotowanie sieci
Dlaczego sieć wymaga ciągłego monitorowania? Kto będzie zarządzał tym wysiłkiem?
Jest oczywiste, dlaczego musimy stale monitorować nasze sieci, ale jest to absolutnie warte
powtórzenia. FBI donosi, że na początku 2012 r. Hakerzy osadzili złośliwe oprogramowanie na dwóch

milionach komputerów. W związku z tym nasze sieci muszą być przygotowane do ochrony prywatności,
integralności i dostępności naszych danych. Ta sekcja omawia niektóre zadania, które specjalista ds.
Bezpieczeństwa może wykonać w celu poprawy profilu bezpieczeństwa sieci.
Jakie działania mogą chronić sieć?
Szyfruj ruch sieciowy. Wszystkie dane przesyłane przez sieć powinny być szyfrowane. Na przykład
wiadomości e-mail powinny mieć zaszyfrowaną zawartość, a także wszystkie załączniki, aby zapewnić
ich integralność. Te wiadomości e-mail są przechowywane na wielu serwerach, dołączane do kopii
zapasowych i kontrolowane przez zapory. Osoby śledzące ruch powinny również monitorować, gdzie
te e-maile mogą być przechowywane lub podróżować.
Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Istnieje wiele aspektów analizy słabych punktów sieci. Niemal
wszystkich incydentów związanych z exploitami można było uniknąć. Ogólnie rzecz biorąc, skanowanie
systemu jest wykonywane w systemie, aby określić, gdzie jest słaba. Ponadto firmy muszą mieć
świadomość, że wszystkie otwarte porty zapory narażają system na działanie świata zewnętrznego.
Urządzenia mobilne, takie jak dyski USB i telefony, również stanowią zagrożenie. Aplikacje muszą
zostać przetestowane, ponieważ hakerzy wykorzystują je, a także system operacyjny, w którym
działają.
Ryzyka wewnętrzne.
Oprócz ryzyka zewnętrznego poza firewallem jako złośliwe oprogramowanie i hakerzy, firmy muszą
także troszczyć się o wewnętrzne naruszenia ich sieci. Istnieją aplikacje do monitorowania poufnych
danych, a także określony status użytkownika. Ważne jest również, aby określić, które grupy
użytkowników w sieci mają dostęp do jakiego rodzaju informacji.
Synchronizacja sieci - dokładne określenie, kiedy zdarzenia może pojawić się. W odniesieniu do
dochodzeń kryminalistycznych, czas jest bardzo ważny. W badaniu cyfrowym synchronizacja sieci
ułatwi badaczom określenie, kiedy wszystko się wydarzy. Wiele organizacji korzysta z publicznie
dostępnego serwera czasu lub instaluje serwer czasu za zaporą. Minusem publicznego serwera czasu
jest to, że pozostawia on dziurę w zaporze. Prywatny serwer czasu jest drogi. Podczas korzystania z
konfiguracji chmury synchronizacja czasu staje się jeszcze bardziej konieczna. Ekspertyzy wykonywane
w konfiguracji chmury będą łatwiejsze do obrony, jeśli znaczniki czasu z plików dziennika po stronie
klienta będą zgodne ze znacznikami czasu w plikach dziennika po stronie dostawcy
Zainstaluj systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS / IPS), zapory ogniowe i wymagaj
uwierzytelniania. Obwód sieci musi być tak skonfigurowany, aby uniemożliwić działania, które nie są
wyraźnie dozwolone, takie jak jakiekolwiek naruszenie zasad bezpieczeństwa firmy. Aby zabezpieczyć
obwód sieci, zazwyczaj stosuje się zapory ogniowe, IDS i / lub IPS. W zależności od ustawień zapora
może blokować lub zezwalać na ruch przychodzący z Internetu lub sieci. Wadą zapory jest to, że zapora
nie może zapobiec atakom z intranetu, zasada zapory nie jest dynamiczna, ponieważ nie może się
zmienić w zależności od ataku, a reguły zapory są zbyt uproszczone, aby zapobiec wirusowi. Tak więc,
oprócz firewalla, skuteczny plan bezpieczeństwa sieci może wykorzystywać rozwiązanie IDS / IPS.
System IDS monitoruje sieć, szukając oznak ewentualnego incydentu. Jednak alarm będzie brzmiał po
przejściu problemu. IPS może wykonywać pracę systemu IDS, ale może również próbować zatrzymać
incydent, uniemożliwiając dostęp do sieci. „Przewodnik po systemach wykrywania i zapobiegania
włamaniom” NIST (SP800-94) zawiera obszerne informacje na temat technologii IDS / IPS, a także
zalecenia dotyczące wdrażania. Zasadniczo wymaganie uwierzytelniania i instalowania zapór
ogniowych oraz systemów ochrony przed włamaniami powinno zabezpieczyć punkty połączeń

sieciowych dla organizacji. Celem jest zapobieganie włamaniom, wirusom i atakom zero-day (zupełnie
nowe luki, o których nikt nie wiedział) na podstawie reguł i inspekcji pakietów.
Gdzie doszło do tego incydentu?
Jak wspomniano w poprzednich dwóch sekcjach, znajomość topologii sieci pomoże określić lokalizację
dotkniętych systemów i serwerów, gdy wystąpi zdarzenie. Skuteczny sposób aby udokumentować
topologię sieci, użyj bloga lub tablicy ogłoszeń, aby powiadomić administratorów zmian, a także wiki,
aby udokumentować topologię sieci. W tym przypadku ważne jest jednak, aby rzeczywista mapa sieci
znajdowała się w bezpiecznym miejscu. Niektóre inne zasoby informacyjne, które należy uwzględnić,
to powszechnie używane porty, dokumentacja systemu operacyjnego, linie bazowe aktywności sieci i
aplikacji oraz skróty krytycznych plików. Jak przygotować się do zaawansowanego, trwałego zagrożenia
(APT): Pierwszym sposobem na przygotowanie się do APT jest wiedzieć, jak zdiagnozować APT. APT to
atak, w którym hakerzy infiltrują sieć korporacyjną i kradną poufne dane przez długi okres czasu. Tego
typu hakerzy są w nim więcej niż szybka złotówka, jaką mogliby uzyskać poprzez ataki kradzieży
tożsamości. Są po to, by kraść wielkie tajemnice, co może zająć dużo czasu. Roger Grimes, doradca ds.
Bezpieczeństwa w InfoWorld, opisuje APT jako napastnika, który „wykorzystuje dziesiątki do setek
komputerów, kont logowania i użytkowników poczty elektronicznej, szukając nowych danych i
pomysłów przez dłuższy okres miesięcy i lat”. Tradycyjne metody ataku są często mylone z APT. Pięć
znaków, że trafiłeś w APT, to: (1) wzrost liczby logowania w nocy (hakerzy mogą mieszkać w innej
strefie czasowej), (2) rozpowszechnione trojany backdoor (złośliwa aplikacja), (3) nieoczekiwane
informacje przepływy (które mogą być z jednego wewnętrznego komputera na drugi), (4)
nieoczekiwane pakiety danych (wszystkie skradzione dane są pakowane przed przeniesieniem ich do
pożądanej lokalizacji hakera), oraz (5) pozostawione narzędzia hakerskie (takie jak narzędzia kraść
liczby mieszania). Następnym krokiem jest użycie modelu obrony, który bierze pod uwagę proces
wykorzystywany przez atakujących APT. Zespół Lockheed Martin stworzył model do radzenia sobie z
zagrożeniami APT. Opisują etapy ataku jako „łańcuch zabójstw”. Chodzi o to, aby zastosować podejście
„śledzić łańcuch zabijania”, obserwując sieć i identyfikując zdarzenia łańcucha zabijania. Innymi słowy,
obserwuj sieć jako całość, zamiast patrzeć na wydarzenia w izolacji.
4.5 Ustalanie odpowiednich polityk i procedur
Opracuj i zaktualizuj akceptowalną politykę użytkowania (AUP). Co to jest AUP? Dlaczego tego
potrzebujemy? Kogo dotyczy AUP? Jak ustalić, co powinien zawierać adres AUP? Kiedy i jak często
powinien być zaktualizowany? Gdzie należy przechowywać dokument AUP? AUP to dokument
zawierający obszerny zestaw reguł, które ograniczają sposób wykorzystania sieci i zasobów. Firma
może zmniejszyć ryzyko sporów poprzez publikowanie i utrzymywanie zasad korporacyjnych, które
określają akceptowalne wykorzystanie zasobów firmy. AUP powinien również nakreślić zasady
zapobiegania szkodliwemu oprogramowaniu (np. Skanowanie nośników z zewnątrz, skanowanie
załączników do plików e-mail, zabronienie wysyłania lub odbierania plików .exe, ograniczanie użycia
niepotrzebnego oprogramowania, które jest często używane do przesyłania złośliwego
oprogramowania, ograniczając usuwanie media itp.). AUP może również pomóc w ochronie tajemnic
handlowych. Na przykład poufne informacje przesyłane pocztą elektroniczną poza organizacją mogą
być zabronione. Aby monitorować takie zdarzenia, zespół ds. Bezpieczeństwa wdraża niezbędny sprzęt
i oprogramowanie. Ponadto „zasada” przekazywania poufnych informacji poza firmą jest zabroniona)
jest zapisywana w firmie AUP. Jeśli pracownik usiłuje wysłać poufny dokument poza firmę, uruchamia
się alarm i zespół bezpieczeństwa bada. Po utworzeniu i udostępnieniu AUP (zwykle w intranecie firmy)
należy go zaktualizować i egzekwować. Firma powinna wymagać, aby AUP był odczytywany przez
wszystkich nowych pracowników i wymagał podpisu przed użyciem jakichkolwiek zasobów
komputerowych w firmie. Skuteczne może być również coroczne ponowne czytanie AUP, ponieważ

powinno ono być aktualizowane i odzwierciedlać aktualne trendy w technologii. Na przykład wiele firm
musiało uwzględnić trend BYOD w swoich AUP. Tak jak w czymkolwiek, są plusy i minusy z BYOD. Jeśli
problem nie zostanie odpowiednio rozwiązany, może to być problem zarówno dla pracownika, jak i
pracodawcy. Oto plusy i minusy BYOD
Plusy: użytkownicy ponoszą koszty urządzenia i związane z nim wydatki (np. Głos i dane). Zadowolenie
użytkowników również wzrośnie, ponieważ wybierają markę i model urządzenia, które wprowadzają
do pracy. Aktualizują swoje urządzenia do najnowszej i najlepszej technologii znacznie wcześniej niż
organizacja.
Wady: Firma traci kontrolę nad sprzętem i jak urządzenia są wykorzystywane. Nakazy AUP i zgodności
są więcej trudne do wyegzekwowania, ponieważ urządzenie nie jest własnością firmy. Istnieje również
problem, kiedy pracownik oddziela się od firmy: Firma chce odzyskać swoje dane! Stanie się to bardzo
skomplikowane, jeśli zaangażowany będzie proces sądowy; pracownik może myśleć, że jego telefon
nie musi być badany, ale prawdopodobnie tak nie jest. Ryzyko to należy wyjaśnić pracownikom
uczestniczącym w programie BYOD.
Telefony komórkowe to najpopularniejsze urządzenie. Większość urządzeń mobilnych, zwłaszcza
urządzeń mobilnych będących własnością użytkownika, może być niewiarygodna i nie ma wielu funkcji
zaufania wbudowanych w hostach, a laptopy. aplikacje i dane) w telefonie komórkowym lub
wykorzystując aplikacje do skanowania integralności dla tego konkretnego urządzenia. Ważnymi
czynnikami podczas opracowywania polityki bezpieczeństwa urządzeń mobilnych są: wrażliwość pracy,
poziom zaufania do zgodności z polityką bezpieczeństwa, koszt, lokalizacja pracy, ograniczenia
techniczne (jeśli urządzenie musi być w stanie uruchomić określoną aplikację) oraz zgodność z
mandatami i inne zasady. Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas pisania polityki BYOD,
obejmują:
1. Określ, które urządzenia są dozwolone i obsługiwane przez organizację.
2. Ustal rygorystyczną politykę bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń, takich jak złożone hasło
dołączone do urządzenia.
3. Zdefiniuj jasną politykę usług dla urządzeń w kryteriach BYOD, takich jak obsługa aplikacji,
uszkodzonych urządzeń, początkowych połączeń itp.
4. Wyjaśnij, kto jest właścicielem, które aplikacje i dane, ponieważ urządzenie zostanie zgubione lub
skradzione, firma może zetrzeć urządzenie ze względów bezpieczeństwa - dlatego dane osobowe
znikną. Ewentualnie przekazać pracownikowi informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowych jego
własnych treści.
5. Zdecyduj, które aplikacje będą dozwolone lub zabronione. Więcej niż kilka aplikacji na urządzenia
mobilne ma luki.
6. Zintegruj swój plan BYOD ze swoim AUP. Adresowanie sieci społecznościowych, przeglądanie stron
internetowych, które budzą zastrzeżenia, oraz sposób ich monitorowania, gdy urządzenie jest
podłączone do sieci firmowej.
7. Skonfiguruj strategię wyjścia dla pracowników, aby rozwiązać problem usuwania tokenów dostępu,
dostępu do poczty elektronicznej, danych oraz zastrzeżonych aplikacji i informacji.
4.6 Utworzenie zespołu reagowania na incydenty

Dlaczego musimy ustanowić zespół reagowania? Nie ma wątpliwości, że liczba incydentów
komputerowych rośnie, a organizacje potrzebują wszelkiej pomocy, jaką mogą uzyskać. Zespół
reagowania na incydenty komputerowe (CIRT) to bardzo potrzebny punkt kontaktowy w przypadku
wystąpienia incydentu. CIRT może pomóc określić wpływ incydentu na organizację, a także wykonać
zadania, które mogą złagodzić szkody i ponownie uruchomić organizację. Mogą również pomóc w
ocenie ryzyka, zaoferować wyciągnięte wnioski i pomóc w szkoleniu.
Kto powinien być na CIRT?
W zależności od potrzeb organizacji, zespół może składać się z pracowników, być w pełni
outsourcingowany lub być kombinacją tych dwóch. Wybór ten zależy od zasobów i potrzeb organizacji.
NIST napisał „Podręcznik obsługi incydentów komputerowych”, który dotyczy CIRT. Zawiera zalecenia
CIRT, które określają, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, jak ustanowić zespół, kiedy skontaktować
się z interesariuszami itp .:
−− Ustalić formalną zdolność reagowania na incydenty, która ma być przygotowana kiedy nastąpi
naruszenie.
−− Utwórz politykę reagowania na incydenty, aby zdefiniować „incydenty”, role i obowiązki itp.
−− Opracuj plan reakcji na incydent na podstawie polityki reagowania na incydenty. Ustal także
wskaźniki, aby ocenić program i jak powinno się odbywać szkolenie.
−− Opracuj procedury reagowania na incydenty, które szczegółowo opisują krokowy proces
reagowania na incydent.
−− Ustal zasady i procedury dotyczące wymiany informacji związanych z incydentami, takich jak media,
egzekwowanie prawa itp. Zespół musi skonsultować się z działem prawnym organizacji, sprawami
publicznymi i kierownictwem, aby określić politykę i procedurę.
−− Podaj stosowne informacje o incydentach odpowiedniej organizacji, takiej jak US-CERT dla
federalnych agencji cywilnych i / lub organizacji ISAC, które wykorzystują dane do zgłaszania zagrożeń
i incydentów.
−− Rozważ istotne czynniki przy wyborze modelu zespołu reagowania na incydenty, aby stworzyć
najbardziej efektywną strukturę zespołu (np. Outsourcing lub nie) dla organizacji.
−− Wybierz osoby z odpowiednimi umiejętnościami dla zespołu reagowania na incydenty. Oprócz
umiejętności technicznych, umiejętność efektywnej komunikacji powinna być wymogiem.
−− Zidentyfikuj inne grupy w organizacji, które mogą potrzebować udziału w zarządzaniu incydentami,
takie jak zarządzanie, prawo, udogodnienia itp.
−− Określ, które usługi zespół powinien oferować oprócz reagowania na incydenty, takie jak
monitorowanie czujników wykrywania włamań, rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach
bezpieczeństwa i edukowanie użytkowników w zakresie zasad bezpieczeństwa.
Oprócz powyższego, jest kilka innych elementów do rozważenia przy budowaniu efektywnego zespołu
CIRT: Trenuj zespół reagowania (co). Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii, zespół CIRT będzie
prawdopodobnie potrzebował dodatkowego szkolenia. Właściwie przeszkolony zespół jest równie
ważny jak posiadanie bezpiecznej sieci, ponieważ zwiększy to szanse na ważność danych przy odbiorze.
Ogólnie rzecz biorąc, zespół odpowiedzi jest odpowiedzialny w celu ułatwienia pomocy technicznej
(analiza skompromitowanych systemów), eliminacji (eliminacja przyczyny i skutku incydentów) oraz
odzyskiwania (przywracanie systemów i usług). Szkolenia zewnętrzne obejmujące certyfikaty to opcja

skutecznego szkolenia zespołu w zakresie procedury, procesu i dokumentacji. Główna część tego
szkolenia powinno się nauczyć, jak zapewnić integralność dowodów. Zostanie to omówione w
następnej części. Utrzymaj łańcuch dostaw (gdzie). Kolejnym zadaniem CIRT jest utrzymanie łańcucha
dowodowego zebranych dowodów incydentu. Lokalizacja dowodów od momentu ich zebrania do
momentu przedstawienia ich w sądzie musi być możliwa do prześledzenia. Walidacja łańcucha
dowodowego jest jednym ze sposobów, w jaki sąd może zweryfikować autentyczność elektroniki
dowód. Elementy do udokumentowania obejmują:
−− Gdzie, kiedy i przez kogo zebrano dowody?
−− Gdzie, kiedy i przez kogo dowody były obsługiwane lub analizowane?
−− Kto miał opiekę w jakim okresie czasu? Jak dowody przechowywane?
−− Jeśli dowody zmieniły opiekę, udokumentuj, kiedy i jak nastąpiło przekazanie opieki. Dołącz
wszystkie informacje dotyczące wysyłki.
4.7 Przygotowanie zestawu narzędzi odpowiedzi
Kiedy i dlaczego niezbędny jest zestaw narzędzi do odpowiedzi? Gdzie jest używany? Zestaw narzędzi
do reagowania nie różni się od worka narzędzi, który prowadzi ratownik medyczny lub worek, który
rodzic nosi w samolocie podczas podróży z małym dzieckiem. Zestaw narzędzi przygotowuje go na
wypadek sytuacji awaryjnej. W szczególności zestaw narzędzi do reagowania na incydent pomoże
zdobyć dowody i chronić je przed zanieczyszczeniem. Jest to mobilny zestaw narzędzi, który ma być
używany wszędzie tam, gdzie występuje problem, i znajduje się na nośnikach mobilnych, takich jak
dyski lub napędy USB. Bycie przygotowanym - to znaczy posiadanie wszystkich narzędzi potrzebnych
do radzenia sobie z naruszeniem - zmniejszy szkody i przestoje w organizacji, a także wydajność i
skuteczność dochodzenia.
W jaki sposób zestawia się zestaw narzędzi?
Zestaw narzędzi składa się z narzędzi potrzebnych w incydencie obejmującym zarówno sprzęt, jak i
oprogramowanie. Niektóre z narzędzi programowych to narzędzia systemowe (netstat, mkdir, find
itp.), A niektóre narzędzia są potrzebne do analizy danych, takich jak EnCase lub FTK. Zestaw narzędzi
musi mieć narzędzia systemowe, które są już na komputerze, ponieważ niektórzy hakerzy zainstalują
w systemie własne wersje narzędzi systemowych (np. Zainstalowanie nowego mkdir, który zawiera
złośliwe oprogramowanie). Fakt ten podkreśla znaczenie posiadania w nagłych wypadkach narzędzi
dźwiękowych (w dobrym stanie). Zdobądź niezbędne oprogramowanie do reagowania na incydenty.
Zdobądź niezbędny sprzęt do reagowania na incydenty (co). Carlton i Worthley wykazali wagę
przygotowania zestawu narzędzi do odpowiedzi. Zebrali dane zarówno od komputerowych ekspertów
sądowych, jak i adwokatów z doświadczeniem w dziedzinie kryminalistyki komputerowej, i ustalili, że
jednym z najważniejszych zadań akwizycji danych uzgodnionych przez obydwie firmy było
„wymazywanie dysków docelowych i weryfikowanie docelowych dysków twardych”. narzędziami
oprócz narzędzi systemowych potrzebnych w zestawie narzędzi są narzędzia, które obrazują dysk (np.
dd, EnCase itp.) i będą mogły analizować / przeszukiwać dane (np. EnCase, FTK, Paraben itp.). Wyniki
Carltona i Worthleya wykazały również zgodność w następujących kwestiach zadania:
−− Przygotuj i zweryfikuj zestaw narzędzi, aby upewnić się, że sprzęt jest w pełni funkcjonalny.
−− Testuj narzędzia oprogramowania śledczego.
−− Przygotuj i zweryfikuj zestaw narzędzi, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne złącza sprzętowe i
adaptery są w pełni zaopatrzone.

Uzyskaj niezbędną dokumentację, aby odpowiedzieć na incydenty (co). Dokumentacja musi być
znormalizowana, aby zapewnić rejestrowanie wszystkich niezbędnych elementów. Z dwudziestu
sześciu zadań związanych z akwizycją danych, które wynikały z pracy Carltona i Worthleya, dziesięć
obejmowało dokumentację konkretne części dochodzenia. NIST sugeruje wykorzystanie systemu
śledzenia problemów w celu udokumentowania:
−− Status incydentu
−− Podsumowanie incydentów
- - Wszelkie wskaźniki związane z incydentem
−− Wszystkie działania podjęte przez dowolne osoby zajmujące się incydentami
−− Łańcuch kontroli
−− Wpływ na organizację
−− Informacje kontaktowe dla wszystkich interesariuszy
−− Lista wszystkich dowodów uzyskanych podczas dochodzenia
−− Komentarze
−− Następne kroki
Istnieje wiele odmian formularzy incydentów dostępnych w Internecie.
4.8 Szkolenie
Dlaczego ważne jest kształcenie użytkowników? Kto przeprowadzi szkolenie? Jak często i gdzie
powinno się odbywać szkolenie (kiedy) (gdzie)? W. Edwards Deming, inżynier elektryk znany ze swoich
nauk zarządzania i filozofii oraz najbardziej znany ze stworzenia 14 punktów ułatwiających ulepszanie
procesów, systemów, produktów i usług, zachęcał do „szkolenia w pracy”. numer 6 słynnego 14. Jego
celem było to, że szkolenie jest wymagane, aby móc poznać i zrozumieć nowe umiejętności, które są
wymagane do wykonywania pracy. Dlatego strategia bezpieczeństwa wszystkich firm musi zawierać
warstwę szkoleniową użytkownika oprócz zapór ogniowych i wykrywania włamań itp., Ponieważ żadna
pojedyncza osoba ani zespół nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo organizacji. Każdy musi
odgrywać rolę w ochronie krytycznego majątek, a ponadto każdy jest słabością. W rzeczywistości
głównym problemem bezpieczeństwa, przed którym stoi przedsiębiorstwo, jest niepewne zachowanie
użytkowników. Na przykład zapytaj grupę ludzi, co by zrobili, gdyby znaleźli napęd USB na parkingu.
Najprawdopodobniej przynajmniej jeden z nich powie ci, że włożył dysk do komputera, aby określić
właściciela, w wyniku czego nie przeszedł testu penetracyjnego. Test penetracji jest metodą oceny
bezpieczeństwa systemu lub sieci poprzez wykorzystanie luki. Znaleziony dysk USB należy traktować
jak zużytą tkankę na ziemi, ponieważ oba prawdopodobnie zawierają wirusa. W innym przykładzie
testów penetracyjnych firma Symantec umieściła 50 smartfonów w pięciu dużych miastach i odkryła,
że kiedy ludzie znaleźli telefony komórkowe, uzyskali dostęp do wrażliwych danych firmowych,
informacji kontaktowych, dokumentów opartych na chmurze, sieci społecznościowych, haseł,
informacji o wynagrodzeniach i bankowości internetowej. Jest to naprawdę alarm dla pracodawców,
aby szkolili swoich pracowników do używania silnych haseł do niektórych aplikacji i kodu PIN, aby
odblokować telefon. Ponadto skradzione / znalezione telefony komórkowe są również sprzedawane
na czarnych rynkach, przy czym każde poświadczenie odzyskuje się z telefonu, co stanowi dodatkowy
bonus do kwoty, jaką jest wart telefon. W tych przykładach słabością jest użytkownik, wskazując, że
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa wymaga odnowienia. Testy penetracyjne przypominają mi

rosyjskie przysłowie, które Ronald Reagan rozsławił: „Zaufaj, ale zweryfikuj”. Możesz zaufać swoim
pracownikom, ale testy szkoleniowe i penetracyjne pomogą zweryfikować, czy wiedzą, co należy
zrobić, jeśli staną w obliczu sytuacji, która mogłaby bezpieczeństwo Twojej firmy zagrożone. Szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa można zrealizować poprzez szkolenia poza terenem zakładu, wewnętrzne
szkolenia w klasie, witryny poświęcone świadomości bezpieczeństwa, wypychanie wskazówek przy
uruchamianiu, okresowe wysyłanie e-mailem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa lub ozdabianie
biura różnymi plakatami przypominającymi o bezpieczeństwie. Oczywiście nie ma gwarancji, że
szkolenie usunie problem użytkowników klikających na zainfekowany załącznik lub rozdającego hasła,
ale szkolenie musi być częścią kompleksowego profilu bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko. Informuj
użytkowników o właściwym użytkowaniu i złośliwym oprogramowaniu. Wykorzystaj zdobyte lekcje,
testy penetracyjne i testy na żywo (jak) (co). Użytkownicy powinni być informowani o odpowiednim
wykorzystaniu sieci, hostów i używanych przez nich aplikacji. Szkolenie powinno również obejmować
wskazówki dotyczące zapobiegania incydentom szkodliwego oprogramowania, które mogą złagodzić
incydenty szkodliwego oprogramowania. Cel ten można osiągnąć, dzieląc się „doświadczeniami” z
poprzednich incydentów, aby mogli zobaczyć, jak ich działania mogą wpłynąć na organizację. Jak
opisano wcześniej, szkolenie może być również wynikiem testów penetracyjnych. Innym przykładem
testu penetracyjnego jest wysyłanie nieodpowiednich „testowych” e-maili do pracowników w celu
edukacji. Na przykład można symulować atak phishingowy / socjotechniczny, wysyłając wiadomość email z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło, aby sprawdzić, ile osób faktycznie odeśle te informacje.
Oprócz zrozumienia właściwego użytkowania użytkownicy powinni wiedzieć, jak skontaktować się z
zespołem reagowania, a także zrozumieć usługi, które zapewniają. Grupa robocza ds. Sieci sugeruje
opublikowanie jasnego zestawienia zasad i procedur zespołu reagowania, aby użytkownicy zrozumieli,
jak zgłaszać incydenty i czego się spodziewać po zgłoszeniu incydentu. Personel IT musi być również
przeszkolony, aby mógł obsługiwać hosty, sieci i aplikacje zgodnie ze standardami bezpieczeństwa
organizacji. Jedną z opcji treningowych jest testowanie na żywo. Przykładem testów na żywo może być
symulowanie incydentu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym oraz ocena reakcji i procesów
zespołu reagowania na incydenty. Ta technika jest często używana w ustawieniach edukacyjnych.
10 najlepszych sposobów zamknięcia hakera No-Tech
1. Przejdź pod przykrywką: bądź trochę paranoikiem. Niektórzy hakerzy szukają logo firmy na
komputerze podczas pracy w kawiarni lub czekają na omówienie tajemnic firmy na spotkaniu przy
lunchu w pobliżu biura. Więc ukryj logo firmy i zachowaj światło rozmowy.
2. Zniszcz wszystko: niektóre przepisy wymagają właściwej likwidacji prywatnych informacji (HIPAA).
Są ludzie, którzy mogą przeglądać twoje śmieci w poszukiwaniu informacji osobistych. Jeśli nie masz
niszczarki, możesz użyć nożyczek, wypalić dokumenty na otwartej przestrzeni lub zanurzyć papiery w
wodzie przez noc.
3. Uzyskaj przyzwoite blokady: Zainstaluj lub użyj zamków zalecanych przez profesjonalistów - zamków,
których nie można łatwo zmodyfikować. Zaleca się również, aby klucze były ukryte.
4. Odłóż odznakę: jeśli haker spojrzy na twoją odznakę, prawdopodobnie nie będzie miał problemu z
jej duplikowaniem.
5. Sprawdź swój sprzęt monitorujący: Zainstaluj kamery wysokiej jakości, aby zminimalizować
manipulacje, użyj wielu kamer do tego samego widoku, chroń kamerę przed fizycznym atakiem za
pomocą obudowy i rozważ ukryte kamery.
6. Wyłącz internautów: hakerzy no-tech lubią oglądać z daleka to, nad czym pracujesz (lub przez ramię).
Jeśli pracujesz nad czymś wrażliwym, bądź świadomy swojego kąta (np. Usiądź plecami do ściany).

Podczas dziurkowania kodów, tarczę ręką. Jeśli podejrzewasz, że ktoś patrzy, zatrzymaj to, co robisz,
zamknij ekran i sprawdź, czy coś wrażliwego nie zostało naruszone.
7. Blokuj tailgaters: odnosi się to do ludzi, którzy wchodzą za tobą po tym, jak zostałeś oczyszczony z
wejścia. Nie wpuszczaj ich! Rzuć wyzwanie ludziom, których nie możesz zidentyfikować i / lub
powiadomić o bezpieczeństwie.
8. Wyczyść swój samochód: naklejki na samochodzie (np. pozwolenia na parkowanie) i osobiste
dokumenty w samochodzie podają wiele informacji.
9. Oglądaj online z głową: nigdy nie wprowadzaj swoich danych osobowych w komunikatorze
internetowym lub przeglądarce internetowej.
10. Wystrzegaj się inżynierów społecznych: oni wywołują od Ciebie poufne informacje. Zobacz część 1,
aby uzyskać więcej informacji na temat inżynierii społecznej.

Reakcja na incydenty i informatyka śledcza
5.1 Wprowadzenie
Reakcja na incydenty (IR) i kryminalistyka cyfrowa (DF) wymagają zarówno skuteczności, jak i
skuteczności, ponieważ jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo, twoje wysiłki będą daremne. W tym
rozdziale zostaną omówione podstawowe procesy reagowania na incydenty i cyfrowej analizy
kryminalistycznej. Właśnie dzisiaj wydarzył się incydent na moim laptopie. Podobnie jak co drugi dzień,
dokonuję laptopa po przybyciu i sprawdzam pocztę. W ciągu kilku minut administrator IT jest przy
moich drzwiach i oznajmia, że mamy problem. Powiedział, że otrzymał wiadomość od głównego biura
IT - ponad 300 mil dalej i monitoruje ponad 20 lokalizacji i tysiące komputerów - że mój laptop został
naruszony. Został poinstruowany, aby usunąć go z sieci i rozpocząć proces analizy, skanując go w
poszukiwaniu jakichkolwiek danych osobowych, które mają dostęp do hakera. To świetny przykład
incydentu; tak mały, jak się wydaje, w rzeczywistości jest incydentem. Oficjalna definicja incydentu to
sytuacja, która naruszyła integralność, poufność lub dostępność sieci przedsiębiorstwa, hosta lub
danych. Inne przykłady incydentów obejmują próbę uzyskania nieautoryzowanego dostępu do
systemu, atak DDOS (rozproszona odmowa usługi), nieautoryzowane użycie systemu, usunięcie strony
internetowej, itd. Ogólnie rzecz biorąc, proces IR polega na wykrywaniu, ograniczaniu i eliminowaniu
incydentu, a proces DF polega na zbieraniu, analizowaniu i zgłaszaniu dowodów. Innymi słowy, gdy
incydent zostanie zamknięty i wyeliminowany, specjalista DF rozpoczyna proces zbierania dowodów.
Celem analizy jest określenie (1) tego, co się stało, aby można było uniknąć ponownego wystąpienia
incydentu oraz (2) czy jest to sprawa karna. Przypadki, w których dowody elektroniczne są krytyczne,
nie zawsze są związane z włamaniami do komputera, zastrzykami SQL (strukturalnego języka zapytań),
DDOS, złośliwym oprogramowaniem, próbami wyłudzania informacji lub defragmentacją strony
internetowej firmy. Niektóre przypadki wymagające dowodu elektronicznego to nielojalni pracownicy
podejrzani o szpiegostwo przemysłowe, * naruszone umowy, spór o zwolnienie pracownika, kradzież
dokumentów firmowych, niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy (np. Posiadanie pornografii),
naruszenie praw autorskich (muzyka nielegalnie handlowana za pośrednictwem Internet), nękanie
(prześladowanie oparte na e-mailach) i kradzież tożsamości
5.2 Odpowiedź na incydent
Bądź przygotowanym. Wszyscy już to słyszeliśmy - zwłaszcza jeśli byłeś harcerzem lub przeczytałeś
poprzednią częśćł. Dotyczy to również życia w ogóle. Na przykład eksperci finansowi mówią nam,
abyśmy przygotowali się na utratę pracy, mając dostępne od trzech do sześciu miesięcy oszczędności.
W kiepskiej gospodarce powinniśmy mieć więcej, ale chodzi o to, że uczymy się przygotowywać na ten
deszczowy dzień. Gdy zdarzy się incydent w twoim systemie, może to być bardziej huragan. Jeśli jesteś
przygotowany i monitorujesz wszystko, co może utrudnić sukces, gdy pojawi się coś nieplanowanego,
jesteś gotowy poradzić sobie z tym problemem, aby przywrócić system. To jest jak jedyny dom z
generatorem po huragan spowodował utratę mocy w sąsiedztwie. Narodowy Instytut Standardów i
Technologii (NIST) zapewnił punkt odniesienia dla reakcji na incydenty. Oto uproszczony widok zaleceń
priorytetu 1. Pierwsza kontrola (tworzenie dokumentacji IR polityka i procedury), a ostatnia kontrola
(tworzenie planu IR) jest częścią przygotowań do reakcji na incydent, które zostały omówione w części
4. Inne wymienione kontrole zostaną omówione w tej części. Omówiliśmy przygotowanie w ostatnim
rozdziale (np. Utworzenie zespołu reagowania na incydenty komputerowe [CIRT], szkolenie
użytkowników i zainstalowanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania). Kolejny etap, wykrywanie /
identyfikacja, jest trudniejszy do rozwiązania, ponieważ incydenty nie zawsze są widoczne; w związku
z tym do wykrywania incydentów wymagany jest stały monitoring zasobów (przy użyciu narzędzi
nabytych podczas etapu przygotowawczego). W przypadku wykrycia anomalii sytuacja jest
analizowana, aby potwierdzić wystąpienie incydentu. Jeśli incydent zostanie potwierdzony, należy go

powstrzymać (aby nie zainfekować innych części systemu) i usunąć. I wreszcie, proces odzyskiwania
przywróci system do działania.
5.2.1 Wykrywanie / identyfikacja
Na tym etapie monitorowanie spowodowało niespójność lub alarm, który należy zbadać, aby ustalić,
czy rzeczywiście wydarzył się incydent. Incydenty mogą być również wykryte przez administratora
systemu lub nawet użytkownika końcowego. W każdym razie pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy
„incydent” w rzeczywistości nie jest błędem. Na przykład błąd użytkownika, konfiguracja systemu /
oprogramowania lub awaria sprzętu może stanowić incydent. Sposoby potwierdzania incydentu
obejmują analizę szczegółów technicznych, takich jak raporty i dzienniki, przeprowadzanie wywiadów
z personelem, który może mieć wgląd, oraz przeglądanie list kontroli dostępu topologii sieci. Jeśli w
wyniku analizy okaże się, że incydent nie jest błędem, należy określić rodzaj incydentu. Istnieją dwa
rodzaje incydentów: (1) prekursor, że incydent jest nieuchronny i (2) wskaźnik, że zdarzenie ma miejsce
lub miało miejsce. Prekursorem incydentu mogą być na przykład wpisy serwera skanera podatności na
atak, znajomość nowego wykorzystania serwera pocztowego lub ukierunkowane zagrożenie w
organizacji. Niektóre możliwe wskaźniki incydentów to, na przykład, IDPS (systemy wykrywania
włamań, wykrywania i zapobiegania) lub alarmy antywirusowe, zmiana zarejestrowanej konfiguracji,
nieudane próby logowania, duża liczba odrzuconych wiadomości e-mail lub nietypowa ruch w sieci.
Walidacja incydentu nie jest łatwym procesem, ponieważ alert może być fałszywy. W celu
przeprowadzenia skutecznej analizy w przypadku incydentu, NIST (2012) zaleca, aby następujące
elementy były dostępne w celu bardziej efektywnego określenia zakresu incydentu (lub prekursora):
• Przygotuj profil sieci i systemów do normalnego użytkowania, aby można było łatwo zidentyfikować
integralność plików i zmiany
• Zrozumienie normalnych zachowań sieci, systemów i aplikacji poprzez przeglądanie wpisów
dziennika i alertów bezpieczeństwa, aby można było łatwo zidentyfikować nieprawidłowości.
• Utwórz zasady przechowywania dzienników, aby określić, jak długo dane dziennika są pobierane
zapory ogniowe, IDPS i aplikacje powinny być przechowywane. Dane dziennika są pomocne w analizie
zdarzenia.
• Wykonaj korelację zdarzeń między wszystkimi dostępnymi dziennikami (np. Zaporą, IDPS, aplikacją),
ponieważ wszystkie rejestrują różne aspekty ataku.
• Zsynchronizuj wszystkie zegary hosta. Jak omówiono wcześniej, podczas dochodzenia ważne jest, aby
wszystkie dzienniki pokazywały ten sam czas, w którym nastąpił atak.
• Utrzymuj bazę wiedzy z informacjami, która można przeszukiwać incydenty i proces reagowania na
incydenty.
• Korzystaj z oddzielnego stanowiska pracy do badań internetowych dotyczących nietypowej
aktywności.
• Uruchom sniffery pakietów (skonfigurowane według określonych kryteriów), aby je zebrać w
dodatkowy ruch sieciowy.
• Dysponować strategią filtrowania danych na temat kategorii wskaźników które mają duże znaczenie
dla sytuacji organizacji.
• Przygotuj plan B. Jeśli zakres incydentów jest większy niż może być obsługiwane przez twój zespół,
szukaj pomocy z zasobów zewnętrznych.

Wreszcie, jeśli incydent jest faktem i rozpoczyna się proces powstrzymywania, upewnij się, że wszelkie
dowody są udokumentowane, łańcuch kontroli wszelkich zebranych dowodów jest zachowany, a
incydent jest zgłaszany odpowiednim urzędnikom w określonym czasie.
5.2.2 Ograniczenie
Celem etapu powstrzymywania jest zminimalizowanie zakresu i uszkodzeń incydentu. Strategia
powstrzymywania będzie zależeć od pewnych aspektów incydentu, takich jak uszkodzenie / kradzież
zasobów, potrzeba zabezpieczenia dowodów, dostępność usługi, czas i zasoby dostępne do wdrożenia
strategii oraz czas trwania rozwiązania. Na przykład w ataku DDOS atakujący próbuje udostępnić zasób
użytkownikom, wysyłając potok wiadomości z zainfekowanych komputerów, które atakujący
kontroluje do sieci. Zasadniczo jest to większy ruch niż może obsłużyć, co oznacza, że będzie
niedostępny dla legalnego użytkownika. Tego typu ataki mogą spowodować, że Twoja ulubiona
witryna sieci społecznościowych zatrzyma się na wiele godzin, aż atak na stronie internetowej zostanie
zatrzymany. Jedną ze strategii powstrzymywania DDOS jest filtrowanie ruchu kierowanego na host
ofiary, a następnie lokalizowanie komputerów wykonujących atak. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić,
ponieważ atakowanie może mieć od 300 do 400 unikalnych adresów IP. Ataki DDOS nie są rzadkością.
Jeśli uważasz, że twoje aktywa są zagrożone przez DDOS, kontraktowanie z firmą łagodzącą DDOS zanim nastąpi atak, może oczywiście być dobrym pomysłem. Jeśli jesteś atakowany, istnieją firmy
zajmujące się łagodzeniem skutków DDOS, które pomogą, ale to jak wezwanie do serwisu ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, gdy klimatyzator nie działa podczas fali upałów.
5.2.3 Eliminacja
Celem fazy eliminacji jest usunięcie przyczyny zdarzenia. Oprócz określenia rodzaju ataku, faza
powstrzymywania ma nadzieję, że dostarczyła wgląd w sposób przeprowadzenia ataku - informacje,
które mogą pomóc w określeniu skutecznej strategii zwalczania. Na przykład wyeliminowanie
przyczyny incydentu może obejmować usunięcie wirusów lub dezaktywację kont, które mogły zostać
naruszone, a także zabezpieczenie luki, która ułatwiła atak. Dlatego czysta kopia zapasowa w celu
reimage systemu będzie potrzebna, aby upewnić się, że szkodliwa zawartość zniknie i że nie można
rozłożyć żadnych problemów. Następnie zostanie wdrożona odpowiednia ochrona w celu
zabezpieczenia systemu.
5.2.4 Odzyskiwanie
Celem fazy odzyskiwania jest przywrócenie systemu do normalnej pracy. System powinien również
zostać zatwierdzony. Walidacja oznacza, że system działa normalnie po przywróceniu. System
powinien być również monitorowany pod kątem ponownego zakażenia i czegokolwiek, co nie zostało
pierwotnie wykryte. Po przywróceniu i uruchomieniu systemu skuteczna byłaby dalsza analiza
zdarzenia. Niektóre aspekty analizy powinny być następujące:
• Ocena szkód: określ systemy, sieci i dane, których dotyczy; następnie określ możliwe kroki zaradcze.
• Odwrotne uszkodzenie: spróbuj zminimalizować koszty związane z incydentem, przywracając
skompromitowane dane z kopii zapasowej i konsultacji z public relations w sytuacjach, które mogły
mieć wpływ na każdą bazę klientów.
• Unieważnienie źródła incydentu: Po usunięciu luk w zabezpieczeniach można zapobiec dalszym
incydentom dzięki ulepszeniom dostęp do kontroli.

• Przejrzyj incydent: zawsze jest skuteczne wykonanie pośmiertnego na incydencie, aby wyciągnąć
wnioski z błędów popełnionych podczas cyklu życia odpowiedzi i określić poziom ryzyka podobnego
incydentu w stosunku do innych aktywów firmy.
Przykład
Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli zdarzenie może się wydawać nieszkodliwy, nigdy nie możesz
być zbyt ostrożny. To stanie się widoczne w części 7, kiedy przejdziemy przez studium przypadku
incydentu, który wydawał się nie mieć wielkiego znaczenia, ale był w rzeczywistości ogromnym
problemem. Powiedziawszy to, przejdźmy przez cykl życia IR za pomocą incydentu z laptopem
wspomnianego wcześniej w tym rozdziale. Po pierwsze, problem został wykryty przez system
wykrywania włamań sieciowych. Po uruchomieniu alertu z systemu wykrywania włamań dzienniki były
przeglądane przez administratora IT. Oto fragment dziennika z tego konkretnego incydentu:
— — — — — — — -All logs are EST— — — — — — — — - Snort Logs
= = = = = = = = = = Feb 20 09:28:56 ET TROJAN Backdoor.
Win32.Pushdo.s Checkin
[Classification: A Network Trojan was detected] {TCP}
1XX.1XX.1XX.1XX:58989 -> 213.182.5.:80 Feb 20 09:28:56 ET
TROJAN
Backdoor.Win32.Pushdo.s Chec
kin……………………………………………………………………………………………
UWAGA: Backdoor.Win32.Pushdo.s to trojan, który umożliwia nieautoryzowany dostęp i kontrolę nad
zagrożonym komputerem.
Aby powstrzymać incydent, laptop został natychmiast odłączony od sieci (i poza moim biurem).
Eliminacja polegała przede wszystkim na usunięciu trojana; Jednak ruch sieciowy był również
analizowany pod kątem komunikacji laptopa ze złośliwymi stronami internetowymi, a także wszelkich
luk w zabezpieczeniach sieci, które nie były znane przed incydentem. Odzyskiwanie polegało na łataniu
wszelkich luk, które zostały określone na podstawie analizy dziennika, blokowaniu adresu IP wszelkich
złośliwych stron internetowych, które komunikowały się z laptopem, oraz odbudowywaniu laptopa
poprzez tworzenie kopii zapasowych plików osobistych i ponowne instalowanie systemu
operacyjnego, aplikacji użytkownika i plików osobistych. Wreszcie, jeśli dane osobowe zostały
naruszone, osoby te zostaną powiadomione
Centrum skarg na przestępstwa internetowe (IC3)
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą przestępstwa internetowego lub wiesz o próbie popełnienia
przestępstwa internetowego, powinieneś złożyć skargę do IC3, który jest sojuszem między National
White Collar Crime Center a FBI. Misją IC3 jest ograniczenie przestępstw gospodarczych popełnianych
przez Internet. Przestępstwo internetowe definiuje się jako:
… Wszelkie nielegalne działania obejmujące jeden lub więcej elementów Internetu, takie jak strony
internetowe, czaty i / lub e-mail. Przestępczość internetowa obejmuje korzystanie z Internetu w celu
przekazywania konsumentom fałszywych lub oszukańczych oświadczeń. Przestępstwa te mogą
obejmować między innymi systemy opłat zaliczkowych, niedostarczanie towarów lub usług, włamania
do komputerów lub programy możliwości zatrudnienia / biznesowych. Repozytorium przestępstw IC3

przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale także pomaga organom ścigania w ograniczaniu
przestępczości internetowej, zapewniając szkolenia w zakresie identyfikowania problemów
związanych z przestępczością internetową. Jest to również skuteczny sposób udostępniania danych
przez różne organy ścigania i agencje regulacyjne. Po złożeniu skargi przeszkoleni analitycy IC3
dokonują przeglądu i badają każdą skargę, a następnie przekazują informacje do odpowiedniej
federalnej, stanowej, lokalnej lub międzynarodowej agencji ścigania. Aby złożyć skargę na
przestępstwo internetowe, odwiedź stronę IC3 pod adresem http://www.ic3.gov.
5.3 Reakcja na incydent dla przetwarzania w chmurze
Jeśli myślisz o wykorzystaniu chmury obliczeniowej, konieczne jest zrozumienie procedury reagowania
na incydenty dostawcy usług w chmurze przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań. Organizacja
wykorzystująca przetwarzanie w chmurze powinna rozważyć następujące kwestie w planie reakcji na
incydent:
• Dane zdarzenia muszą być dostępne w celu wykrycia incydentu. W zależności od rodzaju usługi w
chmurze (IaaS [infrastruktura jako usługa], PaaS [platforma jako usługa], SaaS [oprogramowanie jako
usługa]), zdarzenie dzienniki mogą lub nie mogą być dostępne dla klienta. Klienci IaaS mają największy
dostęp do źródeł zdarzeń.
• Zakres incydentu musi zostać szybko określony. Powinien on zawierać kryminalistyczną kopię
incydentu w przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego.
• Ograniczenie będzie ponownie zależeć od dostarczonej usługi w chmurze. Na przykład, jeśli SaaS jest
usługą w chmurze, ograniczenie może oznaczać zabranie oprogramowanie off-line.
10 najważniejszych zagrożeń (co haker zrobił, aby spowodować naruszenie)
1. Keylogger (spyware, który przechwytuje dane z aktywności użytkownika)
2. Zgadywanie danych logowania
3. Skradzione dane logowania
4. Wysyłanie danych do zewnętrznych stron
5. Brute force i ataki słownikowe (hakowanie przez systematyczne używanie wyczerpującej listy słów)
6. Używanie szkodliwego oprogramowania typu backdoor
7. Hackowanie backdoora (uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do sieci)
8. Manipulowanie kontrolkami bezpieczeństwa
9. Manipulowanie
10. Wykorzystanie niewystarczającego uwierzytelnienia
(Z raportu Verizon's Data Breach Investigations Report) Niektóre z nich są łatwymi rozwiązaniami.
Nawiasem mówiąc, Verizon przeanalizował również daty i lokalizacje incydentów i ustalił, że hakerzy
wykonują większość swojej pracy od soboty do poniedziałku, a poniedziałek jest najbardziej
produktywny. Dobrze wiedzieć!
5.4 Informatyka Śledcza

Pojawiają się przestępstwa, a śledztwa trafiają w ślepy zaułek, ponieważ wydaje się, że nie ma
świadków ani dowodów - to znaczy, dopóki nie wejdzie w grę cyfrowa kryminalistyka. FBI rozwiązało
sprawę wykorzystującą informatykę śledczą w 2008 r., W której otrzymano wskazówkę dotyczącą
wykorzystywania seksualnego dwóch dzieci w hotelu (FBI.gov 2011). Niestety do czasu otrzymania
napiwku doszło do przestępstwa. Wyglądało na to, że nie ma dowodów na oskarżenie nikogo, dopóki
komputer oskarżonego nie zostanie przeanalizowany. Dowody na komputerze, usunięty e-mail ze
wskazówkami do hotelu, gdzie nastąpiło nadużycie, wystarczyło, by obciążyć trzech dorosłych, którzy
obecnie odsiadują wyroki w więzieniu. Są też chwile, kiedy nie wiesz, że popełniono przestępstwo,
dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza kryminalistyczna. Przypomnij sobie sytuację opisaną w
tajemnicy handlowej, do której dyrektor wykonawczy uzyskał dostęp po jej odejściu i zanim wyjechała
do pracy dla konkurenta. Chodzi o to, że incydent może wydawać się nieszkodliwy lub niemożliwy do
rozwiązania, dopóki sytuacja nie zostanie przeanalizowana. Na przykład, w sytuacji, gdy serwer
pozornie przestał działać bez powodu, po przeanalizowaniu plików dziennika można stwierdzić, że
przyczyną było złośliwe oprogramowanie zainstalowane po włamaniu. Jeśli przestępstwo zostało
popełnione lub jest nawet podejrzewane, sprawą najwyższej wagi jest, aby śledczy zebrał i
udokumentował dowody w sposób sądowy, ponieważ następnym krokiem byłoby przekazanie
dowodów do egzekwowania prawa. w przypadku kryminalistyki cyfrowej gromadzenie dowodów na
potrzeby e-odkrywania - faza przedprocesowa, w której gromadzone są dowody elektroniczne. Na
przykład prawnik może chcieć udowodnić niewierność współmałżonka i może skorzystać z analizy
kryminalistycznej plików e-mail w celu udowodnienia oskarżenia. W gromadzeniu dowodów technika
i dokładność mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia autentyczności danych zebranych w momencie
wystąpienia zdarzenia. Badacz kryminalistyki musi zawsze pamiętać, że może zostać wezwany do
obrony technik wykorzystywanych do gromadzenia dowodów. W rozdziale 6 przedstawiono
orzecznictwo w celu wykazania, co może się stać, gdy prawo nie jest przestrzegane podczas zbierania
i przechowywania dowód. Obsługa dowodów cyfrowych to złożony proces, który powinien wykonywać
profesjonalista. Jeśli nie będzie traktowany z ostrożnością, można go łatwo zniszczyć i uczynić
niedopuszczalnym, jeśli nastąpi sprawa sądowa. Istnieją dowody, które można łatwo znaleźć, ale inne
dowody mogły zostać ukryte, usunięte lub zaszyfrowane. Dodając do złożoności, jeśli dowody nie
zostaną odpowiednio potraktowane, zostaną wyrzucone lub sprawa zostanie utracona. Cztery główne
etapy cyklu życia informatyki śledczej stanowią wskazówki dla eksperta sądowego. Pozostała część tej
sekcji dokona przeglądu zadań związanych z każdym etapem.
5.4.1 Przygotowanie
Bycie przygotowanym do przeprowadzenia badań kryminalistycznych z wykorzystaniem dowodów
cyfrowych pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku na dłuższą metę. Obejmuje to posiadanie
wszystkich potrzebnych narzędzi i sprzętu, a także zrozumienie, jak skutecznie wykorzystać te
narzędzia do gromadzenia i analizowania dowodów. Ponadto powinien istnieć plan, w którym dowody
będą przechowywane bezpiecznie, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub zniszczeniu danych. Ogólnie
rzecz biorąc, są to typy oprogramowania i sprzętu potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia
sądowego: oprogramowanie do duplikowania dowodów w sposób sądowy (co nie zmienia dowodów),
oprogramowanie do analizy miejsca na dysku, które zostało zduplikowane (w tym co najmniej , funkcje
umożliwiające identyfikację usuniętych plików i filtrowanie za pomocą wyszukiwania słów kluczowych)
oraz blokowanie zapisu, aby pokazać, że kopia dysku nie zmodyfikowała dowodów. Na przykład
blokowanie zapisu ma na celu umożliwienie wydobycia obrazów dźwiękowych na USB, bez obawy, że
dane na USB zostaną zmodyfikowane w trakcie procesu. Inne przedmioty, które mogą być przydatne
podczas dochodzenia, to notatniki, torby z dowodami, taśma, etykiety, długopisy, aparaty
fotograficzne, torby antystatyczne (do transportu elementów elektronicznych), torby Faradaya (torby
do ochrony urządzenia przed sygnałami, które mogą modyfikować dowody) i czyste napędy

(wymazane ze wszystkich innych danych) do przechowywania zduplikowanego obrazu dysku. Aby
wyczyścić dysk, dyskowe oprogramowanie sanitarne jest używane do zapisywania zer w każdym bicie
dysku. Nie jest to wyczerpująca lista przedmiotów, ale daje wyobrażenie o tym, jakie rodzaje rzeczy
należy wziąć pod uwagę przygotowując się do cyfrowego dochodzenia sądowego.
5.4.2 Odbiór
Częścią gromadzenia dowodów jest udokumentowanie sceny. Obejmuje to dokumentowanie takich
rzeczy, jak model i marka badanych urządzeń, a także fotografowanie otoczenia. Na przykład badacz
może zrobić zdjęcie ekranu, aby pokazać, co działo się po wprowadzeniu sceny. Ponadto badacz może
sprawdzić pasek zadań i zrobić zdjęcie zmaksymalizowanych uruchomionych aplikacji. Jeśli śledczy
zostanie wezwany do sądu, jedną z rzeczy, które prawnik może zrobić, jest próba zwątpienia w jego
wiarygodność. Prawnik może poprosić o kolor drzwi do biura, w którym znajdował się komputer. Jeśli
badacz powie brązowy i był ciemnoniebieski, zostanie uderzony. Po udokumentowaniu sceny należy
zająć się danymi elektronicznymi. Odpowiadając na incydent trzydzieści lat temu, badacz
kryminalistyczny nie zastanawiałby się dwukrotnie nad metodą „wyciągnij wtyczkę”, co oznacza
wyłączenie jej, przywrócenie do laboratorium i powielenie dysku twardego. Ze względu na rosnącą
złożoność dzisiejszych obliczeń, odpowiedź badacza nie jest taka sama dla każdego incydentu, więc
natychmiastowe wyłączenie go może nie być w najlepszym interesie tego dochodzenia (Uwaga:
zdejmowanie go z sieci to dobry pomysł uniknąć dalszych uszkodzeń.) Powodem, dla którego komputer
nie powinien być wyłączony, jest utrata danych lotnych (np. działających procesów lub połączeń
sieciowych). Ponadto istnieje ryzyko, że nieuczciwa aplikacja może rozpocząć złośliwy atak po wykryciu
zamknięcia. Zmienił się nawet krok powielania. Rozmiar dysków twardych nie tylko znacznie wzrósł,
ale także serwer, który wymaga analizy, może znajdować się po drugiej stronie świata! Nie twierdzę,
że wtyczka nigdy nie jest wyciągnięta; decyzja nie jest już czarno-biała. W związku z tym istnieje kilka
sposobów reagowania na gromadzenie danych na żywo: skupienie się na zbieraniu danych nietrwałych,
zbieranie danych lotnych I plików dziennika (np. IDPS, router, zapora sieciowa) lub przeprowadzanie
pełnego badania poprzez zbieranie wszystkiego (dane sądowe duplikacja, gdzie każdy bit danych jest
kopiowany). Powielanie (lub obraz dysku) jest konieczne, jeśli postępowanie sądowe jest nieuchronne.
Obraz jest przechowywany na dysku zewnętrznym lub możesz wysłać go przez sieć za pomocą
narzędzia sieciowego, takiego jak netcat lub cryptcat. Netcat to narzędzie sieciowe, które odczytuje i
zapisuje dane przez połączenie sieciowe. Kryptat to Netcat z szyfrowaniem. Nigdy nie używaj
podejrzanego systemu do wykonywania jakichkolwiek analiz. Spowoduje to nadpisanie dowodów. Na
przykład, jeśli incydent zasługuje na zbieranie danych niestabilnych, badacz może uruchomić skrypt z
dysku USB w podejrzanej maszynie. Skrypt uruchomi różne polecenia, aby określić następujące
elementy: otworzyć porty, kto jest zalogowany do systemu, daty / razy, uruchomione procesy,
aplikacje działające na określonych portach, nieautoryzowane konta użytkowników i uprawnienia itp.
Następnie dane wyjściowe skryptu są kierowane do pliku przechowywanego na dysku USB. Na przykład
skrypt o nazwie volatile_collection wyglądałby tak
E:\> volatile_collection > volatile_data_case101.txt
gdzie wyjście ze skryptu volatile_collection zostanie zapisane w pliku volatile_dat_case101.txt.
Dane sieciowe, routery, zapory ogniowe, dzienniki IPDS i serwery mogą również wymagać analizy (za
pomocą dzienników sieciowych) pod kątem podejrzenia, aby określić zakres incydentu, który był
zaangażowany, oraz harmonogram zdarzeń. I wreszcie, badacz musi zidentyfikować inne źródła
danych, które mogłyby wykraczać poza dysk twardy, taki jak dysk USB lub telefon komórkowy.
Wszystkie zgromadzone dowody cyfrowe muszą być zachowane, aby były odpowiednie w sądzie.
Cyfrowe dowody są bardzo delikatne, jak ślady stóp na śniegu lub na piasku, ponieważ łatwo je

zniszczyć lub zmienić. FBI sugeruje posiadanie bezpiecznego miejsca do przechowywania
(zablokowanego), posiadającego wystarczającą liczbę kopii zapasowych (dwie sugerowane),
posiadających dowód, że dane nie zostały zmienione (algorytm skrótu) i ustanowienie łańcucha
dowodowego, który jest dziennikiem zapisanym ( aka log dowodu), aby udokumentować, kiedy nośnik
wchodzi lub wychodzi z pamięci. Aby dane były dopuszczalne, należy udowodnić, że nie zostały
naruszone; dlatego powinieneś być w stanie prześledzić lokalizację dowodów od momentu ich
zebrania do momentu pojawienia się w sądzie. Jeśli nie jest brany pod uwagę okres czasu, istnieje
szansa, że do danych mogły zostać wprowadzone zmiany. Jeden sposób na zachowanie dowodów
polega na przesłaniu informacji cyfrowej na dysk CD-ROM, który nie nadaje się do odczytu, i / lub
przesłaniu danych na bezpieczny serwer i mieszaniu (omówionym wcześniej) pliku, aby zapewnić
integralność danych.
5.4.3 Analiza
Po zebraniu danych następuje analiza danych. Obraz podejrzanej maszyny musi zostać przywrócony,
aby można było rozpocząć analizę dowodów. Obraz powinien zostać przywrócony na czystym
(wymazanym) dysku, który jest nieco większy lub przywrócony do czystego dysku docelowego, który
został utworzony przez tego samego producenta, aby zapewnić dopasowanie obrazu. Następnie
proces przeglądu rozpoczyna się przy użyciu jednego z narzędzi kryminalistycznych, takich jak EnCase,
(zestaw narzędzi kryminalistycznych) FTK, P2 przez Paraben, Helix 3 itd. Aby odzyskać usunięte pliki,
nieprzydzielone miejsce obrazu musi być recenzja. Badacz może znaleźć całe pliki lub fragmenty plików,
ponieważ pliki nigdy nie są usuwane z dysku twardego po użyciu funkcji usuwania. To, co jest usuwane,
to wskaźnik używany przez system operacyjny do budowy struktury drzewa katalogów. Gdy wskaźnik
zniknie, system operacyjny nie będzie mógł znaleźć pliku - ale badacz może! Pamiętaj jednak, że gdy
tworzone są nowe pliki, wybierany jest obszar pamięci, więc istnieje szansa, że plik zostanie zapisany
lub przynajmniej część pliku. Oto dlaczego: Wszystkie dane są rozmieszczone na dysku twardym w
jednostkach alokacji zwanych klastrami. Jeśli przechowywane dane wymagają. mniej pamięci niż
rozmiar klastra, cały klaster jest nadal zarezerwowany dla tego pliku. Niewykorzystane miejsce w tym
klastrze to luźna przestrzeń wywołania. Ale usunięcie tego pliku 20K zwalnia miejsce na nowy plik. Jeśli
wybrany zostanie ten klaster, nowy plik zostanie zapisany na wierzchu starego pliku. Jeśli nowy plik
jest mniejszy niż 20K, część tego pliku 20K będzie dostępna do pobrania. Ocena każdego pliku na
przywróconym obrazie może być trudnym zadaniem; w związku z tym jedną z sztuczek, którą użyje
egzaminator sądowy, jest identyfikacja plików o znanych wartościach mieszania. Znane skróty plików
mogą być plikami otrzymywanymi od producenta dla popularnych aplikacji. Inne znane skróty mogą
pochodzić z filmów, narzędzi do łamania, plików muzycznych i obrazów. National Software Reference
Library (http://www.nsrl.nist.gov) zapewnia wartości dla popularnych aplikacji. Badacz może być w
stanie zmniejszyć liczbę plików potrzebnych do analizy o 90 procent przy użyciu „paradygmatu
hashkeeper”, który zakłada, że podobne pliki generują tę samą wartość mieszania:
1. Uzyskaj listę wartości skrótu „znanych” plików.
2. Uzyskaj wartości mieszania podejrzanych plików.
3. Porównaj dwie listy mieszające, aby dopasować znane pliki lub zidentyfikować nieznane pliki.
4. Wyeliminuj „znane” pliki z wyszukiwania.
5. Zidentyfikuj i przejrzyj nieznane pliki.
W przypadku przeszukiwania ciągów w danych dysk musi dekompresować wszystkie skompresowane
pliki i szyfrować wszystkie zaszyfrowane pliki. Następnie, podobnie jak w przypadku wyszukiwania w

sieci, powinieneś użyć skutecznych słów kluczowych, aby obniżyć wyniki. Dokładna zastosowana
metodologia wyszukiwania zależy od używanego oprogramowania śledczego, czego szukasz (np.
Plików, historii przeglądarki internetowej lub wiadomości e-mail), formatu danych, ograniczeń
czasowych i tego, czy podejrzany wie o dochodzeniu. Jeśli tak, mógł usunąć niektóre pliki.
Powszechnym dochodzeniem jest analiza korzystania z Internetu, która monitoruje niewłaściwe
użytkowanie w miejscu pracy, gdzie na przykład pracownik uprawia hazard lub ogląda pornografię.
Prawnicy rozwodowi mogą wykorzystywać tego typu analizy, aby udowodnić niewierność, pokazując
dowody na portalu społecznościowym lub udowadniając, że małżonek był na stronie bloga, szukając
porady, jak uzyskać łatwy rozwód. Anonimowy wpis na blogu można przypisać współmałżonkowi,
pokazując, że dokonał zakupów kartą kredytową przed i / lub po wpisie na blogu. Przeglądarki
internetowe przechowują wiele informacji, takich jak historia odwiedzonych stron, ostatnio wpisane
adresy URL, wersje wcześniej oglądanych stron w pamięci podręcznej i ulubione. Wyzwanie polega
również na wykazaniu, że oskarżony był w rzeczywistości tym, który korzystał z tego komputera w
czasie incydent. Na przykład, jeśli pornografia była oglądana na komputerze konkretnego pracownika,
badacz musi upewnić się, że pracownik nie był na wakacjach lub na spotkaniach przez cały dzień, w
którym nastąpiło nadużycie. Podczas wykonywania tego typu analizy (aka analiza czasowa) badacz
może chcieć zrekonstruować stronę internetową. Stronę internetową można zrekonstruować,
przeszukując plik index.dat w poszukiwaniu plików powiązanych z danym adresem URL. Następnie
badacz może wyszukać te pliki w pamięci podręcznej i skopiować je do katalogu tymczasowego.
Zrekonstruowaną stronę należy wyświetlić w przeglądarce, która jest w trybie offline, aby przeglądarka
nie miała dostępu do Internetu. Jeśli zrekonstruowana strona uzyskuje dostęp do Internetu, może
śledzić adres URL i pobierać najnowszą wersję strony z serwera i nie będzie wersją strony internetowej,
którą podejrzany oglądał w momencie zdarzenia. Należy zauważyć, że obecność pojedynczego pliku
obrazu nie oznacza, że dana osoba odwiedziła witrynę. Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których
obrazy są wynikiem wyskakującego okienka lub przekierowania, ważne jest, aby badacz określił
również, które witryny były odwiedzane przed daną witryną. Przypomnijmy przypadek Julie Amero
omówiony na początku części 2. To tylko niektóre z wielu technik, które badacz mógłby wykorzystać
do skutecznej i sądowej analizy korzystania z Internetu. Analiza poczty elektronicznej jest również
bardzo powszechna. Badacz może zostać poproszony o udowodnienie naruszenia zasad,
prześladowania lub podszywania się pod inną osobę. To może być tak proste, jak znalezienie
wiadomości e-mail i ustalenie, kto ją wysłał i kto ją otrzymał, lub tak skomplikowane, jak odtworzenie
całego łańcucha e-mail. Jest to również analiza, która powinna być wykonana w trybie off-line, tak aby
żadne wiadomości e-mail nie były wysyłane lub otrzymywane przypadkowo podczas analizy.
5.4.4 Raportowanie
Ostatnim etapem cyklu życia cyfrowego kryminalistyki jest raportowanie wyników analizy na
poprzednim etapie, jak również opisywanie rozumowania za działaniami, wyborami narzędzi i
procedurami. NIST (2006) opisuje trzy główne czynniki, które wpływają na sprawozdawczość:
alternatywne wyjaśnienia, uwagę odbiorców i informacje przydatne. Alternatywne wyjaśnienia
potwierdzają wnioski z incydentu, włączając wszystkie wiarygodne wyjaśnienia tego, co się stało. W
sprawie Julie Amero została skazana (później obalona) za oglądanie pornografii na szkolnym
komputerze przed nieletnimi. Gdyby śledczy szukali alternatywnych wyjaśnień, doszliby do wniosku,
że oglądane strony pornograficzne są spowodowane przez oprogramowanie szpiegujące. Zamiast tego,
wyraźnie nieświadomi pierwotni badacze wprowadzili w błąd ławę przysięgłych, przedstawiając
jedynie dowody w tymczasowym katalogu plików internetowych i dziennikach zapory szkolnej,
pokazujących, że dostęp do stron z pornografią. Przegapili alternatywne wyjaśnienie i spowodowali, że
została niesprawiedliwie skazana, ponieważ ich ustalenia (tymczasowe pliki internetowe i dzienniki
zapory) nie wykazują zamiaru użytkownika. Po ponownej analizie przeprowadzonej przez ekspertów

śledczych odkryto, że oprogramowanie antywirusowe było nieaktualną wersją próbną, że w systemie
nie zainstalowano oprogramowania antyszpiegowskiego, a spyware zostało zdecydowanie
zainstalowane przed incydentem.
Pierwotnie śledczy wprowadzili także w błąd jury, informując ich, że programy szpiegujące nie są w
stanie wywoływać wyskakujących okienek (nieprawda), że wyskakujące okienka nie mogą znajdować
się w nieskończonej pętli (nieprawda), a kolor czerwonego łącza używany dla niektórych tekst na
stronie pornograficznej (który pokazał ławie przysięgłych) wskazywał, że Amero kliknął na linki
(odwiedziny linków, celowe lub nie, są wyświetlane w odwiedzanym kolorze, który wskazał na
czerwony). W tym konkretnym przypadku link był czerwony; Jeśli jednak pierwotni badacze otworzyli
preferencje przeglądarki, zauważyliby kilka rzeczy: (1) Linki zostały wybrane jako zielone, jeśli witryna
została odwiedzona, i (2) kod źródłowy html zmienił kolor czcionki na czerwony . Śledczy wprowadzili
w błąd ławę przysięgłych, mówiąc im, że jedynym sposobem zainstalowania oprogramowania
szpiegującego na komputerze jest odwiedzenie strony pornograficznej (nieprawda). Eckelberry i in.
ustalono, że ten konkretny program szpiegujący został zainstalowany zaraz po pobraniu wygaszacza
ekranu z Halloween. W pierwotnym dochodzeniu było wiele niespójności. Zachęcam do przeczytania
tej sprawy, ponieważ ilustruje ona bardzo wyraźnie, czego NIE robić w śledztwie kryminalistycznym.
Raporty na temat wyników analizy kryminalistycznej różnią się treścią i szczegółami na podstawie
incydentu. Tak jak w każdym piśmie, ważne jest uwzględnienie odbiorców. Tak więc poziom
szczegółowości raportu analizy kryminalistycznej jest określony przez odbiorców, którzy potrzebują
raportu. Jeśli analiza zaowocowała przypadkiem nieuczciwym, kierownictwo lub kierownictwo mogą
chcieć prostego przeglądu incydentu, sposobu jego rozwiązania oraz sposobu zapobiegania innemu
zdarzeniu. Administrator systemu może potrzebować szczegółów dotyczących ruchu sieciowego. Lub,
jeśli jest to sprawa karna, egzekwowanie prawa będzie wymagało bardzo szczegółowego raportu. We
wszystkich przypadkach raport powinien być dokładny, zwięzły i kompletny. Nelson, Phillips i Steuart
sugerują, że raport powinien zawierać materiał pomocniczy, wyjaśnienie metod badania i gromadzenia
danych, obliczenia (np. Skrót MD5), wyjaśnienie wszelkich niepewności i możliwych błędów oraz
wyjaśnienie znalezionych wyników i odniesienia wykorzystywane do treści raportu. Trzecim
czynnikiem raportowania są informacje, które mogą być przydatne, gdy dostarczone informacje mogą
prowadzić do innego źródła informacji i / lub informacji, które pomogą zapobiec podobnym
incydentom w przyszłości. Innym rodzajem raportu jest raport po działaniu, który oprócz identyfikacji
problemów, które wymagają aby poprawić je w przypadku przyszłych incydentów, może również
obejmować ulepszenia zespołu lub procesu. Na przykład członkowie zespołu mogą zdecydować się na
poprawę swoich umiejętności za pomocą oprogramowania kryminalistycznego, naprawić zasady
dopuszczalnego wykorzystania dla organizacji lub zmodyfikować procedurę reagowania na incydenty.
To oczywiście pomoże w utrzymaniu aktualnych zmian w prawie, technologii i najnowszych
problemach cybernetycznych.
Świetny przykład bezpieczeństwa dzięki niejasności (i Digital Forensics)
Jeśli masz konto e-mail, które uważasz za anonimowe, pomyśl jeszcze raz. Anonimowe konto e-mail to
konto, które jest tworzone bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak samo to nie
gwarantuje anonimowości. Anonimowe konto e-mail, używane z klientami poczty, takimi jak Outlook,
dołącza informacje o adresie IP do wysyłanych metadanych każdej wiadomości e-mail - co stanowi
świetną wskazówkę dla śledczego. Dlatego, jeśli e-maile są badane, adres IP może pomóc wskazać
nadawcę. Być może zastanawiasz się, kto patrzy na twój e-mail. Ze względu na przepisy ustawy Stored
Communications Act (SCA) z 1986 r. Rząd może uzyskać dostęp do wiadomości e-mail
przechowywanych przez zewnętrznego dostawcę usług. Istnieje jednak kilka zastrzeżeń do tego
dostępu. Jeśli wiadomość e-mail znajduje się w „magazynie elektronicznym” I ma mniej niż 180 dni,

należy uzyskać nakaz dostępu do wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail spoza „elektronicznej
pamięci” LUB „elektronicznej pamięci” ponad 180 dni można uzyskać za pomocą wezwania do sądu.
Pamięć elektroniczna jest zdefiniowana jako wiadomość e-mail, która została odebrana przez
dostawcę usług internetowych (ISP), ale nie została otwarta przez odbiorcę. Sposób, w jaki twoja
aktywność w Internecie i poczcie e-mail jest naprawdę anonimowa, polega na używaniu
oprogramowania takiego jak Tor *, które ukrywa lokalizację użytkownika, nawet jeśli e-maile są
dostępne. Tego typu oprogramowanie jest często używane przez dziennikarzy, wojsko i aktywistów do
ochrony wyszukiwania, dochodzeń itp. Dlatego Tor musi być uruchomiony, aby anonimowe konto email było rzeczywiście anonimowe. Niestety, dla niedawnego dyrektora CIA i jego dziewczyny,
oprogramowanie to nie było używane, a ich pozamałżeński romans został ujawniony poprzez
połączenie e-mailowego śladu pozostawionego przez dziewczynę - mimo że anonimowe konta e-mail
były wykorzystywane przez oboje. Dochodzenie rozpoczęło się z powodu nękania e-maili wysyłanych
do innej kobiety. FBI przeanalizowało dzienniki od dostawcy poczty e-mail, aby ustalić, kto wysłał
napastliwe wiadomości e-mail. Dokładnie przyjrzeli się metadanym z e-maili, aby określić lokalizacje, z
których e-maile zostały wysłane. Porównując metadane wiadomości e-mail od dostawców poczty email, listy gości z hoteli i rekordy logowania IP (hotel WiFi), FBI połączyło układankę i odkryło tożsamość
nadawcy nękających wiadomości e-mail, a także jej romans z dyrektorem CIA. To odkrycie
doprowadziło do rezygnacji dyrektora CIA.
5.5 Mobile Phone Forensics
Kryminalistyka telefonii komórkowej to nauka odzyskiwania cyfrowych dowodów z telefonu
komórkowego. Telefony komórkowe, będące czymś więcej niż narzędziem komunikacji, zachowują
znaczną ilość danych: kalendarze, zdjęcia, dzienniki połączeń, wiadomości tekstowe, historię
internetową itp. Sieć komórkowa zachowuje również dane dotyczące lokalizacji. Dane z telefonów
komórkowych pomogły skazać wielu przestępców. Mężczyzna został skazany za zabójstwo studenta za
pomocą danych sieci telefonii komórkowej. Zabójca rzeczywiście pomagał policji zlokalizować
studenta, pokazując go na terenie kampusu. W tym samym czasie policja analizowała dane sieci
komórkowej. Gdy telefon ofiary został wyłączony, wyłączył się z określonej wieży komórkowej w
pobliżu domu mordercy; z powodu rosnących dowodów, w końcu zabójcy dopuszczony do zbrodni.
Kryminalistyka w telefonach komórkowych wykorzystuje właśnie opisany cykl życia kryminalistyki
cyfrowej. Wyzwaniem związanym z kryminalistyką w telefonach komórkowych jest częste wydawanie
nowych modeli telefonów, często powodujące przestarzałość kabli i akcesoriów, a także brak
standardu, w którym telefony komórkowe przechowują wiadomości. Plusem jest to, że układanka
może być łatwiej rozwiązana z powodu wszystkich przechowywanych informacji na telefonach
komórkowych: połączenia (przychodzące, wychodzące, nieodebrane), książki adresowe, teksty, e-mail,
czat, korzystanie z Internetu, zdjęcia, filmy, kalendarze, muzyka, nagrania głosowe, notatki - lista może
być wieczna ze wszystkimi aplikacjami dostępny również. Krótki przegląd zaleceń NIST dotyczących
przejęcia telefonów komórkowych w dochodzeniu zostanie przedstawiony w tej sekcji. Aby uzyskać
więcej informacji, pobierz specjalną publikację wymienioną w sekcji referencyjnej tej części. Po
pierwsze, rozważ wszystkie rodzaje dowodów potrzebnych w telefonie. Na przykład, jeśli potrzebne są
odciski palców, należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami postępowania w celu
uzyskania odcisków palców. Badacz może również chcieć nagrać wszelkie widoczne informacje z
telefonu. Zaleca się wyłączenie telefonu z dwóch powodów: po pierwsze, istnieje możliwość utraty
danych, jeśli bateria zginie, a po drugie, dane mogą zostać nadpisane, jeśli wystąpi aktywność sieciowa.
Jeśli telefon musi pozostać włączony z jakiegoś powodu, telefon należy umieścić w pojemniku, który
blokuje częstotliwość radiową lub w trybie samolotowym. Wreszcie, pojemnik ten należy umieścić w
oznakowanej torbie na dowody, która jest następnie zamykana, aby ograniczyć dostęp. Zanim opuścisz
scenę, zbierz wszystkie powiązane urządzenia telefoniczne, takie jak kołyski, kable, podręczniki i

opakowania - wszystko, co znajdziesz w telefonie. Aby zebrać dowody z telefonu komórkowego, NIST
również zaleca izolowanie telefonu od wszystkich innych urządzeń używanych do synchronizacji
danych. Obrazowanie urządzenia na miejscu jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli problemem jest
wyczerpanie baterii. Jeśli nie, przynieś go do laboratorium, aby uzyskać dane. Istnieje wiele kategorii
pamięci, a także różne struktury pamięci, które różnią się w zależności od producenta. Czasami są to
tylko dane dziennika połączeń, więc odzyskanie wszystkich danych w telefonie może nie być konieczne.
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z pozyskiwaniem danych z określonego telefonu, najlepiej zasięgnąć
pomocy innego specjalisty ds. medycyny sądowej.
InfraGard
Doskonałą organizacją dla specjalistów ds. bezpieczeństwa jest InfraGard - organizacja nienastawiona
na zysk, która jest partnerstwem między sektorem prywatnym a Federalnym Biurem Śledczym (FBI).
Członkami InfraGard są osoby z firm, instytucji akademickich, organów ścigania stanowego i lokalnego
oraz każda osoba, która chce uczestniczyć w wymianie informacji i danych wywiadowczych, które mogą
zapobiegać wrogim działaniom przeciwko Stanom Zjednoczonym (http://www.infragard.net) . Na
przykład profesor uniwersytecki (i jego klasa) pomogli FBI złapać przestępców biorących udział w
sprawie o nazwie „Trident Breach”. W tym przypadku przestępcy zainfekowali komputery (za
pośrednictwem łącza e-mail lub załącznika) wirusem ZeuS, który jest zasadniczo aplikacją do
rejestrowania kluczy, która rejestrowała informacje bankowe użytkownika. Następnie przestępcy byli
w stanie zwabić innych ludzi (zwanych też mułami pieniężnymi) do programów „praca-sport”, w
których ich „praca” kończyła transakcje bankowe.
Transakcja bankowa przebiegała następująco: Donkey otworzył bankowe konto, pieniądze zostały
zdeponowane z konta użytkownika komputera zainfekowanego ZeuS na konto Donkey, a następnie
wycofał gotówkę i wysłał ją do przestępców. Gary Warner, profesor na Uniwersytecie Alabama w
Birmingham (i członek InfraGard), wykorzystał techniki eksploracji danych do ustalenia powiązań
między komputerami zainfekowanymi ZeuS a pochodzeniem infektora masy. Większość hakerów i
„mułów” zostało złapanych. 18 mułów, które wciąż były na wolności, zostało znalezionych przez jego
uczniów za pomocą komputerowych technik śledczych, takich jak indeksowanie zabytków sieci
społecznościowych w celu zidentyfikowania pozostałych podejrzanych. Aby ubiegać się o członkostwo
w InfraGard, wypełnij aplikację online (http: // www .infragard. Net / member.php), przeczytaj i
podpisz formularz „Zasady zachowania” i prześlij. Po zaakceptowaniu znajdź swoją lokalną część i weź
udział w jakichkolwiek interesujących spotkaniach.

Prawo
6.1 Wprowadzenie
Technologia pozytywnie wpłynęła na nasz świat na wiele innowacyjnych sposobów: medycyna,
lotnictwo, edukacja, biznes, inżynieria, a jako dodatkowy bonus smartfon może powiedzieć, jak długo
trzeba czekać na ulubioną przejażdżkę w Disney. Technologia oczywiście zrodziła wiele negatywnych
efektów ubocznych omówionych w tej książce. Można śmiało powiedzieć, że przy każdym postępie
technologicznym pojawia się nowa luka, którą haker może wykorzystać. Ponadto ten szybki postęp
powoduje luki w przepisach dotyczących zgodności z przepisami, przetwarzaniu dowodów cyfrowych i
prawie. W tym rozdziale zapoznasz się z powszechnie obowiązującymi standardami zgodności,
zasadami dowodowymi, przepisami dotyczącymi uzyskiwania dowodów, orzecznictwo i e-odkrycie. Są
to wszystkie tematy, które specjaliści ds. Bezpieczeństwa muszą zrozumieć, aby skutecznie wykonywać
swoją pracę.
6.2 Zgodność
Zgodność jest głównym problemem dzisiejszych szefów służb bezpieczeństwa (CSO). Odnosi się to do
wdrażania określonych przepisów dotyczących rodzaju danych, które firma gromadzi, uzyskuje dostęp,
przechowuje i przesyła. W większości przepisy wpływają na sposób obsługi danych, aby
zmaksymalizować poufność. W związku z tym ma to bezpośredni wpływ na sposób, w jaki specjaliści
ds. Bezpieczeństwa wykonują swoją pracę, ponieważ prawa te są zasadniczo standardami, które
wymagają wdrożenia technologii w sposób ułatwiający bezpieczeństwo poufnych danych. W tej części
przedstawię przegląd wymagań technologicznych kilku przepisów, regulacji i wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa.
6.2.1 Ustawa o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne (HIPAA)
Adresy HIPAA chroniące chronione elektronicznie informacje o opiece zdrowotnej (EPHI). EPHI zawiera
informacje, które firma tworzy, odbiera, utrzymuje lub przesyła. EPHI „musi być chroniony przed
uzasadnionymi przewidywanymi zagrożeniami, zagrożeniami i niedozwolonymi zastosowaniami lub
ujawnieniami”. Podmioty, które muszą śledzić HIPAA (podmioty świadczące opiekę zdrowotną, plany
zdrowotne, izby opieki zdrowotnej i sponsorzy leków na receptę Medicare) muszą zapewnić, że triada
bezpieczeństwa (poufność, integralność i dostępność) informacji o elektronicznej opiece zdrowotnej
jest zachowana. Przedstawione normy HIPAA w National Institute of Standards and Technology (NIST)
specjalna publikacja 800-66 przedstawia wszystkie rozważania dotyczące stosowania zasady
bezpieczeństwa HIPAA: zabezpieczenia administracyjne, zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia
techniczne, wymogi organizacyjne, zasady i procedury oraz wymagania dotyczące dokumentacji.
Poniższa lista zawiera dziesięć kroków do zabezpieczenia HIPAA (Kibbe 2005):
1. Zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa komputerowego.
2. Upewnij się, że cała organizacja rozumie powagę zabezpieczenia EPHI.
3. Skataloguj wszystkie komponenty systemu informacyjnego, które współdziałają z EPHI.
4. Przygotuj się, aby zapewnić triadę bezpieczeństwa. Nie czekaj na katastrofę.
5. Zabezpiecz swoją sieć.
6. Zaktualizuj ochronę antywirusową.
7. Zastanów się, którą komunikację należy zaszyfrować.

8. Rozważmy „łańcuch zaufania” * między partnerami biznesowymi (firmy ubezpieczeniowe, usługi
rozliczeniowe, szpitale, laboratoria i dostawcy usług internetowych).
9. Żądaj, aby Twoi dostawcy (używane produkty i usługi) rozumieli HIPAA.
10. Przygotuj plan z celami i potrzebami
6.2.2 Standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS)
Celem PCI-DSS jest optymalizacja bezpieczeństwa transakcji kartą debetową i kredytową poprzez
ograniczenie oszustw i ochronę danych osobowych posiadaczy kart. Rada ds. Standardów
bezpieczeństwa PCI odpowiada za utrzymanie standardów bezpieczeństwa PCI. PCI-DSS dotyczy
każdego podmiotu, który zajmuje się przetwarzaniem kart płatniczych. „Przegląd wysokiego poziomu”
dostarczony przez PCI jest następujący:
1. Zbuduj i utrzymuj bezpieczną sieć, instalując i utrzymując skuteczną konfigurację zapory, aby chronić
dane posiadacza karty. Używaj silnych haseł i innych parametrów bezpieczeństwa.
2. Chroń dane posiadacza karty poprzez szyfrowanie transmisji danych posiadacza karty.
3. Utrzymuj program do zarządzania lukami w zabezpieczeniach, aktualizując oprogramowanie
antywirusowe i utrzymując bezpieczne systemy i aplikacje.
4. Zastosuj silną kontrolę dostępu do danych posiadacza karty i użyj unikalnego identyfikatora dla
każdej osoby uzyskującej dostęp do informacji o posiadaczu karty.
5. Regularnie monitoruj i testuj zasoby sieciowe i dane posiadaczy kart. Przeprowadzaj regularnie
zaplanowane testy podatności i penetracji systemów i procesów.
6. Utrzymuj politykę bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla
całego personelu.
Badanie przeprowadzone przez Ponemon Institute (2011) 670 amerykańskich i międzynarodowych
specjalistów ds. Bezpieczeństwa informatycznego i informatycznego zaangażowanych w wysiłki ich
organizacji w zakresie zgodności z PCI ujawniło, że organizacje zgodne z PCI-DSS zmniejszyły ogólne
naruszenia danych posiadaczy kart. W ankiecie przeanalizowano wiele aspektów bezpieczeństwa
płatności, aby określić korzyści wynikające z wysiłków w zakresie zgodności z PCI-DSS. Co
najważniejsze, wyniki badania pokazują, że korzyść z przestrzegania przepisów polega na tym, że
organizacje, które w pełni przestrzegają przepisów, zmniejszają swoje szanse na incydenty. W
szczególności, 38 procent organizacji, które były w pełni zgodne z PCI-DSS i 78 procent organizacji,
które nie spełniały wymagań PCI-DSS, doświadczyło dwóch lub więcej incydentów od 2009 do 2011
roku.
6.2.3 Komitet ds. Ochrony infrastruktury energetycznej w Ameryce Północnej - Komitet ds. Ochrony
Infrastruktury Krytycznej (NERC-CIP)
Sieć energetyczna, część naszej krytycznej infrastruktury, jest celem dla hakerów. NERC jest
odpowiedzialny za ustanowienie standardów bezpieczeństwa dla sieci energetycznej w celu
zapewnienia najbardziej niezawodnego systemu. Normy i wytyczne NERC w zakresie ochrony
infrastruktury krytycznej (CIP) są stosowane w celu poprawy niezawodności fizycznego (urządzenia i
centra kontroli) oraz bezpieczeństwa cybernetycznego (sprzętowego i oprogramowania) systemów
zasilania masowego w Ameryce Północnej. podatności i zagrożenia związane z masowymi systemami
elektrycznymi (BES). Szczegóły dotyczące każdego standardu są dostępne na stronie internetowej
NERC (http: // www. nerc.com):

• CIP 002: Critical Cyber Asset Identification - Użyj oceny opartej na ryzyku, aby zidentyfikować aktywa.
• CIP 003: Kontrola zarządzania bezpieczeństwem - kontrola dostępu do krytycznych zasobów
cybernetycznych.
• CIP 004: Personel i szkolenie - wymaga oceny ryzyka personelu, szkolenia i świadomości
bezpieczeństwa.
• CIP 005: Elektroniczny obwód bezpieczeństwa - zarządzanie obwodami
otaczające systemy cybernetyczne BES.
• CIP 006: Bezpieczeństwo fizyczne dla krytycznych zasobów cybernetycznych - Twórz i utrzymuj
narzędzia i procedury do monitorowania punktów dostępu do obwodów.
• CIP 007: Zarządzanie bezpieczeństwem systemów - opracowanie procesów i procedur w celu
zabezpieczenia krytycznych i niekrytycznych zasobów cybernetycznych.
• CIP 008: raportowanie incydentów i planowanie odpowiedzi - utrzymanie strategii reagowania na
incydenty związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.
• CIP 009: Plany odzyskiwania krytycznych zasobów cybernetycznych - Utwórz odzyskiwanie planuje
przywrócić krytyczne zasoby cybernetyczne.
6.2.4 Akt Gramm-Leach-Bliley (GLBA)
GLBA to prawo federalne regulujące sposób traktowania przez instytucje finansowe prywatnych
danych osobowych konsumentów. Głównymi komponentami GLBA są Zasady Prywatności Finansowej,
Reguły Zabezpieczeń i Ochrona Pretekstowania. Zasada prywatności finansowej wymaga wdrożenia
środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych osobowych klientów. Co
ciekawe, amerykański detalista Victoria's Secret jest jednym z powodów, dla których ochrona
prywatności została wdrożona w GLBA. Kongresman Joe Barton z Teksasu obawiał się, że jego unia
kredytowa sprzedała jego adres Victoria's Secret, więc zaczął otrzymywać katalog na jego adres w
Waszyngtonie: To było niepokojące - nie chciał, żeby jego żona myślała, że kupił bieliznę dla kobiet w
Waszyngtonie, lub że spędził czas przeglądając takie materiały. Barton wyjaśnił, że prowadził rachunek
w Waszyngtonie za nieprzewidziane wydatki, ale używał go bardzo mało. Ani on, ani jego żona nie
kupili niczego od Victoria's Secret pod adresem Waszyngtonu. Barton wąchał skunksa; uznał, że skoro
wydał tak mało pieniędzy w Waszyngtonie, jego unia kredytowa była jedyną firmą z jego adresem.
Zasada Zabezpieczeń odnosi się do narzędzi wymaganych przez program bezpieczeństwa do ochrony
informacji o kliencie. Obejmuje to wszelkie niezbędne zabezpieczenia aby pozyskiwać, uzyskiwać
dostęp, przetwarzać, przechowywać i rozpowszechniać informacje. Federalna Komisja Handlu (FTC)
sugeruje, że należy zabezpieczyć wszystkie obszary działania, które dotyczą informacji o klientach, w
szczególności zarządzanie pracownikami i szkolenia, systemy informacyjne oraz wykrywanie i
zarządzanie awariami systemu. Wiele technik wymienionych w części 3 jest wykorzystywanych przy
wdrażaniu zasady bezpieczeństwa. Na przykład zaleca ścisłą ocenę, szkolenie i wdrażanie technik
kontroli dostępu dla pracowników, którzy ułatwiają plan bezpieczeństwa. Ochrona przed pretekstami
odnosi się do ochrony przed taktyką socjotechniki. Jak omówiono w części 1, inżynieria społeczna
żeruje na słabości ludzkiego aktora. Jest to schemat pozyskiwania danych osobowych poprzez
podszywanie się lub oszukańcze działania. Podstawowe sugestie, aby uniknąć taktyki socjotechniki,
nigdy nie zawierają danych osobowych, chyba że znasz osobę lub zainicjowałeś kontakt i przeszkoliłeś
pracowników w zakresie wyłudzania informacji i luk w wiadomościach e-mail.
6.2.5 Ustawa Sarbanes-Oxley (SOX)

SOX to prawo federalne, które poprawia dokładność i wiarygodność sprawozdawczości finansowej, aby
zapobiec oszustwom księgowym. Istnieją dwie sekcje prawa, które mają bezpośrednie zastosowanie
do bezpieczeństwa informacji: sekcja 302, „Odpowiedzialność korporacyjna za sprawozdania
finansowe” i sekcja 404, „Ocena zarządzania kontrolą wewnętrzną” (SANS Institute 2004). Sekcja 302
stanowi, że dyrektor generalny i dyrektor finansowy muszą poświadczyć, że sprawozdania finansowe
są dokładne. Sekcja 404 stanowi, że oprócz oceny skuteczności kontroli wewnętrznych, ocena musi
zostać oceniony przez zewnętrznego audytora. Od systemów raportowania
są oparte na technologii i muszą być bezpieczne, część wdrożenia zgodności z SOX jest wykonywana
przez zespół ds. bezpieczeństwa informacji. Oto niektóre elementy bezpiecznego planu zgodności z
SOX:
1. Wdrożenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) dla wrażliwych danych dla aplikacji
internetowych.
2. Wykorzystaj ochronę punktu końcowego, taką jak ochrona antywirusowa i ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem; systemy wykrywania włamań, wykrywania i zapobiegania (IDPS); i zapory
ogniowe.
3. Zmniejsz powierzchnię ataku na wszystkie systemy uzyskujące dostęp do systemów finansowych
(np. Zainstaluj aktualizacje oprogramowania, sprawdź luki w systemie itp.).
4. Aby uzyskać dostęp do systemów finansowych, rozważ strumieniowanie aplikacji lub wirtualizację
desktopów, ponieważ może chronić krytyczne aplikacje przed hakerami.
5. Monitoruj aktywność baz danych zawierających poufne informacje.
6.2.6 Federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA)
FISMA jest częścią ustawy o e-administracji, która dotyczy poprawy wysiłków w zakresie
bezpieczeństwa informacji, ponieważ wpływa na interesy gospodarcze i bezpieczeństwa narodowego
Stanów Zjednoczonych. FISMA wymaga, aby wszystkie agencje federalne „opracowywały,
dokumentowały i wdrażały program obejmujący całą agencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa
informacji dla systemów informacyjnych i informacyjnych, które wspierają operacje i aktywa agencji,
w tym te dostarczane lub zarządzane przez inną agencję, wykonawcę lub inne źródło ”. Zalecane
kontrole bezpieczeństwa NIST, omówione w tej książce, zostały opracowane w odpowiedzi na FISMA.
Więcej informacji można znaleźć w publicznie dostępnej specjalnej publikacji NIST 800-53.
6.3 Przepisy dotyczące pozyskiwania dowodów
Niezależnie od tego, czy jesteś organem ścigania, czy specjalistą ds. Kryminalistyki cyfrowej, ważne jest,
aby znać przepisy dotyczące uzyskiwania dowodów. Jeśli prawa nie będą przestrzegane, nie można
udowodnić czyjejś niewinności lub przestępca będzie chodził po ulicach. Niestety, znajomość
przepisów nie wystarczy. Trzeba też znać status poszczególnych praw w jurysdykcji, w której
popełniono przestępstwo. Na przykład gwarancje wyszukiwania telefonów komórkowych są częścią
niedawnej debaty. Jeśli organy ścigania przechwycą i przeszukają telefon komórkowy bez nakazu i
znajdą na nim obciążający tekst, dowody te mogą być lub nie być dopuszczalne z powodu Czwartej
poprawki do konstytucji USA, która stanowi, że prawo ludzi ... do bycia bezpiecznym w ich osobach
domy, papiery i skutki, przed nieuzasadnionymi poszukiwaniami i zajęciami, nie będą naruszane i żadne
Nakazy nie będą wydawane, lecz na prawdopodobną przyczynę, potwierdzoną przysięgą lub afirmacją,
w szczególności opisującą miejsce do przeszukania i osoby lub rzeczy do zajęcia. W sprawie California
przeciwko People Diaz, podejrzany został aresztowany po nielegalnej transakcji narkotykowej. Policja

przejęła jego komórkę i przeszukała go na posterunku policji po tym, jak podejrzany odmówił
oskarżenia. Policja znalazła obciążającą wiadomość tekstową na jego telefonie komórkowym.
Wiadomość brzmiała „6 4 80”, co przekłada się na „sześć tabletek za 80,00 dolarów”. Podejrzany
przyznał się, ale później próbował stłumić dowody wiadomości tekstowych, powołując się na ochronę
Czwartej Poprawki przed nieuzasadnionym poszukiwaniem i konfiskatą. Ten ruch został odrzucony,
ponieważ sąd orzekł, że telefon komórkowy został uznany za własność przypadkową dla osoby i dlatego
można go wyszukać bez nakazu. W sprawie Texas, Stany Zjednoczone przeciwko Finley, podobne
orzeczenie dotyczyło aresztowania, gdy podejrzany został przyłapany na sprzedaży narkotyków.
Ponownie na telefonie komórkowym podejrzanego znaleziono obciążające wiadomości tekstowe, a
sąd zezwolił na dowody z telefonu komórkowego i nie zgłosił naruszenia czwartej poprawki.
wyszukiwanie jest dozwolone). Istotne jest również to, że telefon komórkowy został znaleziony na
osobie podejrzanej w momencie aresztowania I odwrotnie, w sprawie Colorado przeciwko People v.
Schutter dowody z wiadomości tekstowych uzyskane bez nakazu przeszukania zostały zniesione z
powodu czwartej poprawki. Oskarżony zostawił telefon w toalecie sklepu spożywczego, a urzędnik był
zbyt zajęty, aby otworzyć toaletę, gdy oskarżony wrócił, by odebrać telefon. Oskarżony opuścił sklep,
a telefon został później przekazany policji w celu wyszukania właściciela. Podczas wyszukiwania w
telefonie komórkowym policja znalazła obciążające dowody sugerujące, że właściciel telefonu
sprzedawał nielegalne narkotyki. Na rozprawie dowody z telefonu komórkowego zostały stłumione
przez sąd rejonowy. Zostało to stłumione, ponieważ policja „naruszyła rozsądne oczekiwanie
prywatności oskarżonego”. Gdyby telefon został „porzucony, zagubiony lub zgubiony”, przeszukanie
podlegałoby „wyjątkowi opieki społecznej”, a dowody mogły nie być zduszony. Czwarta poprawka jest
ponownie czynnikiem w sprawie dotyczącej śmierci sześcioletniego chłopca. Podczas gdy policja była
w domu podejrzanego o morderstwo, znaleźli telefon komórkowy, który miał tę niewysłaną
wiadomość tekstową: „Wat, gdybym dostał 2, weź go 2 wat szpitalu, czy mówię i zaznaczam na jego
szyi”. także inne wiadomości tekstowe, które wskazywały na podejrzanego krzywdzącego dziecko,
jednak sąd stłumił ten dowód, ponieważ naruszył czwartą poprawkę. Jest to trwająca sprawa, której
orzeczenie prawdopodobnie zostanie zaskarżone. Chodzi o to, że dopóki Sąd Najwyższy Stanów
Zjednoczonych nie zdecyduje, w jakich okolicznościach funkcjonariusz może przeszukiwać zawartość
telefonu komórkowego, członkowie organów ścigania muszą być świadomi praw obowiązujących w ich
jurysdykcji. USA zapewniają odpowiednie narzędzia wymagane do przechwytywania i blokowania
terroryzmu (USA PATRIOT *) Ustawa została uchwalona w wyniku ataków terrorystycznych z 11
września 2001 r. Ustawa PATRIOT obejmuje wiele obszarów, aby pomóc organom ścigania w poprawie
działań antyterrorystycznych (www.justice .gov). Części ustawy miały na celu aktualizację prawa w celu
odzwierciedlenia nowych technologii i zagrożeń. Na przykład sekcja 220 umożliwia organom ścigania
łatwiejsze zajmowanie się nakazami wyszukiwania. W całym kraju, w którym może znajdować się
wiadomość e-mail, można wydać ogólnokrajowe warranty na e-mail zamiast nakazu przeszukania. Na
przykład nakaz zostałby wydany dla lokalizacji dostawcy usług internetowych, a nie miejsca
popełnienia przestępstwa. Ustawa PATRIOT uważa również hakowanie komputerów za fizyczne
włamanie. Teraz hackowanie ofiar może zwrócić się o pomoc do organów ścigania. W sekcjach 202 i
217 ustawa PATRIOT zezwala na przechwytywanie komunikacji elektronicznej „intruzów
komputerowych” Inną ustawą, która ma wpływ na kryminalistykę cyfrową, jest ustawa o ochronie
prywatności w łączności elektronicznej z 1986 r. (ECPA †) ECPA zastąpiła ustawę Wiretap z 1968 r.,
Która została napisana ECPA koncentruje się na komunikacji i przechowywaniu poczty e-mail Głównym
celem ECPA było złagodzenie ograniczeń w egzekwowaniu prawa przy próbie uzyskania
przechowywanej komunikacji ECPA ma trzy tytuły:
1. Tytuł I, ustawa Wiretap, zabrania uzyskiwania komunikacji jako nielegalne dowody. Nakaz (dobry na
trzydzieści dni) jest wymagany do przechwycenia komunikacji. Prawdopodobna przyczyna musi być

pokazana wydać nakaz. Istnieje również wyjątek dla operatorów i dostawców usług, jeśli jest to część
zatrudnienia.
2. Tytuł II, Stored Communications Act (SCA), chroni prywatność zawartości plików przechowywanych
przez usługodawcę.
3. Tytuł III, Ustawa o rejestrze długów, wymaga od rządu uzyskania nakazu sądowego, jeśli musi
zainstalować rejestr pióra lub pułapkę i śledzić działalność przestępczą. Rejestr pióra to urządzenie
wychwytujące wychodzące ( wybierane) informacje o połączeniu. Trapand-trace to urządzenie, które
przechwytuje informacje o połączeniach przychodzących. Informacje o połączeniu są związane z
wybranym numerem, a nie rzeczywistą komunikacją.
Interpretacja przepisów nie jest taka prosta. Zgodnie z SCA „elektroniczne przechowywanie” jest
zdefiniowane jako komunikacja elektroniczna, która została odebrana, ale nie została otwarta przez
odbiorcę. Jest to całkiem proste, ale „elektroniczne przechowywanie” jest również definiowane jako
komunikacja, która została otwarta i jest przechowywana przez dostawcę usług internetowych w celu
zabezpieczenia kopii zapasowej. Pytanie brzmi: jeśli wiadomość e-mail zostanie otwarta ORAZ nie
zostanie pobrana (pozostanie w ISP) do klienta poczty e-mail (np. Outlook), czy jest tam do celów
tworzenia kopii zapasowych? A może odbiorca zdecydował się po prostu nie korzystać z klienta poczty
e-mail? Jeśli wiadomość e-mail jest starsza niż 180 dni lub otwarta, „przechowywanie elektroniczne”
nie ma znaczenia. Jeśli wiadomość e-mail jest starsza niż 180 dni ORAZ w magazynie, jest ona
rozpatrywana w „pamięci elektronicznej”, co oznacza, że dostęp do niej bez nakazu przeszukania
narusza SCA. W sprawie rozwodowej Jennings v. Jennings mąż przyznał, że ma romans. Żona
powiedziała swojej synowej, która zdecydowała się „pomóc”, włamując się do osobistego konta e-mail
męża. Domyśliła się odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa, zmieniła hasło i rozpoczęła pracę
detektywa. Synowa wydrukowała e-maile między mężem i jego kochanką i przekazała je żonie oraz
adwokatowi żony i prywatnemu detektywowi. Mąż dowiedział się o włamaniu w postępowaniu
sądowym. Następnie pozwał synową cywilnie za naruszenie SCA (uzyskując dostęp do jego e-maila).
Sąd okręgowy wydał wyrok na korzyść synowej, stwierdzając, że wiadomości e-mail nie były
przechowywane w formie elektronicznej (zostały otwarte), więc dostęp do nich nie był naruszeniem
SCA. Sąd odwoławczy cofnął ten wyrok, stwierdzający, że wiadomości e-mail BYŁY w pamięci
elektronicznej (ponieważ zostały pozostawione na serwerze Yahoo! Następnie, Sąd Najwyższy
Południowej Karoliny ponowił AGAIN, ponieważ nie zgodzili się, że pozostawienie e-maili w Yahoo!
serwer wskazał, że wiadomości e-mail były przechowywane. Ostateczny osąd był taki, że e-maile
zostały już otwarte przez odbiorcę, ale nie zostały usunięte, a zatem NIE w „elektronicznej pamięci”.
Oznacza to, że do tych wiadomości e-mail mogli uzyskać dostęp nieupoważnione osoby trzecie bez
naruszania SCA. Dyskusja na temat przechowywania wiadomości e-mail może być czymś, co
rozstrzygnie Sąd Najwyższy USA. Wiele z tych przepisów odnosi się do potrzeby nakazu. Wyjątek od
wymogu przyznania nakazu nazywa się Doktryną Zwykłego Widoku. Funkcjonariusze są w stanie
przejąć dowody niewymienione na nakazie, gdy są obecni na obszarze chronionym przez Czwartą
Poprawkę (np. Czyjegoś domu), jeśli znalezione przedmioty są w „zwykłym widoku”. Czynniki zwykłego
widoku są zdefiniowane w następujący sposób: Funkcjonariusz ma już nakaz, oficer znajduje się w
Czwartym obszarze chronionym, przedmiot, który ma zostać przejęty, jest widoczny, a oficer jest
natychmiast rozpoznawany przez oficera jako dowód zbrodni bez konieczności dokonywania dalszych
ingerencji (Ryan 2013 ). Oto dwa przykłady: Na pierwszy rzut oka: Horton przeciwko Kalifornii, 496
U.S.128 (1990). Oficer miał nakaz przeszukania, by przeszukać dom Hortona za dochody z rabunku. W
swoich poszukiwaniach nie znalazł skradzionej własności, ale znalazł broń na widoku i chwycił je.
Dowody te nie zostały stłumione, a Horton został skazany za kradzież. Sąd apelacyjny zgodził się, że
dowody były wyraźnie widoczne, ponieważ natychmiast uznano je za część rabunku. Nie na widoku:

Minnesota przeciwko Dickerson, 508 USA 366, 375 (1993). Oficer zauważył mężczyznę (Dickerson)
wychodzącego z budynku znanego z ruchu kokainowego. Szedł w kierunku policjanta i nagle zmienił
kierunek, gdy zauważył policjanta. Oficer podążył za nim do alei i kazał mu zatrzymać się i poddać
przeszukaniu. Poszukiwania nie ujawniły żadnej broni, ale oficer był podejrzliwy wobec czegoś, co czuł
w kurtce podejrzanego. Oficer włożył palce do kieszeni kurtki i ustalił, że to grudka kokainy. Dickerson
został aresztowany za posiadanie kontrolowanej substancji. Dickerson postanowił stłumić dowody
dotyczące kokainy, ponieważ nie znaleziono go pod „zwykłym widokiem”. Odwołanie nie powiodło się,
ponieważ oficer był usprawiedliwiony, aby rzucić okiem na Dickersona, aby ustalić, czy ma jakąkolwiek
broń, a analogia została stworzona, aby poczucie dotyku było wiarygodne percepcja i nie różni się od
zwykłego widoku. Zostało to odwrócone przez Sąd Apelacyjny w Minnesocie, który stwierdził, że
wyszukiwanie pat-down było zgodne z prawem, ale oficer przekroczył linię, sięgając do kieszeni
Dickersona. kiedy określił przedmiot, który czuł, nie był bronią. Zatem kokaina NIE była widoczna.
Przedstawię przykłady doktryny zwykłego widoku, która ma zastosowanie do kryminalistyki cyfrowej
w dalszej części sekcji orzecznictwa.
6.4 Zasady dowodowe
Osoba napotyka wiele przeszkód, gdy udaje się do sądu za pomocą dowodów cyfrowych. Dzieje się tak,
ponieważ dowody cyfrowe są niestabilne i można je bardzo łatwo modyfikować; w związku z tym
istnieje niepewność, którą należy rozwiązać, przedstawiając dowody cyfrowe w sądzie. Aby jakikolwiek
dowód został przyjęty, musi przestrzegać Federalnego Regulaminu Dowodu (FRE). Dokumenty cyfrowe
koncentrują się na „zasadzie najlepszych dowodów” (wymaganie oryginału FRE 1002): „Aby udowodnić
treść pisma, nagrania lub fotografii, wymagane jest oryginalne pisanie, nagrywanie lub zdjęcie, z
wyjątkiem sytuacji, gdy inaczej określone w tych zasadach lub w akcie kongresowym. ”Ponieważ
oryginał może być wyzwaniem w przypadku dowodów cyfrowych, FRE odnosi się do tego w definicji„
oryginału ”(FRE 1001 (3)):„ oryginał ” pisanie lub nagrywanie to samo pismo lub nagranie lub
jakikolwiek odpowiednik mający na celu uzyskanie takiego samego efektu przez osobę wykonującą lub
wydającą. „Oryginał” fotografii zawiera negatyw lub dowolną odbitkę z tego zdjęcia. Jeśli dane są
przechowywane na komputerze lub podobnym urządzeniu, każdy wydruk lub inne dane wyjściowe
czytelne wzrokowo, które odzwierciedlają dokładnie dane, jest „oryginałem”. W Doe przeciwko USA *
powód otrzymał transfuzje krwi od 22 dawców w 1985 r. W 1988 r. John Doe uzyskał wynik pozytywny
na obecność HIV. Sprawa zarzuciła, że transfuzje z 1985 r. Spowodowały wirusa HIV Johna Doe.
Oskarżony starał się o rejestrację bazy danych HIV jako dowodu w tej sprawie. Powód zakwestionował
ważność zapisów w bazie danych i twierdził, że „naruszyli zasadę najlepszego dowodu, są pogłoskami
i są niewiarygodni”. Sąd uchylił najlepszy sprzeciw dowodowy, ponieważ dokładny wydruk jest
dopuszczalny jako dowód. Inne wyzwania, jakie może napotkać prokurator, to niekorzystne
wnioskowanie i spolszczenie. Niekorzystny wniosek jest taki, że ktoś nie przedstawił dowodów lub
zepsuł dowody, aby wykluczyć je ze sprawy. Na przykład komputer został skonfiskowany osobie
oskarżonej o kradzież informacji. Podczas analizy komputera odkryto, że dowody zostały usunięte,
ponieważ miałoby to szkodliwy wpływ na stronę obrony. Podział dowodów obejmuje również sytuacje,
w których dowody zostały uszkodzone, celowo lub nie. Sytuacje te mogą zostać wykryte przez eksperta
sądowego, który znajduje dowody wymazywania dysku na skonfiskowanym urządzeniu.
6.5 E-odkrycie
„Odkrycie” to termin prawny opisujący żądanie informacji od jednej strony zaangażowanej w pozew
do strony przeciwnej. Elektroniczne „odkrywanie” (e-discovery) ma miejsce wtedy, gdy wniosek
dotyczy elektronicznych artefaktów w procesie sądowym, takich jak dokumenty do przetwarzania
tekstu, arkusze kalkulacyjne, e-maile, audio i / lub wideo. E-discovery różni się od cyfrowego żądania
kryminalistycznego tym, że e-discovery pozyskuje łatwo dostępne dokumenty na urządzeniu pamięci

masowej. Cyfrowa analiza kryminalistyczna sięga głębiej, ponieważ uzyskane informacje pochodzą z
danych, które nie są łatwo dostępne, ponieważ mogłyby zostać zaszyfrowane, usunięte, uszkodzone,
w wolnym tempie, aktywności wyszukiwania w sieci lub w formie metadanych. dlatego nie będzie
częścią żądania e-odkrycia. Analiza aktywności w sieci jest cyfrową działalnością kryminalistyczną,
ponieważ wymaga znacznie więcej analizy. Informacje na poparcie twierdzenia, że pozwany korzystał
z komputera, mogą obejmować dane pokazujące logowanie do stron internetowych odwiedzonych
przed i po wyszukiwaniu w sieci. Inną różnicą między e-odkrywaniem a kryminalistyką cyfrową jest to,
że artefakty e-odkrycia są zwykle przekazywane zespołowi prawnemu do analizy, podczas gdy cyfrowe
wyniki badań kryminalistycznych są zazwyczaj analizowane przez specjalistów kryminalistyki cyfrowej,
a następnie zgłaszane zespołowi prawnemu. E-odkrycie może być również bardzo kosztownym
żądaniem, ponieważ ilość dostępnych informacji elektronicznych jest ogromna. Na przykład w
przypadku z 2010 r., W którym Oracle pozwała Google za naruszenie praw autorskich (twierdząc, że
system operacyjny Google Android naruszył patenty i prawa autorskie Java firmy Oracle), kluczowym
dowodem był e-mail będący częścią żądania e-discovery. Wiadomość e-mail została napisana przez
inżyniera Google i brzmiała: „Stwierdzamy, że musimy wynegocjować licencję na Java na warunkach,
których potrzebujemy.” Ta wiadomość e-mail mogła sugerować, że Google również uważa, że
potrzebuje licencji. Wyobraź sobie, ile dokumentów trzeba było przeanalizować, aby znaleźć ten email? Czy wyobrażałeś sobie 97 milionów dokumentów? Rzeczywiście, żądanie Oracle e-discovery do
Google spowodowało zebranie ponad 97 milionów dokumentów od ponad 86 powierników.
Ostatecznie werdykt „nie został udowodniony”, ale Google wydał ponad 4 miliony USD na e-odkrycie,
ekspertów i inne opłaty sądowe. Następnie Google pozwał Oracle za całe 4 miliony dolarów, ale tylko
koszty dla ekspertów i inne opłaty zostały przyznane. Ostatecznie firmie Oracle nakazano zapłacić 1,13
miliona USD kosztów sądowych Google, ale nic nie zostało odkryte. Zdarzały się przypadki, w których
koszty e-odkrycia dla pozwanego zostały częściowo pokryte przez powoda. W Lubber Inc. przeciwko
Optari § werdykt był taki, że obie strony musiały dzielić koszty produkcji materiałów do e-odkrywania.
Zasadniczo sąd uznał, że strona wnioskująca może dwukrotnie zastanowić się nad wnioskami o
odkrycie, jeśli musi zapłacić część kosztów wytworzenia materiału. W końcu sąd nie uzasadnił kosztów
e-odkrycia dla Google, ponieważ „problem z rachunkiem kosztów e-odkrycia Google polega na tym, że
wiele opisów pozycji wygląda na„ wysiłek intelektualny ”, taki jak organizowanie, wyszukiwanie i
analizowanie dokumentów odkrywczych. ”
6.6 Orzecznictwo
Orzecznictwo odnosi się do zbioru pism wyjaśniających orzeczenia sądowe w różnych sprawach.
Ogólnie rzecz biorąc, są one używane przez sędziów jako precedensy przy podejmowaniu decyzji lub
przez prawników jako materiał przekonujący, gdy badają lub przedstawiają swoją sprawę. Na przykład
w przypadku Oracle v. Google kilka przypadków wykorzystano do obsługi Oracle nie płacąc rachunku
e-odkrycia Google, takich jak:
• Parrish przeciwko Manatt, Phelps i Phillips, LLP: Sąd stwierdził: „Koszty reprodukcji oskarżeni ponoszą
w związku ze zbieraniem, recenzowaniem, i przygotowanie dokumentów klienta do produkcji było
konieczne wydatki poniesione w celu przyspieszenia dochodzenia i faza odkrywania akcji. ”Innymi
słowy, były to normalnewnioski, a zatem oskarżeni muszą zapłacić.
• Service Emp. Int'l Union przeciwko Rosselli : Zastrzeżenia powoda ,koszty związane z depozycją
zostały odrzucone.
• Petroliam Nasional Berhad v. GoDaddy.com, Inc: Koszty były „niezbędne do konwersji danych do
formatu czytelnego”, ponieważ były niezbędne do odtworzenia formalnych dokumentów, które
zostały wykorzystane w sprawie.

Ważne jest, aby specjalista kryminalistyki cyfrowej był świadomy orzecznictwa, ponieważ pomaga w
skutecznym osiągnięciu celu. W przypadku Stanów Zjednoczonych przeciwko Carey pan Carey był
objęty dochodzeniem w sprawie sprzedaży i posiadania kokainy. Nakaz przeszukania pozwolił policji
na przeszukanie plików komputerowych pozwanego pod kątem „nazwisk, numerów telefonów,
rachunków księgi głównej, adresów i innych dokumentów dowodowych dotyczących sprzedaży i
dystrybucji substancji kontrolowanych”. Podczas poszukiwań detektyw znalazł pornografię dziecięcą.
Mimo że pliki miały imiona seksualne, detektyw powiedział, że dopóki nie otworzył każdego pliku
(otworzył 95 z nich), nie znał jego zawartości. Otwierając dodatkowe pliki po odkryciu pierwszego pliku
o wyraźnym charakterze seksualnym, detektyw przekroczył zakres nakazu. Zatem poszukiwania były
teraz „niekonstytucyjne”. W związku z tym dowody nie były dopuszczalne w ramach doktryny zwykłego
widoku, ponieważ zawartość plików nie została przypadkowo odkryta. W podobnej sytuacji, US v. Gray,
FBI miało nakaz przeszukania, aby przeszukać komputer Graya w celu włamania się do dowodów.
Agent natknął się na pornografię dziecięcą i zawiesił wyszukiwanie do czasu uzyskania drugiego nakazu,
w którym mogła legalnie wyszukiwać materiały erotyczne na komputerze. W tym przypadku dowody
były dopuszczalne.

Teoria do praktyki
7.1 Wprowadzenie
Nadszedł czas, aby umieścić koncepcje, o których czytałeś, w praktyce. Poprzednia część dała Ci
podstawy potrzebne do zrozumienia konsekwencji decyzji podjętych podczas prawdziwych
incydentów bezpieczeństwa. Tu przedstawimy trzy przypadki. Przedstawię pierwsze dwa przypadki w
formacie historii, tak jak to się stało. Trzeci przypadek opisuje szczegóły głośnego sporu sądowego. Po
każdym przypadku zostanie przedstawiony raport po akcji (zwany postmortem). Pośmiertność jest
ćwiczeniem, które zespół wykonuje w celu dokonania przeglądu projektu w celu ulepszenia
następnego projektu. Organizacje, które chcą uczyć się na własnych błędach i stale ulepszać, wykonują
tego typu ćwiczenia po trudnym projekcie. Ważne jest, aby pamiętać, że jest to również świetne
ćwiczenie, gdy projekt jest udany, a rzeczy, które działały dobrze, są powtarzane. Ponieważ prezentacja
w tym rozdziale służy celom ilustracyjnym, wyniki zwłok zostały nieco zmniejszone.
7.2 Studium przypadku 1: Wszystko jest zabawne i gra, dopóki coś nie zostanie usunięte
Jesteś nowym szefem ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) dużej organizacji. Podobnie jak w
przypadku większości kadry kierowniczej wyższego szczebla, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie i
nadzorowanie wielu ruchomych elementów w organizacji; Ponieważ jednak jesteś na miejscu dopiero
od kilku dni, wciąż rozumiesz organizację jako całość. Nadal określasz krytyczne zasoby, topologię sieci,
a co najważniejsze zasoby kadrowe, które pomogą Ci wykonać zadanie zabezpieczenia infrastruktury
tej firmy. Niestety zauważyliście już, że najlepsze praktyki w branży w dziedzinie bezpieczeństwa nie
trafiły jeszcze do tej organizacji… jeszcze. Zaczynasz swój dzień jak każdy inny dzień na spotkaniach i emailach. Jest około 11:00 i postanawiasz zrobić sobie przerwę. Zatrzymujesz się w toalecie i
podsłuchujesz rozmowę inżyniera z administratorem IT kto wszedł za tobą; dyskutują o niedawnym
incydencie. Oto, co słyszysz:
Paul (inżynier): Hej, David, jak leci?
David (administrator IT): Całkiem nieźle, Paul. Przepraszam, że nie spotkałem was wczoraj na happy
hour. Pod koniec dnia zauważyłem, że serwer WWW został wyłączony.
Paul: Och, zrobiłeś to z powrotem?
David: Tak, to nic wielkiego. Plik global.asa został usunięty. Zrobiliśmy to z powrotem i uruchomiliśmy
w krótkim czasie.
Paul: To fajne. Powiadomię Cię, kiedy zaplanujemy kolejną szczęśliwą godzinę.
Jesteś zaniepokojony przypadkową rozmową dotyczącą tego incydentu. Opuszczasz toaletę i czekasz
na Davida w korytarzu, który zdaje sobie sprawę, że podsłuchałeś rozmowę, kiedy cię widzi:
CISO: Hej, David. Podsłuchałem twoją rozmowę o problemie z serwerem internetowym. Chciałbym
przejrzeć raport o incydencie.
David (teraz wygląda na jelenia złapanego w reflektory): Nie wypełniłem raportu, ponieważ był to łatwy
problem.
CISO: Porozmawiajmy o tym w moim biurze.

Zanim przekażesz Davidowi wykład na temat tego, dlaczego dokumentowanie incydentu i śledzenie
reakcji na incydent ma kluczowe znaczenie, decydujesz się najpierw wysłuchać faktów. Rozpoczynasz
dyskusję zgodnie z procesem reagowania na incydent:
CISO: David, najpierw wyjaśnij szczegółowo, jak wykryłeś ten incydent.
David: Jasne. Przesłałem nowy plik PDF do bazy danych i chciałem sprawdzić, jak informacje z pliku PDF
były wyświetlane w naszej witrynie, ale nie mogłem uzyskać dostępu do witryny, ponieważ była ona
offline. Sprawdziłem katalog główny serwera i zauważyłem, że brakuje pliku global.asa. Sprawdziłem
plik dziennika i ustaliłem, że plik global.asa został wczoraj usunięty, co w efekcie „zrywa” stronę. Kiedy
rozejrzałem się trochę dalej na serwerze, zauważyłem, że załadowano wiele plików gier i filmów.
Pomyślałem, że ktoś właśnie przesłał je, aby zagrać w grę lub obejrzeć film, ponieważ przeprowadziłem
skanowanie antywirusowe i nie widziałem żadnych dowodów na to, że ktoś zdalnie kontroluje serwer.
Zanim zrobiłem cokolwiek innego, zadzwoniłem do Tima do zespołu ds. bezpieczeństwa sieci, aby go
informować. Zasugerował, aby wyszukać więcej złośliwego oprogramowania w postaci infekcji
spyware i trojanów. Gdy nic nie zostało odkryte, zespół ds. bezpieczeństwa sieci oświadczył, że nie jest
to hak, a więc nie incydent. Zacząłem więc odzyskiwać system, usuwając filmy i gry oraz przesyłając
kopię zapasową pliku global.asa.
W tym momencie David czuje się przekonany swoim wyjaśnieniem, ponieważ postępował zgodnie z
prawidłowym procesem, dzwoniąc do zespołu bezpieczeństwa sieci i wykonując czynności określone
przez zespół. Jedyną rzeczą, której się trochę niepokoi, jest to, czy CISO zamierza zadać pytanie,
dlaczego pirackie filmy nie zostały zgłoszone organom ścigania, więc postanawia wyjaśnić, zanim CISO
powie coś: „Nie zgłosiliśmy incydentu dotyczącego filmów ponieważ nie mogliśmy pozwolić sobie na
wyłączenie naszego serwera. Organy ścigania musiałyby sprawdzić dowody na serwerze, prawda? Jest
tu tak wiele do zrobienia, więc na razie ignorujesz jego ostatnie stwierdzenie i zastanawiasz się nad ich
procesem. Myślisz, że David przeszedł proces IR: wykrył incydent, zawarł i usunął incydent, usuwając
gry i filmy, i odzyskał serwer WWW, przywracając brakujący plik. Jednak analiza była wyraźnie
pozbawiona dokładności, co spowodowało przedwczesną deklarację, że to nie jest hack. Łamiesz
milczenie pytaniem o milion dolarów:
„Nie określiłeś sposobu przesyłania gier i filmów. Czy sprawdziłeś logi serwera? Jeśli luka nadal istnieje,
nie rozwiązałeś problemu! ”David zaczyna się pocić. On naprawdę nie jest winny; kierował się radą
zespołu bezpieczeństwa. Zanim jednak David zdąży odpowiedzieć, mówisz: „David, weź Tim'a i
spotkajmy się w sali konferencyjnej za dziesięć minut”. Idziesz prosto do sali konferencyjnej i czekasz.
David i Tim przybywają i siadają. Rozpoczynasz rozmowę:
CISO: Tim, David poinformował mnie o tym incydencie. Jestem zaniepokojony brakiem dokładności w
wykorzystywanym procesie dochodzenia, ale możemy pracować nad tym po rozwiązaniu obecnego
problemu. Po pierwsze, musimy określić lukę, która pozwoliła na przesyłanie, aby można było ją
wyeliminować. Jaki jest stan ostatniego skanowania narażenia na atak?
Tim: Nie jestem pewien, kiedy ostatni skan został wykonany. Skontaktuję się z tobą po obejrzeniu
dzienników, które mamy z systemu wykrywania włamań i sprawdzeniu niektórych mechanizmów
kontroli dostępu.
CISO: David, chcę, żebyś udokumentował to, co dotychczas się wydarzyło, a także współpracował z
Timem, aby udokumentować resztę śledztwa. Proszę informuj mnie na bieżąco. Po trzech godzinach
David pojawia się w drzwiach i mówi:

Mam aktualizację. Tim użył narzędzia kryminalistycznego do oceny serwera. Dzięki temu narzędziu był
w stanie połączyć się z serwerem i zebrać informacje potrzebne do analizy we właściwy sposób sądowy.
Ustalił, że luka polega na tym, że konto FTP zostało skonfigurowane bez hasła. Kiedy przeanalizował
dane w plikach dziennika, odkrył, że złośliwe oprogramowanie zostało faktycznie wprowadzone na
serwer WWW. Jednak gry i filmy nie zostały przesłane na serwer za pomocą otwartego konta FTP.
Zostały one przesłane przez tylne drzwi - drugą lukę. Podejrzewamy teraz, że nasz serwer był
wykorzystywany jako mechanizm peer-topeer (P2P).
Zawierasz swoją chęć do wygłaszania i mówienia: „Tak więc rootkit został wprowadzony za
pośrednictwem konta FTP, a gry i filmy zostały wprowadzone za pomocą tylnych drzwi utworzonych
przez rootkita. Jeśli mam rację, gry zostaną ponownie zainstalowane krótko po tym, jak wczorajsze
odzyskanie nie obejmowało wyeliminowania tych luk. David wygląda trochę opróżniony, ponieważ
ukradłeś mu linię dziurkowania. David kontynuuje: „Tak, gry i filmy zostały w rzeczywistości ponownie
zainstalowane po ich usunięciu zeszłej nocy, więc masz rację”.
David odbiera telefon od Tima:
David: Cześć Tim. Tak, jestem w jego biurze.
David daje telefon na głośnomówiący, a Tim mówi:

Cześć wszystkim, oto aktualizacja: Po analizie plików dziennika stwierdziliśmy, że haker usunął wczoraj
plik global.asa. Wygląda na to, że ten haker czyścił niepotrzebne pliki na serwerze, prawdopodobnie
po to, by zrobić miejsce na dodatkowe filmy i gry, aby nie został zauważony. Podczas tego procesu
przypadkowo usunął plik global.asa. Wydaje się również, że zgodnie z plikiem dziennika w ubiegłym
tygodniu pobrano 500 pojedynczych plików do pobrania. Właśnie usunąłem rootkita i zabezpieczyłem
konto FTP, co powinno złagodzić wszelkie dalsze problemy. Najgorsze w tym incydencie jest to, że
według plików dziennika nasz serwer został naruszony przez rok
Mówisz im, że wykonali świetną robotę, ale nie są skończeni.Tim musi teraz przekazać dowody tej
ingerencji organom ścigania w celu dalszej analizy, ponieważ mogą one określić tożsamość przestępcy.
Jutro przełamiesz wiadomości o przyspieszeniu procesu reagowania na incydenty, a także wyjaśnisz, w
jaki sposób można łatwo uniknąć tego incydentu.
7.2.1 Po raporcie z działania
7.2.1.1 Co działało dobrze?
Najbardziej oczywistą rzeczą, którą ta organizacja dobrze zrobiła, było zatrudnienie CISO, ponieważ
jasne jest, że potrzebował lidera do wdrożenia najlepszych praktyk bezpieczeństwa w swoich
działaniach. Na przykład firma miała odpowiednie narzędzia, ale nie korzystała z nich skutecznie.
Nastąpiło wykrycie wtargnięcia, ale parametry zostały ustawione tak swobodnie, że prawie żadne
zdarzenia nie były rejestrowane. Zainstalowano skaner podatności, ale nie został poprawnie
skonfigurowany. Zanim CISO pojawiło się na pokładzie, organizacja ta została zaatakowana wirusem
po wirusie, więc CISO otrzymało zadanie stworzenia pozycji bezpieczeństwa dla firmy.
7.2.1.2 Wyciągnięte wnioski
Nawet jeśli dysponujesz odpowiednimi narzędziami, szkolenie jest potrzebne do skutecznego ich
wykorzystania. Na przykład, mimo że firma miała skaner luk, codzienne lub nawet cotygodniowe
skanowanie luk pokazywałoby wcześnie otwarte konto FTP. Nie każdy potrzebuje codziennego

skanowania luk w zabezpieczeniach. Wartość zasobu określi częstotliwość i dokładność skanowania,
ponieważ każde skanowanie wymaga zasobów. Ktoś musi przejrzeć raport o podatności! Przygotuj
zespół reagowania na incydenty. Pierwszym priorytetem zespołu bezpieczeństwa sieci nie jest
reagowanie na incydenty; dlatego nie byli przygotowani do zbadania tego incydentu. Było jasne, że ich
celem było przywrócenie działania serwera. Zespół reagowania na incydent upewni się również, że
organizacja jest przygotowana na incydent i ma proces obsługi jednego.
7.2.1.3 Co robić inaczej następnym razem
Można je również nazwać elementami po akcji:
1. Upewnij się, że system wykrywania włamań ma aktualne pliki sygnatur. Pliki sygnatur pomogą
systemowi rozpoznać znane złośliwe oprogramowanie. Jest to podobne do sposobu, w jaki aplikacje
antywirusowe wykrywają złośliwe oprogramowanie.
2. Przeprowadź migrację do formatu serwera korporacyjnego, w którym kontrole techniczne byłyby
bardziej rygorystyczne. Innymi słowy, firma potrzebuje scentralizowanego zasobu serwera, w
przeciwieństwie do tego, że każdy dział ma własne serwery. Pomoże to firmie przeanalizować i
zabezpieczyć serwery w spójny sposób. Ponadto firma powinna zatrudniać ludzi do zarządzania tym
wysiłkiem.
3. Wdrożenie szkolenia w zakresie reagowania na incydenty dla wszystkich administratorów IT.
Pomoże im to rozpoznać incydenty, a także zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie procesu
reagowania na incydenty.
4. Przejrzyj i zaktualizuj proces żądania zmiany zarządzania na zapewnienie wdrożenie odpowiedniej
kontroli dostępu.
5. Przeprowadzaj regularne skanowanie luk.
Naruszenie bazy danych LinkedIn w 2012 r., W którym hakerzy uzyskali miliony poświadczeń dostępu,
było sygnałem ostrzegawczym dla firm, które nie uważnie śledziły plan bezpieczeństwa swojej
organizacji. Oto dziewięć technik, które CISO może zastosować, aby poprawić skuteczność postawy
bezpieczeństwa organizacji:
1. Wcześniej wdrażaj CISO: jest to część przygotowań. Przeprowadzasz się do miasta, które nie miało
straży pożarnej, policji ani szpitala? Zatrudnij CISO przed naruszeniem bezpieczeństwa przed - nie po.
2. Uznaj, w jaki sposób CISO zmniejszają koszty bezpieczeństwa: zgodnie z Ponemon Institute, koszt
ataków na naruszenie danych spadł z 7,2 miliona do 5,5 miliona dolarów. Ponadto poinformowali, że
organizacje, które zatrudniają CISO, mają 80 USD oszczędności kosztów na skompromitowany rekord.
Firmy, które zlecały tylko tę funkcję zaoszczędziły 41 $ za skompromitowany rekord. Powodem, dla
którego CISO obniża koszty, jest to, że może on pomóc w ułatwieniu stosowania najlepszych praktyk
bezpieczeństwa co okazało się skuteczne.
3. Pozwól CISO pomóc w kierowaniu nowymi decyzjami technologicznymi: ewolucja technologii trwa.
CISO musi akceptować nowe technologie, aby uwzględnić je w ogólnym profilu bezpieczeństwa
organizacji.
4. Spraw, aby dyrektorzy generalni domagali się szczegółów dotyczących bezpieczeństwa: skuteczna
komunikacja między dyrektorem generalnym a CISO jest koniecznością. Innymi słowy, dyrektor
generalny musi mieć świadomość i zrozumienie postawy bezpieczeństwa organizacji, podobnie jak on
ma świadomość i zrozumienie bieżącej sprzedaży organizacji.

5. Traktuj bezpieczeństwo informacji jako ryzyko: coś tak prostego jak atak phishingowy na firmę może
zagrozić bezpieczeństwu kluczowych informacji. CISO musi być dobrze poinformowany o wszystkich
lukach w organizacji, a także lukach w organizacjach, które dzielą się zasobami obliczeniowymi swojej
organizacji.
6. Zastanów się nad symbolem zastępczym CISO: Jeśli Twoja firma nie posiada CISO, rozważ zlecenie
outsourcingu stanowiska renomowanej firmie ochroniarskiej do czasu określenia potrzeb organizacji.
7. Identyfikacja klejnotów koronnych: w części analizy ryzyka określ wartość krytycznych zasobów.
Ponadto ryzyko powinno być okresowo oceniane. Na przykład, jeśli plik haseł podwoił liczbę
użytkowników, zwiększenie jego ochrony powinno być priorytetem.
8. Strzeż się fałszywego poczucia bezpieczeństwa: użyj osoby trzeciej, która może to zobaczyć rzeczy,
których nie robisz, aby ocenić ryzyko i pozycję bezpieczeństwa organizacji.
9. Traktuj zaawansowane zagrożenia jako wspólne: rozważ zaawansowane zaawansowane zagrożenia
(omawiane wcześniej APT) jako bardziej rozpowszechnione niż kiedykolwiek. Standardowa obrona
bezpieczeństwa informacji nigdy nie powinna być standardem; musi ewoluować wraz z rozwojem
zagrożeń.
7.3 Studium przypadku 2: Jak to działa dla Ciebie?
Przekażmy dwa lata w tej samej organizacji i zobaczmy, jak dobrze opracował się plan bezpieczeństwa
CISO. W ciągu dwóch lat zatrudniono kilka osób w zespole reagowania na incydenty komputerowe
(CIRT), więc w naszej historii mamy nową obsadę postaci. Jenny prowadzi zespół CIRT, a Alex i Justin
współpracują z nią. Nadal mamy Davida, który kontynuuje swoją rolę administratora IT, ale od tego
czasu został przeszkolony w zakresie reagowania na incydenty na jedną z następujących akcji w naszym
ostatnim studium przypadku. Kolejną zmianą wprowadzoną przez CISO było napisanie i egzekwowanie
akceptowalnej polityki użytkowania (AUP). Omówiliśmy AUP w części 4. Jednym z ograniczeń w tej
organizacji, zgodnie z AUP, było to, że wiadomości błyskawiczne (IM) nie są dozwolone. Uznano, że
komunikator internetowy stanowi przeszkodę dla pracownika i, co ważniejsze, uznano, że stanowi
zagrożenie dla sieci. Narzędzia komunikatorów internetowych są zagrożeniami bezpieczeństwa,
ponieważ mogą ominąć środki bezpieczeństwa (np. Pracownik może przypadkowo wysłać poufne
informacje) organizacji, a także stać się kanałem dla robaków i wirusów.
Dokładny fragment AUP brzmi następująco:
INSTANT MESSAGING i CHAT Services:
Korzystanie z komunikatorów internetowych lub aplikacji do czatu w sieci firmowej jest
niedopuszczalne. Aby monitorować ograniczenie IM, system wykrywania włamań został
skonfigurowany do generowania alarmu, jeśli IM był wykorzystywany. Pewnego popołudnia Alex
poinformował Jenny, że alarm IM został uruchomiony. Po analizie odkryto tożsamość pracownika, ale
CIRT musiał przeanalizować dysk twardy, aby określić charakter wiadomości. Gdyby komunikaty były
nieodpowiednie, stanowiłoby to podstawę do zwolnienia pracownika.
Alex poinformował Jenny o sytuacji i sporządzili plan. Musieli poinformować dyrektora działu kadr (HR)
o naruszeniu i zaplanować czas, aby zwrócić się do pracownika o konfiskatę dysku twardego
pracownika. Zespół postanowił podejść do pracownika w ciągu godziny. Zespół CIRT i dyrektor HR
zebrali się i zwrócili do pracownika. Jenny powiedziała: „Zwróciliśmy uwagę, że naruszasz zasady
dopuszczalnego użytkowania tej organizacji. Musimy skonfiskować twój dysk twardy. ”Pracownik był
oczywiście oszołomiony, ale współpracował. Zespół CIRT przyniósł dysk twardy z powrotem do swojego

laboratorium, wykonał sądową kopię dysku twardego i rozpoczął analizę. Znali natychmiastowego
klienta maskującego, więc musieli przeanalizować aplikację, aby ustalić, które wiadomości zostały
odebrane i wysłane. Odkryli, że wiadomości miały niewłaściwy charakter, co stanowi podstawę do
zwolnienia. Musieli postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami w celu przechowywania
dowodów w przypadku, gdy pracownik postanowił zakwestionować zwolnienie. Na razie sytuacja
została przekazana Działowi Zasobów Ludzkich w celu zwolnienia pracownika.
7.3.1 Po raporcie z działania
7.3.1.1 Co działało dobrze?
CISO wykonało doskonałą pracę wdrażając najlepsze praktyki w branży w profilu bezpieczeństwa tej
organizacji. Polityka AUP została napisana, wdrożona i przestrzegana. Organizacja miała dedykowany
zespół, który zareagował na ten incydent i zastosował procedury sądowe, aby przeanalizować sytuację.
7.3.1.2 Wyciągnięte wnioski
Znaczenie wdrożenia najlepszych praktyk branżowych zarówno w celu zabezpieczenia aktywów firmy,
jak i możliwości reagowania na incydenty jest bezcenne.
7.3.1.3 Co robić inaczej następnym razem
Nic! Dobra robota!
Do outsourcingu lub nie
Niektóre firmy decydują się na outsourcing funkcji bezpieczeństwa na rzecz osoby trzeciej, ponieważ
mogą zaoszczędzić pieniądze lub osoba trzecia może wykonać lepszą pracę za te same pieniądze.
Przykładami outsourcowanych funkcji mogą być zatrudnianie konsultantów, którzy pomagają sobie w
przypadku naruszenia danych lub zatrudniają ich do przechowywania danych. Outsourcing musi być
dokładnie przemyślany, ponieważ Twoja firma jest ostatecznie odpowiedzialna za naruszenie
bezpieczeństwa. Przeprowadzenie oceny ryzyka, aby pomóc w podjęciu tej decyzji, jest konieczne:
Określ potencjalny wpływ na organizację, jeśli dojdzie do naruszenia danych i określ, czy firma
outsourcingowa będzie narażać Twoje dane. Według Ponemon Institute 41% organizacji naruszyło
dane spowodowane przez stronę trzecią (outsourcery mają dostęp do chronionych danych,
dostawców usług w chmurze i / lub partnerów biznesowych). Najprawdopodobniej określa jakość
usług, które otrzymasz od firmy ochroniarskiej, zostanie potwierdzona przez referencje od innych
klientów i wizytę na stronie
7.4 Studium przypadku 3: Najsłabsze ogniwo
7.4.1 Tło
Roger Duronio był niezadowolony ze swojej rocznej premii od swojego pracodawcy, firmy świadczącej
usługi finansowe, UBS-Painewebber (UBS-PW). Podobnie jak wiele firm, po wydarzeniach z września
2001 roku, zyski spadły w UBS-PW, co wpłynęło na program premiowania pracowników. W dniu 22
lutego 2002 r. Premie zostały rozdzielone. Bonus Duronio był o 15 000 USD mniejszy (jego
rekompensata za rok wyniosłaby 160 000 USD zamiast 175 000 USD), niż oczekiwał, mimo że
pracownicy zostali wcześniej poinformowani, że redukcja premii będzie miała miejsce. Duronio był
niezadowolony ze swego wynagrodzenia. W poprzednim roku zwrócił się do swojego szefa o
podwyżkę. Jego szef był w stanie zatwierdzić podwyżkę wynagrodzenia o 10 000 $; jednak szef czuł, że
Duronio wciąż jest niezadowolony ze swojej pensji. Było to widoczne, gdy Duronio otrzymał premię w
dniu 22 lutego 2002 r. Po otrzymaniu premii udał się prosto do swojego szefa i zażądał przyznania

reszty. W przeciwnym razie odszedłby tego samego dnia. Szef podjął próbę przyznania pełnego
bonusu, ale nie powiódł się. Kiedy wrócił, by przekazać Duronio złe wieści, jego pudełka były już
spakowane. Jego mściwy plan był już w pracach. Zemsta Duronio na UBS-PW spowodowała, że został
obciążony oszustwami związanymi z papierami wartościowymi (liczba 1), oszustwami pocztowymi
(liczba 2 i 3) oraz oszustwami i powiązanymi działaniami związanymi z komputerami (liczba 4). W
głośnej sprawie amerykański Departament Sprawiedliwości zatrudnił eksperta ds. Informatyki śledczej
Keitha Jonesa w celu złożenia zeznań w imieniu prokuratury. Obrona zatrudniła Kevina Faulknera jako
eksperta sądowego.
7.4.2 Zbrodnia
W poniedziałek, 4 marca 2002 r., Duronio, były administrator systemów UBS-PW, wykonał bombę
logiczną w swojej sieci, która wyłączyła prawie 2000 serwerów firmy. Podłożył bombę logiczną przed
wyjściem z kompanii. Bomba logiczna to złośliwy kod wstawiony do aplikacji, która zostanie wykonana
po spełnieniu określonego warunku. Jego bomba logiczna została uruchomiona, gdy giełda otworzyła
się o 9:30 rano EST 4 marca 2002 r. Kod miał cztery składniki:
1. Zniszczenie: serwer usunie wszystkie pliki.
2. Dystrybucja: bomba zostanie wypchnięta z centralnego serwera do 370 oddziałów.
3. Wytrwałość: bomba będzie nadal działać bez względu na eboot lub wyłączenie.
4. Wyzwalacz awaryjny: Jeśli kod bomby logicznej został odkryty, zniszczenie nastąpiłaby za pomocą
innej bomby kodu.
Bomba logiczna była tylko pierwszą częścią planu. Drugą częścią jego planu było skorzystanie z tego
ataku. Duronio nabył 330 opcji PUT (25 000 USD) akcji UBS-PW. Zasadniczo zakładał, że zarobi
pieniądze, gdy zapas straci wartość z powodu jego ataku bombowego. UBS-PW zgłosił stratę w
wysokości 3 mln USD w odzyskaniu po tym ataku.
7.4.3 Próba
Pan Jones, ekspert ds. kryminalistycznych w prokuraturze, wyciął dla niego swoją pracę. Musiał
poskładać puzzle, które dowiodły zwodniczych działań Duronio, a także przedstawić fakty dotyczące
sprawy w sposób zrozumiały dla jury. Ekspert sądowy ds. Obrony, Kevin Faulkner, musiał udowodnić
coś przeciwnego. Proces trwał pięć tygodni.
7.4.3.1 Obrona
Celem obrony było wykazanie, że dowody przedstawione przez oskarżenie były niekompletne i
niewiarygodne. Skupili się głównie na tym, że nie ma lustrzanego odbicia danych, a tym samym nie
można udowodnić, że Duronio był atakującym. Odnosząc się do faktu, że do analizy były tylko taśmy
zapasowe plików dysku twardego, ponieważ nie wykonano obrazu kryminalistycznego (kopii bitowej)
dysku, Faulker powiedział: „Nie mogłem patrzeć na Wszystkie dane. ”Stwierdził:„ Aby zachować
dowody cyfrowe, najlepszą praktyką jest obraz kryminalistyczny ”. Analizował tylko 6,5 gigabajta
danych z serwera o pojemności 30 gigabajtów. Przesłuchujący obrońca Faulkner usiłował stwierdzić,
że analiza kryminalistyczna taśm zapasowych nie jest wystarczająca do wyciągnięcia jakichkolwiek
trudnych wniosków. Ponadto adwokat kwestionował łańcuch dostaw danych, ponieważ taśmy
zapasowe były obsługiwane przez inną firmę sądową, która nie była już zaangażowana w sprawę. Ta
dawna firma zajmująca się kryminalistyką miała również reputację zatrudniających hakerów, którzy ich
zdaniem podważają integralność firmy kryminalistycznej, a także integralność danych wcześniej
obsługiwanych przez hakerów. Obrońca zapytał również pana Jonesa o zasadność analizy,

wykorzystując jedynie taśmy zapasowe plików dysku twardego zamiast bitowej kopii serwerów. Pan
Jones zeznał, że zrobienie zdjęcia uszkodzonych serwerów nie pomogłoby w powodzeniu analizy.
Uważał, że ilość dostępnych danych była wystarczająca do wyciągnięcia wniosków.
7.4.3.2 Prokuratura
Przez pięć dni pan Jones zeznawał, że działania Duronio spowodowały ,że eerwery giełdowe UBS-PW
nie działają. Był w stanie wydobyć Adres IP, datę i godzinę, które łączyły atakującego z określonymi
serwerami i potwierdzały, kiedy i gdzie atakujący podłożył bombę logiczną. We wszystkich przypadkach
adres IP wskazywał bezpośrednio na dom Duronio oprócz jednego. Wyjątek wskazywał na stację
roboczą Duronio w UBS-PW. Tajne służby USA również znalazły części kodu bomby logicznej na dwóch
maszynach w domu Duronio, oprócz wydruku kodu. Pan Faulkner wskazał na rzekome dziury w
zeznaniach prokuratury. Zeznał, że dane dziennika są ogólnie słabymi dowodami sądowymi. Dzienniki,
które były używane przez prokuraturę, to VPN, WTMP i SU (przełączanie dzienników użytkownika
pokazuje, kiedy użytkownicy przechodzą na dostęp użytkownika root *). Ważne jest, aby pamiętać, że
dostęp użytkownika root, który miał Duronio, byłby konieczny do zasadzenia bomby logicznej. Pan
Faulkner przedstawił również kilka innych faktów, które próbowały podważyć identyfikator napastnika:
1. Dane dziennika nie są wiarygodne, ponieważ mogą być edytowane przez użytkownika root.
2. Dane z plików dziennika nie byłyby w stanie stwierdzić, czy ktoś uzyskał dostęp do serwera za
pomocą tylnych drzwi.
3. W rzeczywistości istniało wejście na tylne drzwi do danego serwera.
4. Chociaż nie ustalono czasu ich dostępu do czasu wstawienia bomby logicznej, dwie osoby
(zidentyfikowane tylko za pomocą identyfikatora logowania) uzyskały dostęp do serwera za pomocą
tylnych drzwi.
5. Było dwóch innych obecnych administratorów systemów, którzy byli również zatrudnieni w UBS w
czasie ataku, którzy mogli być napastnikami. Jednak dwaj inni administratorzy systemu zostali
oczyszczeni z wszelkich podejrzeń o bezpośrednie zaangażowanie po pierwszym śledztwie zespół
dochodzeniowy (już nie pracujący nad sprawą) przeanalizował swoje maszyny. Ta firma znalazła kilka
ciągów kodu bomby logicznej w przestrzeni wymiany na jednym z komputerów administratora
systemu. Ale na tej maszynie nie znaleziono innych dowodów kryminalnych. Nie znaleźli też żadnych
innych informacji, aby wykazać, że bomba kodu istniała na tej maszynie. Co ciekawe, dane z tych dwóch
maszyn zostały zniszczone, gdy pierwsza firma kryminalistyczna (przywołując wspomniany wcześniej
problem kontroli pochodzenia produktu) została wykupiona przez inną firmę.
Świadectwo pana Jonesa wyjaśniało, że analizowane dane wskazywały na użytkownika o
identyfikatorze „rduronio”. Dane dziennika pokazały, że ten użytkownik miał dostęp do serwera z
domu Duronio. Pan Jones wyjaśnił również, że zamiast taśmowej kopii danych wykorzystano taśmy
zapasowe, ponieważ dane serwera zostały uszkodzone, więc obraz nie byłby pomocny. Ponadto
pracownicy IT w UBS skupiali się na przywróceniu systemu do stanu online w momencie ataku, więc
wysiłki związane z odzyskiwaniem zapisałyby dane pozostawione na serwerze. Pan Jones był
przekonany, że cokolwiek dodatkowego z kopii bitowej na bit nie byłoby sprzeczne z tym, co już zostało
odkryte na taśmach zapasowych. Podczas przesłuchania przekierowującego, Faulkner został
poproszony przez adwokata: „Czy masz jakąś linię, która nazwa użytkownika jest odpowiedzialna za
bombę logiczną?”
Pan Faulker odpowiedział: „Root”.

Ponieważ byli inni administratorzy systemu z uprawnieniami administratora, obrońca zadał pytanie
uzupełniające: „Czy istnieje dowód, która nazwa użytkownika, działająca jako root, była
odpowiedzialna?”
Pan Faulker odpowiedział: „Nie”.
Zastępca prokuratora USA Mauro Wolf zadał jeszcze jedno pytanie,
„Dolna linia… root to zrobił. Roger Duronio mógł działał jako root? ”
Pan Faulker odpowiedział: „Tak”.

7.4.3.3 Inne strategie wygrania sprawy
1. Obrona: To był spisek przeciwko Rogerowi Duronio.
a Tajne służby USA musiały umieścić dowody w domu Duronio. Najpierw na twardej kopii kodu
znalezionego w domu znajdował się nieznany odcisk palca. Po drugie, Tajna Służba usunęła komputery
z domu, zanim wykonano kryminalistyczny obraz maszyny. To mógł być powód, dla którego odkryli kod
bomby logicznej na komputerach w swoim biurze zamiast w domu Duronio - ponieważ go tam
umieścili!
b. Biegły świadek oskarżenia był stronniczy i miał porządek obrad, ponieważ był współwłaścicielem
firmy wynajętej do przeprowadzenia analizy kryminalistycznej.
c. UBS ukrywał dowody. Dane ze stacji roboczych pozostałych dwóch administratorów systemów
zostały zniszczone. Pierwsza firma kryminalistyczna została wykupiona, a dowody zostały zniszczone;
to nie była robota UBS. Przypomnijmy też, że pierwsza firma kryminalistyczna zatrudniła hakerów;
dlatego dowody, których dotknęli, muszą być zanieczyszczone.
d. W pewnym momencie obrona również próbowała winić zaplanowane testy penetracyjne ich
systemu przez Cisco.
2. Ściganie: Niewiele jest tu potrzebne, ponieważ już odkryli wystarczającą ilość danych, aby skazać
Duronio. Wskazali więc, że tło kryminalistycznego badacza obrony jest słabe.
a. Miał 2,5 lat doświadczenia w kryminalistyce, z których większość została zdobyta w tym przypadku.
b. Ekspert ds. Kryminalistycznych obrony nie doszedł do żadnych wniosków po jego analizie sądowej.
c. Teoriami obrony były wszystkie czerwone śledzie. Dlaczego wszyscy ci ludzie (UBS, US Secret Service,
Cisco i pierwsza firma kryminalistyczna) będą śledzić Rogera Duronio ?!
7.4.3.4 Werdykt
Roger Duronio został uznany za winnego. Został skazany na 97 miesięcy bez zwolnienia warunkowego.
Nakazano mu również wypłacić 3,1 miliona dolarów na rzecz UBS Pain Webber.
7.4.4 Po raporcie akcji
7.4.4.1 Co działa dobrze dla UBS-PW?
1. Zasoby: Dyrektorzy UBS IT mieli plan i byli w stanie przywrócić i uruchomić system przy pomocy setek
konsultantów z IBM, a także setek osób z własnego personelu.

2. Poszukali pomocy zewnętrznej: wykorzystali stronę trzecią do prowadzenia działań naprawczych
(IBM), a także do przeprowadzenia dochodzenia przez stronę trzecią. Osoby zewnętrzne obiektywnie
spojrzeć na problem. Ma to krytyczne znaczenie, gdy poufny podejrzewa się, że jest przyczyną
problemu.
3. Znajdź problem i przejdź bez przerwy: dedykowany personel, który pracował nonstop na problem
był bardzo skuteczny w rozwiązaniu problemu. Nie przestały też działać, dopóki problem nie został
usunięty, a system odzyskany.
4. Kopia zapasowa: taśmy kopii zapasowej przywróciły uszkodzone serwery.
5. Ucz się na doświadczeniu: UBS-PW wykonał pośmiertnie wydarzenie, aby wyciągnąć wnioski z tego
doświadczenia.
7.4.4.2 Co robić inaczej następnym razem
1. Pamiętaj, że ludzie są najsłabszym ogniwem: od słabych haseł do niezadowolonych pracowników z
dostępem do krytycznych systemów - nie pomniejszaj szkód, które można zrobić.
2. Rozszerzone raporty dziennika: dzienniki były dobre, ale mogły być lepsze. Na przykład pokazali, kto
przełączył się na roota, ale nie, które komendy root uruchomił w systemie.
3. Ogranicz uprawnienia roota: Administratorzy systemów powinni mieć uprawnienia roota konieczne
tylko do wykonywania swoich zadań. Nie potrzebują dostępu do całego systemu.
4. Przełam relację zaufania: Użyj lepszego uwierzytelniania między serwerami oddziałów. W tej sytuacji
żadne uwierzytelnienie nie było wymagane, więc bomba logiczna została łatwo wypchnięta na każdy
serwer z centralnego serwera.
5. Używaj szyfrowanych protokołów: Użyj warstwy bezpiecznego gniazda (SSL), gdy zezwalasz na
zdalny dostęp do komputerów.

